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Suomen Eläinlääkäriliitto
www.sell.fi

Monipuolinen ala
Eläinlääkärikoulutus antaa laajat valmiudet
eläinlääketieteeseen
eläinlääkintähuoltoon
elintarvike- ja ympäristöhygienian tuntemukseen sekä
kliinisiin taitoihin perustuvat valmiudet edistää eläinten, ihmisten
ja ympäristön terveyttä ja hyvinvointia.
Koulutus perustuu tieteelliseen tutkimukseen. Eläinlääketieteen lisensiaatin koulutus antaa eläinlääkärille valmiudet työskennellä hyvin
monenlaisissa tehtävissä.
Vain noin puolet eläinlääkäreistä tekee säännöllisesti työtä elävien
eläinten parissa. Muut työskentelevät muun muassa ympäristöterveydenhuollossa, elintarvikevalvonnassa, hallinnollisissa tehtävissä,
tutkimustehtävissä tai teollisuudessa.
Yli puolet ihmisten ja eläinten taudinaiheuttajista on yhteisiä.

Jatkokouluttautuminen osa ammattia
Eläinlääkärin ammatin harjoittamisen edellytys on osaamisen pitäminen
ajan tasalla. Täydennys- ja jatkokoulutus ovat osa ammatin harjoittamista. Täydennyskoulutus koostuu lyhyistä tai pidemmistä kursseista,
seminaareista ja muista koulutuksista.
Ammatillisen jatkotutkinnon eli erikoiseläinlääkärin tutkinnon voi suorittaa Suomessa erikoistumalla pieneläinsairauksiin, hevossairauksiin,
tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoitoon, tarttuviin eläintauteihin,
ympäristöterveydenhuoltoon tai elintarviketuotannon hygieniaan.
Nykyisin moni suorittaa eurooppalaisen tai amerikkalaisen kansainvälisen erikoistumistutkinnon, niin sanotun diplomaattitutkinnon, joita on
noin kahdellakymmenellä alalla.
Tieteellisenä jatkotutkintona voi suorittaa eläinlääketieteen tohtorin
tutkinnon. Moni eläinlääkäri työskentelee tutkijana yliopistolla, tutkimuslaitoksessa tai yrityksessä. Tieteellinen työ on usein kansainvälistä,
innovatiivista ja poikkitieteellistä.

Perustutkinto kuudessa vuodessa
Suomessa eläinlääkäriksi voi opiskella Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa. Kaikki sieltä eläinlääkäriksi valmistuvat
eläinlääketieteen lisensiaatit saavat pätevyyden toimia eläinlääkärinä
ja henkilökohtaisen eläinlääkärinumeron, laillistamisnumeron.

Suomessa on noin 2 100 laillistettua eläinlääkäriä, joista on työelämässä noin 1 800 henkilöä.

Eläinlääkäreiden laillistamisesta vastaa Elintarviketurvallisuusvirasto
Evira, jonka verkkopalvelusta voi tarkistaa nimen mukaan onko
henkilö laillistettu eläinlääkäri.
Muualla Euroopan Unionin alueella eläinlääkäriksi opiskelleet voidaan myös laillistaa Suomessa. Viron Tartossa
opiskelee tällä hetkellä yli sata suomalaista ja yksittäisiä
suomalaisia opiskelijoita on ainakin Pohjoismaissa,
Isossa-Britanniassa, Saksassa ja Unkarissa.

Eläinlääkäriammatin tulevaisuutta pohdittiin monipuolisesti
laajalla kokoonpanolla vuonna 2011.

Eläinlääkäriliiton
työelämässä
olevat
jäsenet
Suomen
Eläinlääkäriliiton
työelämässä
olevien

jäsenten jakauma

Suomen Eläinlääkäriliittoon kuuluu noin 90 prosenttia Suomen laillistetuista eläinlääkäreistä ja valtaosa opiskelijoista.
henkilöä
Työelämässä olevat Eläinlääkäriliiton jäsenet, lähes 11589
600 henkilöä,
jakautuvat työmarkkinoille seuraavasti:

MUUT: sijaisuuksia tekevät, vanhempainvapaalla, virkavapaalla, muissa
Pohjoismaissa työskentelevät, muut
22 %
356 henkilöä

KUNNAT JA KUNTAYHTYMÄT
26 %
409 henkilöä
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VALTIO JA EU
18 %
292 henkilöä

YKSITYISET: yrittäjät, ammatinharjoittajat ja palkansaajat
34 %
532 henkilöä

Sivun kuvat: Hanna Poropudas

Viisi eläinlääkäriä – tutustu!

Tuotantoeläinten terveyden ylläpito ja sairauksien ehkäisy muodostaa
yhä suuremman osan eläinlääkärien työstä.

Hannu Kirstinä,
32 vuotta, kunnaneläinlääkäri, Oulu
Hannu Kirstinä valmistui toukokuussa 2011 ja työskentelee kunnaneläinlääkärinä Oulun seudun ympäristötoimen kunnaneläinlääkäreiden
yhteisvastaanotolla.
”Meillä on kymmenen eläinlääkärin, neljän eläintenhoitajan ja kymmenen kunnan yhteisvastaanotto. Pieneläin- ja suureläintyöt on eriytetty
eri päiville. Saan tehdä molempia. Pieneläinpäivät leikkauksineen

ovat kiireisempiä kuin tilakäynnit ja välillä tuntuukin kuin tekisin kahta
eri työtä. Se on hyvä asia. Pidän yhteisvastaanoton kollegatuesta:
päivittäin pohdimme jotain potilastapausta, laboratoriotulosta tai
röntgenkuvaa muiden eläinlääkäreiden kanssa”, kertoo Hannu.
”Olen iloisesti yllättynyt miten monipuolinen ammatti tämä on. Pohdin
aikoinaan tarkkaan mihin suuntaudun. Olin 25-vuotias päästessäni
opiskelemaan eläinlääketiedettä, ensin opiskelin luonnontieteitä Oulun
yliopistossa, muun muassa eläinten ja ihmisten fysiologiaa. Pidän
tätä ihmislääkärin ammattia laaja-alaisempana, ei ole pakko valita
kapeaa erikoisalaa.” Hannu pääsi eläinlääketieteelliseen sisään toisella
yrittämällä, tosin ensimmäinen kerta oli tutustumista pääsykokeeseen.
Hannu vietti lapsena aikaa Oulun seudulla sukulaisten maatiloilla, eläimet ovat kiinnostaneet häntä aina. ”Pääsykoevaiheessa mietin myös
ammatin taloudellista puolta. Nyt olen käytännössä nähnyt, että työtä
tekemällä tässä ammatissa pääsee hyville ansioille. Toivon oppivani
lisää erityisesti ortopediasta eli tuki- ja liikuntaelinten sairauksista sekä
kirurgiasta. Leikkaukset ovat mielestäni kiinnostavia”, hymyilee Hannu.
Opiskelujen puolessa välissä saatuaan tarkastuseläinlääkärin sijaisen
oikeudet, Hannu työskenteli tarkastuseläinlääkärinä teurastamolla.
”Tarkastuseläinlääkärin työ on elintarviketurvallisuuden ja eläinsuojelun
kannalta tärkeää työtä. Tarkastamme teurastamolla kaikki eläimet
ensin elävänä, ja jos herää epäilys huonoista olosuhteista tilalla
tai kuljetuksessa, pyydämme valvovia eläinlääkäreitä tarkastamaan
asian. Tavoitteena on eläinten hyvinvointi ja turvallisen ruuan takaaminen kuluttajille.” Opiskelujen loppuvaiheessa saatuaan väliaikaiset
praktiikkaoikeudet Hannu työskenteli kunnaneläinlääkärin sijaisena
Pohjois-Suomessa, myös poroerotuksissa.
Työn lisäksi Hannun elämässä on tärkeää vapaa-aika ja erityisesti
kestävyysurheiluharrastus. Aiemmin hän pelasi myös jääkiekkoa ja
kaukalopalloa, nyt hiihto on vienyt hänet mennessään. ”Olen kehittynyt
hiihdossa mukavasti viime vuosina. Leirityksiä on jonkin verran, tulin
juuri kahden viikon lumileiriltä Itävallan Ramsausta. Yhteisvastaanoton hyvä puoli on, että olen pystynyt sopimaan vapaista joustavasti
ja muun muassa olen pystynyt tekemään omia kuntoharjoituksia
runsaasti.”
Tutkinto: ELL eli
eläinlääketieteen
lisensiaatti

Kunnaneläinlääkärit työskentelevät
myös yhteisvastaanotoilla. Ympäristöterveydenhuolto ja sen valvonta ovat myös
osa kunnaneläinlääkärin työtä: elintarvike-,
talousvesi- ja asumisterveysvalvonta pitävät huolta ihmisen terveydestä.
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tyksen toimitusjohtaja: ”Teen mielelläni kustannuslaskelmia, seuraan
oman yrityksen tunnuslukuja, alan muita yrityksiä, niiden tulosta ja
muutoksia. Se on todella kiinnostavaa.”

Yrittäjä-Markus työllistää osakkaidensa kanssa yhteensä yhdeksän
henkilöä.

Markus Kiili, 37 vuotta, toimitusjohtaja,
eläinlääkäri, pieneläinpraktikko, Jyväskylä
”Pidän yrittämisestä, talouden laskemisesta ja pieneläinlääkärin käden
taitoja vaativasta työstä. Minulle tämä on täydellinen yhdistelmä,
olen oikealla alalla”, kuvaa Markus Kiili suhdettaan toimitusjohtajapieneläinpraktikon työhönsä.
”Luulin aikoinaan, että eläinlääketieteelliseen olisi vaikea päästä.
Eläimet olivat kiinnostaneet minua lapsesta saakka ja kotona on aina
ollut lemmikkejä. Hain eläinlääketieteelliseen pari vuotta sen jälkeen,
kun olin kirjoittanut ylioppilaaksi Helsingin Sibelius-lukiosta. Yhtenä
muuna vaihtoehtona olin ajatellut kaupallisia opintoja, vaan pääsinkin
eläinlääketieteelliseen.” Opiskeluaikoina Markus oli aktiivisesti mukana
opiskelijajärjestön toiminnassa.
Opintojen viidennen vuoden jälkeen eläinlääketieteen opiskelijat saavat
praktiikkaoikeudet eli pääsevät tietyin ehdoin työelämään. Tällöin
Markus hankki monenlaista kokemusta: ”Työskentelin tarkoituksella
erilaisissa tehtävissä. Tein tutkimusta yliopistolla, olin tarkastuseläinlääkärinä teurastamolla, olin kunnaneläinlääkärinä maaseudulla ja
työskentelin kunnassa hygieenikkoeläinlääkärinä.” Valmistuttuaan
vuonna 2005 hän totesi, että yrittäminen ja pieneläinpraktiikka ovat
hänen alojaan.
Eläinklinikka Otso Jyväskylässä on vuodesta 2006 ollut Markuksen ja kahden
muun eläinlääkäriosakkaan yhteinen
yritys. Vastaanottopisteitä on kaksi ja
kolmas avataan vuonna 2012. Eläinlääkäreitä on töissä viisi, ja kuudes
palkataan uuden vastaanoton
myötä. Markus on yri-
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”Tällä erää voitto palautetaan yritykseen, kehitämme sitä ja mietimme
tulevaisuutta pidemmällä tähtäimellä. Tässä viidessä vuodessa olen
oppinut paljon, suorittanut yrittäjän ammattitutkinnon ja alkanut opiskella taloustiedettä Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun maisteriohjelmassa, jossa toista korkeakoulututkintoa ei tarvitse suorittaa
alusta saakka. Taloudellisesti me osakkaat olemme tyytyväisiä, omat
tulot ja työhön käytetty aika ovat hyvässä tasapainossa. Oppimista
tietenkin riittää, esimerkiksi henkilöstöjohtamisessa en ole ollenkaan
valmis ja eläinlääketieteen puolella kirurgiassa kehittyminen kiinnostaa
minua eniten”, kertoo Markus. Hän kertoo pitävänsä vuosittain noin
viisi viikkoa lomaa.
”Kotielämä on vapaa-ajan keskipisteessä. Lapset, vaimo, perheen
maatiaiskissa ja kaksi brittikissaa sekä kultainen noutaja vievät ajatukset mukavasti muihin asioihin. Ehdin kyllä hakea lapset ajoissa
päiväkodista. Harrastan myös geokätköilyä ja järjestötoimintaa.”
Tutkinto ja titteli: ELL eli eläinlääketieteen lisensiaatti, toimitusjohtaja

Riitta Maijala, 50 vuotta,
yksikönjohtaja, eläinlääketieteen tohtori,
elintarvikehygieenikko, erikoistumistutkintoja,
Helsinki
”Palasin juuri neljän vuoden työtehtävästä Italiasta, Parmasta. Työskentelin Euroopan elintarviketurvallisuusvirastossa, jossa johdin elintarvikeketjun riskien arvioinnin osastoa. Sen lähes 200 työntekijää yhdessä
700 kansainvälisen asiantuntijan kanssa antaa tieteellistä tukea EU:n
päätöksentekoon. Pesti oli todellinen näköalapaikka ja saatoin omalta
osaltani parantaa eurooppalaista elintarviketurvallisuutta”, kuvailee
Riitta Maijala. Hän palasi johtajaksi eläinten terveyden ja hyvinvoinnin
yksikköön Suomen Elintarviketurvallisuusvirasto Eviraan Helsinkiin. ”On

Riitta on tutkijataustainen kansainvälinen huippuvirkanainen, joka hallitsee suuria asiakokonaisuuksia.

ETT ry:n arkisto

mukava olla lähempänä eläinten terveyttä ja hyvinvointia, sillä yksikköni
vastaa kansallisesta eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä eläinten
lääkitsemisen valvonnan johtamisesta, kehittämisestä ja ohjaamisesta.”
”Tiesin lapsena, että haluan eläinlääkäriksi. Harrastin ratsastusta, ja kävimme Ypäjän hevosopistolla retkellä ja tutustuimme eläinlääkärin työhön.
Päästessäni eläinlääketieteelliseen mielessäni oli vahvasti hevoseläinlääkärin työ, mutta opiskelujen myötä huomasin, että eläinlääkärillä on
laajan tutkinnon myötä paljon muitakin vaihtoehtoja. Opin myös itsestäni,
että minua kiinnostavat laajat asiakokonaisuudet, niiden ymmärtäminen
ja kehittäminen sekä asioihin vaikuttaminen. Olenkin saanut tehdä sitä
monipuolisesti Suomessa ja kansainvälisesti”, sanoo Riitta.
”Aiemmin olin kuusi vuotta asiantuntijana eurooppalaisessa tiedepaneelissa elintarvikeriskeihin liittyen. Oli hienoa olla osa isoa tutkijoiden
joukkoa, joiden lausuntojen perusteella linjataan käytäntöjä, elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyviä säädöksiä ja valvontaa EU:ssa. Minusta
turvallinen elintarviketuotanto, kuljetusketju ja kauppa ovat hyvää yhteiskunnan tuottamaa peruspalvelua kaikille asukkaille. Sitä kannattaa
arvostaa. Elintarvikevalvonta, eläintautivalvonta ja eläinten hyvinvoinnin
valvontahan ovat yksinkertaistettuna kuten punaiset valot liikenteessä:
jos moni lakkaa noudattamasta niitä, ne eivät pian suojele ketään.”
Riitta kasvoi lännessä Porissa vaikka perhe ja suku ovat kotoisin
Pohjois-Suomesta Kainuusta. ”Lapsuuden kaksi kulttuuria on antanut
kelpo eväitä maailmalla toimimiseen. Minulle oli alusta saakka helppo
ymmärtää, että asioihin on harvoin vain yksi näkökulma.”
Italiassakin tärkeä vapaa-aika täyttyi italialaisista mauista, kuorolaulusta, uimisesta ja historiaan perehtymisestä, koska siellä se on
niin läsnä kaikessa, kertoo Riitta. ”Myös perhe on minulle tärkeä, ja
varsinkin neljän lapseni ollessa pienempiä vapaa-aika menikin heidän
kiinnostusten mukaan esimerkiksi luistelun ja ratsastuksen parissa.”
Tutkinnot: ELT eli eläinlääketieteen tohtori, elintarvikehygieenikon
tutkinto, tarttuvien eläintautien erikoiseläinlääkäri, Dipl. ECVPH eli
eurooppalainen erikoistumistutkinto elintarviketurvallisuudesta (food
science) ja elintarvikehygienian dosentti

Olli Ruoho, 54 vuotta,
terveydenhuoltoeläinlääkäri,
erikoistumistutkintoja, Ilmajoki
”Nykyisessä työssäni on kaksi ulottuvuutta: nautojen, sikojen
ja siipikarjan terveydenhuollon edistäminen sekä tarttuvien tautien saneeraaminen pois kotieläintiloilta”, kertoo Olli
Ruoho, joka työskentelee Seinäjoella neuvontaorganisaatiossa nimeltä ETT eli Eläintautien torjuntayhdistys.
ETT perustettiin ennen Suomen liittymistä Euroopan Unioniin ohjaamaan ja neuvomaan suomalaisia toimijoita. ETT neuvoo eläinten sekä
rehujen maahantuojia ja opastaa eläintautiriskien hallinnassa maatiloja, teurastamoita,
meijereitä, munapakkaamoja ja rehutehtaita.
”Suomessa on yhä vain vähän tuotantoeläinten
tauteja verrattuna moneen muuhun maahan. Sitä

Terveydenhuoltoeläinlääkäri-Ollin työn keskipisteessä ovat elinympäristöt
ja tilat kokonaisuuksina, siis olosuhteisiin ja kokonaisuuteen vaikuttaminen. Olli ottamassa ympäristönäytteitä.

selittää syrjäinen sijainti ja systemaattinen, jatkuva toiminta koko
tuotantoketjussa pellolta pöytään. Hyvästä tilanteesta on pidettävä
kiinni, kerran saadun taudin hävittäminen on hankalaa, kallista ja
joskus myös mahdotonta. Taudit huonontavat eläinten hyvinvointia
ja lisäävät lääkkeiden käyttöä”, valaisee Olli.
Nautojen, sikojen ja siipikarjan terveydenhuoltoa kehitetään jatkuvasti,
ja jo hyvän tovin näkökulmaa on siirretty yksittäisten sairaiden eläinten
hoidosta terveyden edistämiseen, siis sairauksia ennaltaehkäisevään
toimintaan. ”Olen kotoisin pieneltä maatilalta Satakunnasta ja nuorena
seurasin eläinlääkärin työtä. Pohdin aikoinaan myös agronomiksi tai
maanmittausinsinööriksi opiskelemista, mutta eläinlääkärin työ näytti
selkeältä uralta ja mielekkäältä työltä. Nyttemmin tiedän, että sitä
se on.”
”Pian valmistumisen jälkeen työskentelin 15 vuotta kunnaneläinlääkärinä. Silloin työhön kuului pien- ja suureläinten hoitamista. Toimintaalueellani useita kymmeniä tiloja koskeneen salmonellaongelman
myötä ura suuntautui tarttuviin tauteihin. Saimme kyseisten tilojen
ongelman ratkaistua kovalla työllä ja esittelimme tuloksia nautakongressissa Australiassa, Sydneyssä yli kaksikymmentä vuotta sitten”.
Tämän kokemuksen myötä neuvonta ja luennointi tulivat osaksi Ollin
asiantuntijatyötä, aiheita on utareterveydestä eläinten maahantuontiin
ja tautitorjuntaan, rehuturvallisuudesta nautojen terveydenhuoltoon.
”Muistan miten nuorempana piti totutella uuteen ruotsinkielen
murteeseen mennessäni Keski-Pohjanmaalle töihin. Sikäläinen ruotsi kuulosti erilaiselta kuin se mitä osasin.
Ja työmatkoja on tullut Brasiliaan, Chileen, Italiaan,
Unkariin, Keski-Eurooppaan ja Pohjoismaihin.”
”Työssäni on niin paljon vaihtelua, että se jo
saa jaksamaan. Vapaa-ajalla harrastan
omakotitalon pitoa ja pihan hoitoa,
eläinlääkärikunnan järjestötoimintaa
ja osaomisteista ravihevostelua”,
kertoo Olli.
Tutkinnot: ELL, elintarvikehygieenikon
tutkinto, tuotantoeläinten terveydenja sairaudenhoidon erikoiseläinlääkäri,
tarttuvien eläintautien erikoiseläinlääkäri,
Dipl. ECBHM eli eurooppalainen erikoistumistutkinto nautojen terveydenhuollosta
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Kati Vainio, 32 vuotta, hevoseläinlääkäri,
erikoistumistutkintoja hevossairauksista,
Inkoo
Espoosta kotoisin oleva hevoseläinlääkäri Kati Vainio, jolla on kaksi
erikoistumistutkintoa, työskentelee hevospraktikkona omassa yrityksessään Inkoossa ja pääkaupunkiseudulla.

sijaisuuksia ja sitten pääsin Yliopistolliseen eläinsairaalaan vuodeksi
töihin jatkokoulutettavaksi eläinlääkäriksi. Se antoi hyvät mahdollisuudet perehtyä moniin potilaisiin niin, että varsinainen hoitovastuu
on kokeneemmalla eläinlääkärillä. Varsinkin aluksi oli myös runsaasti
opetusta ja päivystyksiin osallistumista. Kokemus ja rutiini karttuivat
nopeasti ja samoihin aikoihin kuulin mahdollisuudesta suorittaa kansainvälinen erikoistumistutkinto hevosten sisätaudeista.”

”Tiesin jo viisivuotiaana, että haluan eläinlääkäriksi. Meillä on aina
ollut koira, aloitin ratsastuksen kuusivuotiaana ja myöhemmin meillä
oli äitini kanssa yhteinen hevonen. Äidin isä oli eläinlääkäri, joka
muun muassa hoiti hevosia sodan aikaan
rintamalla. Ehkä sekin on vaikuttanut
uraani”, kertoo Kati.

Katia pyydettiin töihin Hyvinkään hevossairaalaan, ja hän sai sovittua
australialaisen esimiehensä kanssa, että tavoitteena on suorittaa
tämä tutkinto. Esimies, joka oli suorittanut saman tutkinnon aiemmin,
auttoi löytämään ulkomailta yliopistot, joissa tarvittavat harjoittelut voisi
suorittaa. Omalla työpaikalla pidettiin jatkokoulutusseminaareja, jossa
käytiin läpi potilastapauksia ohjatusti ja systemaattisesti.

”Pääsin opiskelemaan heti ylioppilaskirjoitusten jälkeen samana
vuonna. Opiskeluaikana oli
kovasti mielessä hevospraktiikka, tutkintohan on
laaja-alainen niin, että olen
pätevä tekemään elintarvikehygieniaan liittyviä tai monia muitakin
eläinlääkärin töitä. Valmistuttuani tein ensin
kunnaneläinlääkärin

”Opiskelin Irlannissa hevossairaalassa kolme kuukautta vuonna 2008
kahden ohjaajan alaisuudessa. Sitten työskentelin Hyvinkäällä, tein
tutkintoon kuuluvaa tutkimusta, tieteellisen artikkelin, potilastapausten kirjoittamista ja suoritin kaksi kansainvälistä tenttiä. Seuraavana
keväänä olin muutaman kuukauden Illinoisin yliopistolla Chicagon
lähellä perehtyen muun muassa varsojen tehohoitoon. Suoritin siellä
myös muita opintoja. Tutkinnon suorittaminen vaati kovaa työtä ja
omaa rahoitusta. Opin paljon ja kokonaisuudessaan tämä oli todella
mielenkiintoista, myös koska mieheni ja koiramme olivat mukana
ulkomaan jaksoilla. Suoritin sitten vielä suomalaisen hevossairauksien
erikoiseläinlääkärin tutkinnon.”

Kati on
pitkälle
erikoistunut nuori
erikoiseläinlääkäri, joka nauttii
oman praktiikan teosta.

”Nyt keskityn myös perhe-elämään. Vapaa-aika kuluu omakotitalon
pihahommissa ja oman hevosen kanssa. Olen tyytyväinen, kova työ
osaamisen syventämiseksi kannatti. Harrastan myös järjestötoimintaa,
olen Eläinlääkärilehden toimitusneuvoston, Eläinlääkäriliiton koulutusvaliokunnan ja Eläinlääkäriliiton eläinsuojeluvaliokunnan jäsen.”
Tutkinnot: ELL, Dipl ACVIM eli hevosten sisätauteihin erikoistunut
eläinlääkäri, hevossairauksien erikoiseläinlääkäri

Tällaisissa tehtävissä työskentelee
eläinlääkäreitä:
kunnaneläinlääkäri ja kaupungineläinlääkäri
pieneläinlääkäri
hevoseläinlääkäri
tuotantoeläinlääkäri
terveydenhuoltoeläinlääkäri
hygieenikkoeläinlääkäri
sotilaseläinlääkäri
tutkija, erikoistutkija, tutkimuspäällikkö
ylitarkastaja, jaostopäällikkö
johtaja, pääjohtaja, aluejohtaja, osastopäällikkö, yksikönjohtaja
opettaja, lehtori, professori
rajaeläinlääkäri
valvontaeläinlääkäri
tarkastuseläinlääkäri
terveysvalvonnan johtaja, ympäristöterveydenhuollon johtaja
eläintarhaeläinlääkäri, villieläinlääkäri, turkiseläinlääkäri
läänineläinlääkäri
asiantuntija, neuvotteleva virkamies, eläinlääkintöylitarkastaja
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Elintarvikehygienia on tärkeää: elintarvikelaitoksiin tehdään jatkuvasti tarkastuksia. Nykyaikainen elintarviketuotanto perustuu suunnitelmallisuuteen ja
laadun seurantaan.

Ympäristöterveys:
asukkaan terveyden vaalimista

Zoonoosit − eläinten ja ihmisten välillä
tarttuvat taudit

Ihminen voi saada zoonoositartunnan elintarvikkeiden välityksellä, suoran kosketuksen kautta tai epäsuorasti. Tartuntaa
voivat välittää myös hyönteiset. Zoonoosit voivat olla täysin
oireettomia, aiheuttaa eriasteisia oireita tai johtaa jopa yksilön
kuolemaan. Suomessa tilanne on hallinnassa muun muassa
korkeatasoisen tutkimuksen ja hyvin toimivan viranomaisyhteistyön ansiosta.
Zoonooseja ovat muun muassa salmonelloosi, kampylobakterioosi, listerioosi, lintuinfluenssa, EHEC-bakteeritartunta,
jänisrutto, leptospiroosi, pernarutto, tuberkuloosi, yersinioosi,
ekinokokkoosi, toksoplasmoosi, myyräkuume, raivotauti,
punkkien levittämät virustaudit sekä pälvisilsa.

Eläinsuojelu ja eläinten hyvinvointi
Eläinlääkäreillä on koulutuksen myötä saatu osaaminen ja asiantuntemus eläinten fysiologiasta, anatomiasta, käyttäytymisestä ja
tarpeista. Eläinten hyvinvointi on monisyinen kokonaisuus, jossa
ihmisen oma kokemus ei aina ole paras mittari.
Eläinsuojelutyö vaatii ammattitaitoiset tekijät, jotka voivat riittävästi
keskittyä tärkeään tehtävään. Eläinsuojeluasioissa on usein kyse
ihmisten pahoinvoinnista.
Monet eläinlääkärit ovat viranomaisen roolissa kunnassa, aluehallintovirastossa tai muussa valtion hallinnossa.
Lainsäädännön soveltajan on noudatettava lakia. Vuosittaisia
lakisääteisiä tarkastuksia tehdään muun muassa kenneleihin, lemmikkieläinkauppoihin, talleille ja kotieläintiloille. Maatiloille tehdään
EU-säädöksiin liittyviä tarkastuksia ja tietenkin tehdään tarkastus,
jos epäillään eläinsuojelulain rikkomista.
Suomessa on vuoden 2009 eläinlääkintähuoltolain myötä pe-

Eläinlääkärit työskentelevät myös ihmisen terveyden hyväksi muutoinkin kuin hoitamalla sairaita eläimiä ja edistämällä eläinten terveyttä.
Eläinten ja ihmisten yhteisten tartunnanaiheuttajien kurissa pitäminen,
elintarvikkeiden valvonta, talousvesi- ja asumisterveysvalvonta ja tuoteturvallisuusvalvonta ovat eläinlääkärin töitä esimerkiksi kunnan tai kuntayhtymän terveysvalvonnan ja ympäristöterveysvalvonnan johtajana.
Heimo Tasanen

Eläimistä ihmisiin ja myös päinvastoin tarttuvia tauteja eli
zoonooseja ovat monet bakteerien, virusten, sienten, loisten
ja prionien aiheuttamat taudit.

Ympäristöterveydenhuolto
varmistaa asukkaille terveelliset
ja turvalliset
olosuhteet. Moni
eläinlääkäri
työskentelee
hygieenikkoeläinlääkärinä, tarkastuseläinlääkärinä
tai terveysvalvonnan tai ympäristöterveydenhuollon
johtajana.

rustettu lähes 40 kunnallista valvontaeläinlääkärin virkaa, joiden
viranhaltijat keskittyvät eläinsuojeluvalvontaan.
Eläinlääkärit tekevät paljon ennaltaehkäisevää terveydenhuoltotyötä tuotantoeläintiloilla. Tuotanto- ja lemmikkieläimiä hoitavat
eläinlääkärit myös neuvovat eläinten omistajia eläinten hyvinvointiin
liittyvissä asioissa.
Eläinlääkärien osaamiseen ja työhön kuuluu myös eläintauteihin
ja elintarvikehygieniaan liittyvää työtä, jotka tukevat myös hyvinvointia.
Eläinlääkäriliitto on kannattanut eläinsuojelurikosten ja -rikkomusten seuraamusten koventamista sekä syyttämiskynnyksen
alentamista. Eläinsuojelurikosten seuraamusten tehostamiseksi
tulee lisätä myös viranomaisten yhteistyötä.
Eläinlääkäriliitto on ottanut yksityiskohtaisesti kantaa moniin
eläinten hyvinvointiin liittyviin kysymyksiin.
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Hanna Poropudas

Eläinlääkärin ammatti on monipuolinen: eläinlääkärit ovat läsnä kaikkien arjessa

eläinten terveyden, elintarvikkeiden ja elintarvikehygienian, eläinsuojelun, eläinten sairauksien
hoidon, tarttuvien tautien vastustustyön ja elintarvikevalvonnan, talousvesivalvonnan ja asumisterveyden valvonnan kautta.
Noin puolet eläinlääkäreistä työskentelee elävien eläinten kanssa säännöllisesti.
Eläinlääkärin työ voi olla potilastyötä, sairaskäyntejä, ennaltaehkäisevää terveydenhuoltotyötä,
hallinnollisia ja valvontatehtäviä sekä tutkimusta, kehittämistä ja koulutusta. Eläinlääkäreitä toimii
monenlaisissa elintarvikevalvonnan ja -teollisuuden sekä lääketeollisuuden tehtävissä sekä eri
aloilla johtajina.
Suomessa on noin 2 100 laillistettua eläinlääkäriä, joista noin 1 800 on työelämässä.

Suomen Eläinlääkäriliitto ry on eläinlääkärien ammattijärjestö ja edunvalvoja,
joka kuuluu korkeasti koulutettujen keskusjärjestöön Akavaan, Euroopan eläinlääkärijärjestö
FVE:hen ja maailman eläinlääkärijärjestöön WVA:han.
Eläinlääkäriliiton jäseniä on noin 90 prosenttia laillistetuista eläinlääkäreistä ja valtaosa alan
opiskelijoista.
Liitto tekee eläinlääkintää ja elintarvikevalvontaa koskevia esityksiä, edustaa jäseniään suhteessa muihin
ammatillisiin yhteenliittymiin ja ulkomaisiin eläinlääkärijärjestöihin, antaa lausuntoja ja ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin. Liitto neuvottelee eläinlääkärikunnan puolesta ammatillisissa, yhteiskunnallisissa,
taloudellisissa ja sosiaalisissa kysymyksissä ja edistää ammattikunnan täydennyskouluttautumista.
Eläinlääkäriliitto on perustettu vuonna 1892.
www.sell.fi
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