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Tervetuloa vuoden eläinlääkärin 2018 palkitsemistilaisuuteen Helsingin yliopiston Viikin 

opetustilan maisemiin, Luonnonvarakeskuksen tiloihin. Vuoden eläinlääkäri -tunnustusta 

on jaettu jo vuodesta 2001. Palkitseminen liittyy maailman eläinlääkäripäivän viettoon. 

Suomen Eläinlääkäriliiton pitkäaikaisia tavoitteita ovat eläinten hyvinvoinnin parantaminen 

sekä antibiooteille resistenttien bakteerikantojen ennaltaehkäisy. 

Tavoitteet ovat isoja, kansanterveydellekin tärkeitä. Kumpikin tavoite on eläinlääkäreillä 

mielessä, kun he tekevät arjessa neuvontatyötä tai hoitopäätöksiä. 

Lypsylehmien hyvinvointia ja terveyttä on vuosikymmenten ajan parannettu 

terveydenhuoltotyön kautta. Samalla on tiukennettu antibioottien käyttöä 

maidontuotannossa. 

Lypsylehmät ovat pikkuhiljaa siirtyneet parsinavetoista pihattonavetoihin. Mahdollisuus 

liikkua ja toteuttaa käyttäytymistarpeita on parantanut lehmien hyvinvointia ja 

jalkaterveyttä. Parsinavetoiden lehmille pitäisi vielä saada lakiin kirjattu 

jaloittelumahdollisuus jo voimassa olevan laidunnuspakon lisäksi. Pihattokaan ei ole 

ongelmaton pitomuoto, tarttuvien sorkkasairauksien esiintyminen on lisääntynyt.  

Vuoden eläinlääkäriksi valittu kollega on koko työuransa ajan edistänyt lypsylehmien 

terveyttä sekä perinteisen terveydenhuoltotyön kautta että tuomalla uusia oppeja 

suomalaisille eläinlääkäreille kouluttautuessaan kansainvälisesti.  

Jalkaongelmat ovat merkittävä syy lehmien poistoon karjasta. Lehmien kestävyyttä onkin 

edelleen syytä parantaa. Se on sekä eettistä, että taloudellisesti kannattavaa. Vuoden 

eläinlääkäri on tehnyt paljon työtä lehmien jalkaterveyden hyväksi kouluttamalla sekä 

eläinlääkäreitä, kotieläintuottajia että sorkkahoitajia ja edistänyt tavoitetta kestävämmistä 

ja hyvinvoivista lypsylehmistä. 

Vuoden eläinlääkäri on liki koko uransa työskennellyt kunnaneläinlääkärinä 

nautavaltaisella Keski-Pohjanmaalla, ja kohdannut arjessaan lypsykarjojen moninaiset 

ongelmat ja ratkonut niitä. Tuotantomuodot ovat kehittyneet ja ongelmat vaihtuneet, ja 

vuoden eläinlääkäri on aktiivisesti hakenut oppia uusiin tilanteisiin kansainvälisistä 

kongresseista. Into kehittyä ja oppia uutta on säilynyt vahvana koko työuran ajan.  

Meille muille onneksi Vuoden eläinlääkärin 2018 tärkeä periaate on, että uutta ja hyväksi 

havaittua tietoa pitää jakaa myös muille. Vuoden eläinlääkäri onkin kysytty luennoija aina, 

kun jalkaterveyttä ja sorkkasairauksia käsitellään eläinlääkärien, sorkkahoitajien ja 

tuottajien koulutuksessa. 

Vuoden eläinlääkärin tavoite on myös ammattimaistaa sorkkahoitoa Suomessa. Tällä 

hetkellä kuka vain voi ryhtyä sorkkahoitajaksi melko puutteellisinkin tiedoin, ja 

pahimmassa tapauksessa aiheuttaa mittavaa vahinkoa lypsykarjassa. Jalkojen terveys ja 

kipu vaikuttavat lehmän terveyteen, käyttäytymiseen ja tuotokseen kokonaisvaltaisesti. 

Eläinlääkäriliitto on esittänyt, että eläinten hyvinvointilain yhteydessä säädettäisiin myös 

sorkkahoito ammattisorkkahoitajien ja eläinlääkärien tehtäväksi. Erillisen 



sorkkahoitokorvauksen käyttöönotto kannustamaan tiloja säännölliseen ammattilaisen 

suorittamaan sorkkahoitoon on myös edistämisen arvoinen asia. 

Me kollegat tunnemme Vuoden eläinlääkärin helposti innostuvana, avuliaana, jatkuvasti 

kouluttautuvana, asioihin tarkkaan perehtyvänä, reiluna ja positiivisena ihmisenä. Vuoden 

eläinlääkäri on pitkäjänteinen sorkka- ja jalkaterveyden kehittäjä, ongelmien ratkaisija, joka 

ottaa haasteen aina vastaan. Vuoden eläinlääkäri on oppia muualta hakiessaan myös 

tuonut lehmien tähystysleikkaukset Suomeen, ja kouluttanut niihin kollegoja. 

Tarttuvien sorkkasairauksien tunnistamiseen Vuoden eläinlääkäri on kehittänyt oppaan 

yhteistyössä muiden tutkijoiden kanssa osana vireillä olevaa väitöskirjaprojektia. 

Nautojen terveydenhuoltoeläinlääkäri, toiminnallisen sorkkahoidon edistäjä, 

lehmien työterveyslääkäri Reijo Junni on Vuoden eläinlääkäri 2018  

Suomessa maitotaloustuotteita käytetään valtaosassa kotitalouksia, siten lehmien sorkat ja 

hyvinvointi ovat osa arkeamme. 


