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Arvoisat kutsuvieraat, hyvät kollegat, naiset ja herrat, 
 
Kuluva vuosi on Eläinlääkäriliiton 122. toimintavuosi. Uusi valtuuskunta kokoontui keväällä 
suuntaamaan tulevien vuosien tavoitteita. Eläinlääkinnän kenttä on muuttunut nopeasti ja 
perinteinen edunvalvonta on entistä tärkeämpää.  
 
Valtuuskunta kokoontui keväällä pohtimaan liiton tärkeimpiä tavoitteita. Lisäksi se linjasi 
vuosien 2015 – 2019 maan hallitusohjelman keskeiset tavoitteet ja kehittämiskohteet. 
Mainitsen hallitusohjelman tavoitteista neljä tärkeintä. Niistä ensimmäinen on se, että 
ympäristöterveydenhuolto tulee järjestää osana sosiaali- ja terveyspalveluja. Toisena 
tavoitteena on turvata korkeatasoinen eläinlääkärikoulutus, kolmantena on tavoite 
laadukkaasta eläinlääkintähuollosta kaikille eläimille koko maassa ja neljäntenä että 
ympäristöterveysohjelman tavoitteet sisällytetään kaikkeen yhteiskunnan suunnitteluun. 
 
 
Ympäristöterveydenhuollon järjestämisestä osana sosiaali- ja terveyspalveluita 
neuvoteltiin tiiviisti alkukeväästä lähtien. Liiton aktiiviset jäsenet tekivät kenttätyötä ja 
kävivät neuvotteluja monien vaikutusvaltaisten tahojen kanssa. Neuvotteluja käytiin muun 
muassa eduskunnassa, sosiaali- ja terveysministeriössä ja Kuntaliitossa. Viestinä oli ja on, 
että ympäristöterveydenhuolto on olennainen osa perusterveydenhuoltoa. Sillä pyritään 
ehkäisemään eläimille ja ihmisille aiheutuvia terveys- ja hyvinvointihaittoja. Koska kyse on 
ennaltaehkäisevästä kansanterveystyöstä, on tärkeätä, että ympäristöterveydenhuolto on 
osa muuta perusterveydenhuoltoa.  
 
Loppusyksyllä todettiin, että liiton lausunnoista ja lobbauksesta huolimatta SOTE:n 
järjestämislaki jäi ennalleen, eikä se koske ympäristöterveydenhuoltoa. Nyt tarvitaan 
suurta viisautta ja paikallista aktiivisuutta, jotta ympäristöterveydenhuollon osaaminen 
hyödynnettäisiin myös sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisalueilla. Tästä on 
erinomaisena esimerkkinä Pohjois-Karjalassa käynnistynyt maakunnallinen sote-hanke, 
”Siun sote”. Kyseessä on palvelutuotannon järjestämisen suunnitteluhanke. Hankkeessa 
on myös ympäristöterveydenhuollon alatyöryhmä, joka pohtii toiminnallisuuden kannalta 
ympäristöterveydenhuollon asemaa eri organisaatioissa. Hankkeen puheenjohtaja on 
kollega Elina Felin. Pohjois-Karjalassa ympäristöterveydenhuolto on jo järjestetty 
maakunnallisena ja nyt punnitaan sen tulevaisuutta. 
 
Viimeistään ensi vuodesta lähtien tulee jokaisen terveysvalvonnan johtajan tai 
vastaavassa tehtävässä olevan pohtia ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueiden 
sijoittumista. Tarvitaan viisautta nähdä minne kannattaa suunnata. Osassa kuntia on 
käynnissä erillisen ”valvonta- ja tarkastusyksikön” rakentaminen. Näihin yksiköihin kootaan 
rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu. Jos ympäristöterveydenhuolto ei ole yhdessä 
perusterveydenhuollon kanssa, niin ajautuuko se tarkastusyksiköihin? 
Ympäristöterveydenhuollon organisoinnissa liitto tekee yhteistyötä erityisesti 
Eläinlääkärihygieenikkoyhdistyksen kanssa. 
 
 
Toisena hallituskauden tavoitteena on turvata korkeatasoinen eläinlääketieteen 
peruskoulutus. Opetuksen resurssit vähenevät kaiken aikaa, joten opetuksen korkea 



laatu on uhattuna. Sisäänottomäärien nosto ja valmistuvien eläinlääkärien määrä 
huolestuttaa opiskelijoita ja nuoria eläinlääkäreitä. Eläinlääkärien koulutus on kallista, joten 
ei ole mitenkään perusteltua kouluttaa meitä yli tarpeen. Eläinlääkärien tarve tuleekin 
arvioida pikaisesti. Liitto on neuvotellut opiskelijamääristä tiedekunnan ja EKY:n kanssa ja 
valmistelee asiassa ehdotusta opetus- ja kulttuuriministeriölle.   
 
 
Kolmantena pyritään turvaamaan laadukas eläinlääkintähuolto kaikille eläimille koko 
maassa. Eläinlääkintähuolto on jatkuvassa myllerryksessä. Kunnallinen 
eläinlääkintähuolto hiertää muutamalla alueella ja sen vuoksi järjestelmä on jatkuvan 
tarkkailun alla. Kunnallinen eläinlääkintä ärsyttää erityisesti Kuntaliittoa. Meille 
eläinlääkäreille on tärkeätä, että kaikki eläimet tulevat hoidetuksi, riippumatta niiden 
sijaintikunnasta. Eläinlääkintähuollon järjestämisessä on huomioitava myös syrjäiset 
alueet, joissa eläinlääkintähuolto on kunnaneläinlääkärijärjestelmän varassa. Mikäli 
hyvinvointiyhteiskuntamme edelleen pitää tärkeänä, että kaikki eläinlääkärin hoitoa 
tarvitsevat eläimet hoidetaan vuorokaudenajasta huolimatta, on päivystyksen 
järjestäminen turvattava. Harvaan asutussa maassamme päivystyksen järjestäminen on 
ollut mahdollista ainoastaan kunnaneläinlääkärijärjestelmän avulla. Älkäämme 
asiantuntijoina olko rapauttamassa hyvin toimivaa järjestelmää, ennekuin keksimme uuden 
ja paremman. Mikäli sellainen on keksittävissä. Viime kädessä kyse on kuitenkin eläinten 
suojelusta ja hyvinvoinnista. Eläinlääkintähuolto kaikille kuntalaisille ja heidän eläimilleen 
on turvattava muun muassa elintarviketurvallisuuden ja eläinsuojelun ylläpitämiseksi. 
 
Liiton tavoitteena on edelleen terve ja hyvinvoiva eläinlääkäri. Tämän vuoksi liitto järjesti 
jäsenilleen kyselyn eläinlääkärien työterveydestä ja hyvinvoinnista. Kysely on tehty 
muutamaan kertaan noin kymmenen vuoden välein. Edellisen kyselyn tulosten perusteella 
valmisteltiin vuonna 2000 Eläinlääkärien työterveys kirja. Siinä erityistä huomiota saivat 
autolla ajetut kilometrit ja eläinlääkärin työn vaarallisuus erityisesti raskauden aikana. 
Eläinlääkäriliiton työn tuloksena vaativa työ ja sen vaarat on poikinut muun muassa 
verovapaan eläinlääkintäauton ja erityisäitiyspäivärahan. Nyt tehdyn kyselyn vastauksia on 
analysoitu ja niiden perusteella Eläinlääkärin työterveysopas on päivitettävänä. Kuulimme 
tästä aiemmin päivällä professori Reijulan ansioituneen esityksen. 
  
Eläinlääkäriliitosta 
 
Liitto yhdessä muiden akavalaisten liittojen kanssa pyrkii nostamaan 
järjestäytymisastettaan. Mitä korkeampi on liiton järjestäytymisaste, sitä laveammalla ja 
uskottavammalla suulla puhumme. Liiton ja eläinlääkärien edustavuus on huomattavasti 
kattavampi, mikäli puhumme lähes kaikkien eläinlääkärien puolesta. Mitä alhaisempi 
järjestäytymisaste on, sitä vähäisempi on eläinlääkärien painoarvo. Nyt liiton 
järjestäytymisaste on 90 %. Kukaan muu, kuin Eläinlääkäriliitto ei puhu eläinlääkärien 
puolesta! Joukossa on siis voimaa.  
 
Yhteisten asioiden ajaminen ei aina suoraan palvele vain kunkin jäsenen henkilökohtaista 
etua. Jäsenet kokivat kyselyn perusteella yleiset yhteiskunnalliset asiat tärkeäksi. Tärkeätä 
on ylläpitää myös kollegiaalista keskustelua. Liiton asiamiehet ajavat myös jokaisen 
jäsenen omiakin etuja.   
 
Edunvalvonnan tueksi tarvitaan tietoa jäseniltä ja jäsenistä. Tämän vuoksi olemme tehneet 
ja tulemme tekemään kyselyitä jäsenistölle. Mitä useampi vastaa kysymyksiin, sen 



kattavamman tiedon saamme. Liiton tarkoituksena on kehittää edunvalvontaa ja poistaa 
työelämän epäkohtia.  
 
Kesällä tehtiin jäsentutkimus, jonka tuloksia tarkastellaan sekä tulevassa 
Eläinlääkärilehdessä että sähköisessä jäsenkirjeessä. Jäsenien mielestä on tärkeätä pitää 
esillä eettisiä ja kollegiaalisia asioita sekä turvata eläinlääkärin kliininen autonomia. Liiton 
työ- ja virkasuhdeneuvontaa pidettiin myös tärkeänä, samoin myönteistä 
eläinlääkärijulkisuuskuvan vaalimista ja Eläinlääkäripäiviä. Innostavana yksityiskohtana 
totean jäsenkyselystä, että lähes kaikki vastaajat olivat samaa mieltä väittämän ”Olen 
ylpeä siitä, että saan olla osa eläinlääkärikuntaa” kanssa. Myös liiton osastolla A2 on esillä 
postereita, joissa esitellään jäsenkyselyn tuloksia.   
 
Työ nielaisee aimo osan jokaisen eläinlääkärin vuorokaudesta, siksi on myös aika ajoin 
syytä pohtia työn oikeutusta, sen etiikkaa ja moraalia. Liiton eettiset ohjeet ovat 
päivitettävänä, lisäksi uudistetaan kollegiaalisuusohjeita. Kollegiaalisuusohjeiden päivitystä 
tarvitaan muuttuvassa eläinlääkinnän kentässä. Kuluvana vuonna on liitossa ollut teemana 
pohtia ja määritellä suomalaisen eläinlääkärin professionalismi. Eläinlääketieteellinen 
tiedekunta on lähettänyt kaikille opiskelemaan päässeille vastattavaksi kysymyksen: 
”Millainen on mielestäsi hyvä eläinlääkäri”. Liitto kerää myös Eläinlääkäripäivillä lisää 
materiaalia teemaan. Täällä jokainen näyttelyyn osallistuja voi vastata kahteen 
kysymykseen liiton osastolla ja vaikuttaa omalta osaltaan professionalismin määrittelyyn.   
 
Keskustelu tulisiko kunnaneläinlääkärien kuulua työaikalain piiriin jatkuu edelleen. 
Vaihtoehtona on jatkaa nykyisellä tavalla. Työaika-asiaa toivoisin jokaisen 
kunnaneläinlääkärin pohtivan omalta kohdaltaan. Eläinlääkärien työsidonnaisuus on suuri 
ja päivystysjärjestelyt eivät ehkä enää ole tätä päivää. Nykyinen 
kunnaneläinlääkärijärjestelmä on yhteiskunnalle kuitenkin erittäin edullinen. Pohdinnoissa 
olisi hyvä myös huomioida se, että eläinlääkintähuollon järjestäminen nykyisellä tavalla ei 
ole itsestään selvyys.  
 
Liitosta toimitetaan sähköinen jäsenkirje noin kuusi kertaa vuodessa. Jäsenkirjeen avulla 
välitämme sellaista tietoa, jota ei ammattipoliittisesti voi julkisesti kertoa. Pidä siis huolta, 
että sähköpostiosoitteesi on liitossa ajan tasalla. Jäsenkirje tulee nykyisin ilmoittamaasi 
sähköpostiin. Koska kaikki jäsenet eivät ole päivittäneet sähköpostiosoitettaan, jää melko 
moni kollega ilman jäsenkirjettä. Sähköpostiosoitteen voit päivittää liiton kotisivujen kautta. 
Ja ne, jotka eivät käytä sähköpostia voivat tilata paperisen kirjeen liiton toimistosta. 
 
 
Kuluneen vuoden muutokset 
 
Viime Eläinlääkäripäivien jälkeen liittoon on liittynyt 136 jäsentä ja liitosta on eronnut tai 
erotettu 13 jäsentä. Nyt Eläinlääkäriliitossa 2 596 jäsentä, mikä edustaa noin 90 prosenttia 
Suomessa laillistetuista eläinlääkäreistä.  
 
Olemme saaneet suruviestejä seuraavien kollegojen kuoltua: Timo Ahonen, Jukka Arstila, 
Seppo Haaranen, Martti Haasto, Mikko Mattila, Vilho Miettinen, Antti Numminen, Sirkka 
Siren ja Simo Unkila. 
Pyydän teitä nousemaan ja kunnioittamaan poismenneiden muistoa hetken hiljaisuudella. 
 
 



Kansainvälinen toimintamme on ollut aktiivista. Euroopan eläinlääkärijärjestöjen 
kokousten edustajat valitaan aina valtuuskuntakaudeksi kerrallaan. Liitolla on kuluneella 
valtuuskuntakaudella ollut edustajat kaikissa FVE:n alajaoksissa; 
eläinlääkärihygieenikoissa, virkamiehissä, yliopisto- ja teollisuusjaostossa sekä 
praktikoissa. Euroopan laajuinen lama näkyy kaikissa jäsenmaissa ja eläinlääkärikunta 
vaikuttaa vahvasti FVEn avulla Euroopan unionissa käsiteltäviin asioihin. Työssä tarvitaan 
myös pohjoismaista näkemystä, täällä muun muassa eläintaudit on suurelta osin 
eradikoitu, eivätkä ne juurikaan uhkaa kansanterveyttä.  
 
EU:ssa valmistellaan parhaillaan uusia eläinlääke- ja lääkerehuasetuksia. Kun asetukset 
valmistuvat, tulevat ne voimaan sellaisenaan myös Suomessa. Pohjoismaat ovat vahvasti 
eri mieltä muiden Euroopan maiden kanssa antibioottien määräämisestä ja 
luovuttamisesta.  
 
Liitto osallistui aktiivisesti myös kansallisen eläinlääkelainsäädäntömme valmisteluun. 
Vastuullinen lääkkeiden käyttö ja eläinten hyvinvoinnin sekä ihmisten terveyden 
huomioiminen eläinlääkinnässä on tärkeätä. Suomalainen antibioottipolitiikkaa on melko 
tiukkaa ja lääkkeiden käyttö maltillista. Antibiootteja käytetään diagnoosiin perustuen. 
Tämän vuoksi antibiooteille resistenttien mikrobien määrä on Suomessa alhainen. 
 
Liitto katsoo, että eläinlääkärin tulee saada tulonsa eläinlääketieteellisistä toimenpiteistä, ei 
lääkkeiden myynnistä. Olemme yrittäneet myös vaikuttaa eurooppalaisten eläinlääkärien 
käsitykseen lääkkeiden määräämisestä ja luovuttamisesta sekä hinnasta, millä lääkkeitä 
tiloille luovutetaan. Jos osa toimeentulosta tulee lääkkeiden myynnistä, ei ole suuria 
toiveita saada esimerkiksi antibioottien käyttömääriä laskemaan. Toivon, että tilanne 
Suomessa jatkuu hyvänä ja ymmärrämme asian tärkeyden kansanterveydelle. 
Antibiooteille restistenttien mikrobien torjunta on kirjattu myös meidän kansalliseen 
zoonoosistrategiaamme. 
 
Meidän kansallisen lääkelainsäädäntömme uudistuminen vastuuttaa eläinlääkärit 
merkittävästi. Vaikka lääkkeiden luovutusoikeus laajenee, vastuu lääkitsemisestä säilyy 
eläinlääkärillä. Eläinlääkäri vastaa myös luovuttamiensa lääkkeiden käytöstä. Sen vuoksi 
eläinlääkärin tulee tarkoin arvioida mitä lääkkeitä ja millaisia määriä hän tilalle luovuttaa. 
Kyse on siis oikeudesta luovuttaa, ei velvollisuudesta. Tässä tarvitaan myös tuottajan 
vastuuttamista, jotta elintarviketurvallisuutemme säilyy hyvänä. Suomalaisen eläimistä 
saatavien elintarvikkeiden markkinointivaltti on nimenomaan vähäinen lääkkeiden käyttö 
sekä hyvä eläintautitilanne. 
 
Uuden eläinsuojelulain valmistelu jatkuu, vaikka työryhmän työskentely on päätetty 
lopettaa. Työn aikana on valmistunut useita selvityksiä lainsäädännön valmistelun tueksi. 
Viimeisimpänä valmistui selvitys eläinsuojeluvalvonnan siirtämisestä kokonaan valtiolle. 
Selvityksen johtopäätöksissä todetaan, että selvityksen aikana ei ilmennyt sellaisia 
seikkoja, joiden perusteella järjestelmää olisi välttämätöntä lähteä muuttamaan. Tämä on 
myös Eläinlääkäriliiton kanta. Voimme siis edelleen kehittää kunnaneläinlääkärien 
työnkuvia: osa hoitaa eläimiä ja osa valvoo eläinten hyvinvointia. Eläinlääkärien tehtävänä 
on asiantuntijoina edistää eläinten hyvinvointia sekä siitä käytävää keskustelua. 
Eläinlääkärin asiantuntijuus ansaitaan mielipiteillä, jotka perustuvat tutkittuun ja punnittuun 
tietoon. Hyvinvointi on paljon laajempi käsite kuin eläinten suojelu.  
 
 



Johtajakoulutus 
 
Liiton tukema johtajakoulutus on saatu päätökseen. Jäljellä on enää todistusten jako ensi 
viikolla. Johtajakoulutus helpottaa yritysten ja julkishallinnon organisaatioiden johtamista ja 
antaa uusia ajatuksia toimintojen kehittämiseen. Eläinlääkärit tarvitsevat johtajakoulutusta, 
tuke johtajuuteemme jotta haluaisimme ja osaisimme johtaa hyvin emmekä luopuisi 
johtavasta asemastamme! 
 
Työmarkkinatilanne  
 
Työllisyystilanne on muuttunut viimeisen puolentoista vuoden aikana. Sijaisista ei enää ole 
pulaa ja opiskelijat ovat huolissaan työpaikkojensa riittävyydestä. Suomesta valmistuu 
vuosittain teoriassa noin 70 uutta eläinlääkäriä ja Tartosta noin 25. Muista Euroopan 
maista on viimeisen kahden ja puolen vuoden aikana Suomessa laillistettu noin 50 uutta 
eläinlääkäriä. Se on meidän työmarkkinoillemme paljon.  
 
Maailmanlaajuinen lama jatkuu. Maanantaina kuulimme uutisen, että Evira lomauttaa koko 
henkilökuntansa ja että irtisanottavia on 45. Irtisanottavina on todennäköisesti myös muita, 
kuin kollegoja. Uutinen pysäytti, vaikka tämänkaltaista osattiin odottaa. 
 
Olemme liitossa lisäksi huomanneet, että työnantajat pyrkivät tekemään eläinlääkärien 
kanssa huonoja työsopimuksia siinä uskossa, että eläinlääkäreitä riittää. Kaikissa 
lääkäriliitoissa käydään samaa kamppailua työntekijöiden puolesta ja neuvontapalveluiden 
tarve on kasvanut merkittävästi. Liitto on jokaisen jäsenen turvana työsopimusta 
tehtäessä, ei kannata allekirjoittaa sopimusta sokkona, sillä huonokin sopimus on aina 
sitova. Sitä ei niin vain voi purkaa. Eläinlääkäriliitto tavoitteleekin yleistä työehtosopimusta 
yksityisten työnantajien kanssa. Eläinlääkärin ammattia voi harjoittaa ainoastaan 
eläinlääkäri ja tulot yritykseen tulevat eläinlääkinnästä. On syytä muistaa, että itseään ja 
omaa osaamistaan ei tule myydä halvalla tai epäeettisesti. Lisäksi päätäntävalta 
eläinlääkinnässä ja eläinlääketieteessä tulee säilyttää eläinlääkäreillä kaikissa 
olosuhteissa.  
 
Työntekijän on tärkeätä olla Lääkärien työttömyyskassan jäsen. Muistutus kassan 
jäsenyydestä tulee keväisin; lasku tulee silloin. Jos et saa laskua, et ole kassan jäsen.  
Muista turvata tulosi kaikissa tilanteissa ja liittyä kassaan, varsinkin jos suunnittelet 
vuorotteluvapaata. Myös yrittäjien ja ammatinharjoittajien kannattaa olla kaukonäköinen ja 
turvata selustansa. 
 
Mukavia tapahtumia 
 
Vuoden eläinlääkäriksi valittiin kunnaneläinlääkäri Marja Nuorgam. Hänen valintansa 
aiheutti varsinaisen mediamylläkän, poroeläinlääkäri Lapista ylitti vuoden aikana useita 
kertoja uutiskynnyksen. Marja on kutsuttu Tasavallan presidentin itsenäisyyspäivän 
vastaanotolle. Marja toimii Utsjoen kunnaneläinlääkärinä hoitaen eläimiä ja tehden erilaista 
valvontatyötä. Hänen puheenvuoronsa kuulemme tuota pikaa.  
 
Valmistaudumme viettämään liittomme 125-vuotisjuhlaa itsenäisyytemme juhlavuonna 
2017. Juhlatoimikunta on kokoontunut ja suunnitellut seminaareja ja muita tapahtumia 
juhlavuodelle. Tarkoitus on kirjoittaa liiton historia, josta voi myös todentaa kuinka maailma 
on muuttunut tänä aikana. Eläinlääketiede Suomessa alkoi oikeastaan hevosista ja 



hevosten merkitys liittomme historiassa on ainutlaatuinen. Niinpä juhlavuoden aikana 
tavoitteena on järjestää Eläinlääkäriliiton juhlaravit yhdessä Suomen Hippoksen kanssa. 
 
Liiton työ eläinlääkärien edunvalvojana jatkuu. Ja koska liitto muodostuu meistä jäsenistä, 
toivon aktiivista palautetta ja ideoita toiminnan kehittämiseksi. Me yhdessä saamme 
aikaan muutoksen parempaan.  
 
 
Kiitos    
 
Lausun suuret kiitokset Eläinlääkäriliiton koulutusvaliokunnalle sekä Fennovetin ja liiton 
toimiston henkilökunnalle. Olette jälleen tehneet käsittämättömästi työtä valmistellessanne 
meille tämän vuoden Eläinlääkäripäivät.  
 
Nautitaan päivistä ja yhdessä olosta. Ollaan ylpeitä siitä, että saadaan olla osa 
eläinlääkärikuntaa. Antoisia Eläinlääkäripäiviä. 
 

Lisätietoja: puheenjohtaja, ELL Kirsi Sario, puh. 050 911 9117 ja kirsi.sario@sell.fi 

www.sell.fi  


