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Pyydettynä lausuntonaan Suomen Eläinlääkäriliitto ry toteaa: 
 
 

Liitto kiittää mahdollisuudesta lausua asetusluonnoksesta ja esittää seuraavat huomiot: 
 
 
Eläinlääkärin pätevyys määritellään nykyisin monessa säädöksessä. Laki eläinlääkärin 
ammatin harjoittamisesta, eläimistä saatavien elintarvikkeiden valvonta-asetus, 
eläinlääkintähuoltoasetus, sekä direktiivi ammattipätevyyden tunnustamisesta säätelevät 
monin osin samaa asiaa. Lisäksi Euroopan talousalueen ulkopuolisessa valtiossa 
tutkintonsa suorittaneille on oma säädös.   
 
Eri maissa opiskelleiden eläinlääkärien pätevyyden arvioinnissa on runsaasti 
epäselvyyttä. Liitto katsoo, että on tarpeen selventää kansallisia vaatimuksia EU-ETA-
alueella opiskelleiden eläinlääkärien ja EU-ETA-alueen ulkopuolella opiskelleiden välillä. 
Ongelmaa ei tule ratkaista keventämällä tai lisäämällä eritasoisia vaatimuksia vaan 
selventämällä kansallisesti viranomaisten roolia ja pätevyyden kriteereitä. Koska 
pätevyysvaatimukset jo nykyisin ovat erittäin sekavat, liitto vastustaan eriarvoisuuden ja 
erilaisten pätevyystasojen lisäämistä. Kolmansista maista valmistuneet ja Suomessa 
laillistettavat tulisi laillistaa siten, että heillä olisi pätevyys myös kunnaneläinlääkärin 
tehtäviin. Tämä pätevyys takaisi edes kohtuullisen lainsäädännön tuntemisen jo työuran 
alussa. 
 
Liitto kannattaa hanketta, jolla eläinlääkärin ja virkaeläinlääkärin pätevyydet säädeltäisiin 
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yhdessä kansallisessa säädöksessä. Hankkeella selkeytettäisiin ulkomailla opiskelleiden 
eläinlääkärien ja heitä virkatehtäviin rekrytoivien viranomaisten hallinnollista menettelyä. 
Tällä hetkellä sekavat kansalliset säädökset aiheuttavat epätietoisuutta, epäselvyyttä ja 
virheitä.  Virkapätevyyksistä tulisi säätää niin, että samalla perehtymisellä tai kokeella 
hakija saisi pätevyyden kaikkiin valvontatehtäviin. Samassa yhteydessä tulisi huomioida 
myös valvonta-asetus (854/2004). Lausunnolla olevien asetusluonnosten mukaan EU:n 
ulkopuolella opiskelleet eivät laillistuessaan saisi kunnaneläinlääkäripätevyyttä. 
Luonnoksessa ei mainita valvonta-asetuksen (854/2004) pätevyyttä ollenkaan, eikä 
laillistujien suhdetta siihen. Toisin sanoen myös tarkastuseläinlääkärin tehtävät jäisivät 
pätevyyden ulkopuolelle.  
 
Kaikkien, myös pelkästään kliinistä työtä tekevien eläinlääkärien on tunnettava melkoinen 
määrä lainsäädäntöä. Kaikkien eläinlääkärien on tunnettava mm. potilasasiakirjojen 
laatimista ja säilyttämistä koskevat säädökset, lääkelainsäädäntö ja lääkkeiden 
luovuttamissäädökset, ammatin harjoittamisen säädökset, eläintautilaki ja eläinsuojelulaki 
sekä sivutuotelaki, hevoseläinten tunnistaminen ja merkitseminen, tuonti- ja 
vientisäädökset. Lisäksi on tunnettava em. lakien mukaiset toimivallat ja vastuut sekä 
kansallinen zoonoosipolitikka, joka sisältää myös antibioottien käytön ohjeistuksen. Hyvät 
hoitokäytännöt poikkeavat Suomessa monessa kohdassa muun maailman käytännöistä.  

 
Suomi on pieni markkina-alue ja on erikoista, että meillä on eritasoisia eläinlääkäreitä. 
Kelpoisuus vaihtelee sen mukaan, missä on opiskellut ja minkälaisia lisäopintoja 
eläinlääkäri Suomessa suorittaa. Laillistumiskoulutuksen tulisi Eläinlääkäriliiton 
näkemyksen mukaan pätevöittää kaikkiin virkatehtäviin, kuten tapahtuu eläinlääkärin 
valmistuessa lisensiaatiksi Helsingin yliopistosta. Laillistumisen tulisi olla yhdenmukainen 
ja sen tulisi sisältää samanlaiset harjoittelut ja koulutukset.  
 
Laillistumiseen tarvittavat harjoittelut tulisi määritellä tarkemmin, samoin se, miten ne 
järjestetään ja kenellä on oikeus järjestää koulutusta. Lisäksi tulisi määritellä kenellä on 
kokonaisvastuu EU:n ulkopuolella opiskelleen eläinlääkärin laillistumisesta. On tärkeätä 
nimetä laillistujalle ohjaaja ja määrätä ohjaajalle korvaus tehdystä työstä. Lisäksi on 
määriteltävä taho, joka hyväksyy harjoittelut. Lisäksi tulisi säätää siitä, kuinka 
laillistumisopintoja seurataan sekä missä ja miten laillistumisen seuranta kirjataan. 
Nykyinen käytäntö, jolloin laillistujat ilmoittautuvat eläinlääketieteelliseen tiedekuntaan 
kuormittaa henkilökuntaa merkittävästi. 

 
Edotettu uudistus siitä, että Evira arvioisi ulkomailla kouluttautuneiden eläinlääkärien 
pätevyyden, on hyvä ja kannatettava. Tosin Eviran on vaikeaa ja työlästä arvioida eri 
maissa valmistuneiden eläinlääkärien tutkinnot ja sovittaa jokaiselle laillistujalle sovitetut 
opiskeluvaatimukset. Eläinlääkärien pätevyydet tulisi myös merkitä eläinlääkärirekisteriin, 
jolloin työnantajat ja muut tahot voisivat varmistaa ne sieltä. Nykyisin on lähes mahdotonta 
varmistua siitä, että valvontatehtävissä toimii siihen pätevät eläinlääkärit. 
 
Muualla kuin Suomessa valmistuneiden eläinlääkärien määrä kasvaa edelleen. On erittäin 
tärkeätä saada heidät integroitua suomalaiseen yhteiskuntaan, eläinlääketieteeseen ja 
hyviin hoitokäytäntöihin. Eläinlääketiede on Suomessa korkeatasoista ja hyvät 
hoitokäytännöt perustuvat tutkittuun tietoon.  Antibioottien käyttö on maltillista ja 
lääkkeiden käyttö sekä niiden luovuttaminen säädeltyä. Eläintautien torjunta on Suomessa 
tehokasta ja eläintautitilanteemme erinomainen. Jos muualla opiskelleet eläinlääkärit eivät 
osaa noudattaa Suomen lainsäädäntöä eivätkä suomalaisia hoitokäytäntöjä, voidaan hyvä 
resistenssitilanne ja eläintautitilanne menettää.  
 
Koska muualla kuin Suomessa eläinlääkäriksi opiskelevat eivät opiskele suomalaista 
lainsäädäntöä on tärkeätä, että myös sijaisina toimivilla on käsitys kaikkia eläinlääkäreitä 
koskevista säädöksistä.  
 
Eläinlääkärien määrä Suomessa on lisääntynyt nopeasti. Viimeisen kolmen vuoden 



aikana eläinlääkäreistä on ollut ylitarjontaa. Kilpailu työpaikoista kovenee, jolloin on 
tärkeätä, että kaikki eläinlääkärit voidaan todeta yhtä päteviksi hoitamaan moninaisia 
eläinlääkärille sopivia tehtäviä.  

 
Eläinlääketieteen tutkinnot poikkeavat paljon eri maissa, vaikka niitä on pyritty erityisesti 
Euroopan unionin sisällä yhdenmukaistamaan. Kuluttajat eli eläinten omistajat tai muut 
asiakkaat ei ymmärrä sitä, että maassamme toimii eritasoisia eläinlääkäreitä. Siksi onkin 
tärkeätä, että laillistuvien kuulustelun osat vastaisivat edelleen sisällöltään, tasoltaan ja 
laajuudeltaan eläinlääketieteen lisensiaatin tutkintoa varten opiskeleville järjestettäviä 
loppukuulusteluja. Valmistelussa tulisikin tarkastella rinnakkain EU-alueella ja sen 
ulkopuolella opiskelleille asetettavat laillistumisvaatimukset ja valmistella selvä ja helposti 
tulkittavissa oleva kokonaisuus.  

 
Muilta osin Suomen Eläinlääkäriliitto ry:llä ei ole luonnoksiin huomauttamista. 
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