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Vuoden eläinlääkärit 2008: 
Eläinsuojelun ammattilaiset Aila Rauatmaa ja Tuija Saari 
 

Työ eläinten hyvinvoinnin lisäämiseksi on vuoden eläinlääkäreiden 2008 valinnan perusteena. Suomen 
Eläinlääkäriliitto palkitsee vuosittain Maailman eläinlääkäripäivän yhteydessä Vuoden eläinlääkärin tai 
eläinlääkintäteon. Tänä vuonna palkinto jaetaan kahdeksannen kerran ja palkittuja, Vuoden 
eläinlääkäreitä 2008, on kaksi.  
 
Lemmikki- ja tuotantoeläinten hyvinvoinnista huolehtiminen on ihmisen vastuulla, ja aina vastuuta ei 
kanneta. Vuoden eläinlääkärit 2008 palkitaan eläinsuojelun ja eläinten hyvinvoinnin edistämiseksi 
tehdystä työstä. Palkitut ovat sitoutuneet työhönsä erittäin hyvin, vaikka eläinsuojelutyö on usein hyvin 
raskasta ja turhauttavaa. Heillä on sekä eläinlääkärin koulutuksen myötä saatu sisällön osaaminen ja 
asiantuntemus eläinten fysiologiasta, anatomiasta, käyttäytymisestä ja tarpeista että kyky verkostoitua 
muiden ammattikuntien kanssa, kyky hankkia tarvittavaa uutta osaamista, kyky tehdä tiukankin paikan 
tullen perusteltuja päätöksiä ja uskallus ottaa esille myös ikäviä asioita. 
 
”Vakavat eläinsuojelurikkomukset nostattavat kohuotsikoita, mutta myös tuotantoeläinten lainmukainen 
kohtelu voi herättää paheksuntaa. Aina lainsäädännön edellytykset eivät vastaa käsitystä eläinten 
hyvinvoinnista ja eläinten hyvinvoinnin parantamiseen tähtäävässä työssä kannattaakin usein tähdätä 
korkeammalle kuin vain lainsäädännön minimikriteereiden täyttymiseen. Toisaalta kaupunkilaiset ovat 
vieraantuneet eläintuotannosta ja käsitykset elintarvikkeiden alkuperästä ja tuotannosta saattavat tarvita 
päivitystä. Toivottavaa olisi, että toiveet eläinten hyvinvoinnin suhteen näkyisivät myös kuluttajien 
valinnoissa”, sanoo Eläinlääkäriliiton puheenjohtaja Sanna Hellström. 
 
Eläinsuojelutyö on eläinlääkäreiden mielestä erittäin tärkeää, mutta samaan aikaan moni kollega kokee 
sen äärimäisen raskaaksi. Eläinten pahoinvoinnin lisäksi työssä joutuu kohtaamaan jatkuvasti ihmisten 
pahan olon ja työskentelemään eläinten omistajien hyvin henkilökohtaisella reviirillä. Hyvin usein 
eläinten huonon kohtelun taustalla on ihmisten oma kurja elämäntilanne tai järkkynyt elämänhallinta. 
Eläinsuojelutyö vaatii ammattitaitoiset tekijänsä, jotka voivat riittävästi keskittyä tähän tärkeään 
tehtävään. 
 
Eläinsuojelutyön haasteellisuuden vuoksi sitä ei pitäisikään joutua tekemään kaikkien muiden kiireiden 
ohella tai lisänä. Eläinlääkäriliitto haluaa tänä vuonna palkita eläinlääkärit, jotka ovat kokopäiväisesti 
tehneet töitä eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi. Vuoden eläinlääkäriksi 2008 on valittu kaksi 
eläinlääkäriä: Aila Rauatmaa ja Tuija Saari.  
 
Tuija Saari työskentelee Helsingin kaupungin eläinsuojelueläinlääkärinä vastuualueenaan 
eläinsuojelutarkastukset. Hän kohtaa työssään eläinten voinnin kannalta kurjimman otoksen ja eläinten 
huostaanottoluvut ovatkin merkittävän suuria Helsingissä. Hän näkee työssään myös runsaasti ihmisten 
pahoinvointia, sairautta ja päihdeongelmia sekä kyvyttömyyttä ajatella eläinten hyvinvointia. Hän kohtaa 
työssään enimmäkseen lemmikkejä, ja vuositasolla hän tekee noin 200 tarkastuskäyntiä. Niistä suurin 
osa perustuu eläinten laiminlyöntiepäilyihin ja osa on säännöllisiä vuosittaisia tarkastuksia. Tarkastuksia 
tehdään myös tilapäisiin eläintapahtumiin. Saari asuu Kirkkonummella ja on syntynyt Helsingissä.  
 
Aila Rauatmaa työskentelee hyvinvointieläinlääkärinä Kainuun maakunta -kuntayhtymässä kahdeksan 
kunnan alueella. Hän näkee työssään kaksi ääripäätä: tuotanto- ja lemmikkieläinten 
eläinsuojelutarkastukset sekä tuotantoeläinten terveydenhuollon. Hän työskentelee sekä eläimistä 



elantonsa saavien ihmisten kanssa että lemmikkien parissa. Vuodessa hän tekee noin 130 
tarkastuskäyntiä, joista osa perustuu eläinten laiminlyöntiepäilyihin, osa on säännöllisiä vuosittaisia 
tarkastuksia ja osa tuotantoeläinten vuosittain tehtäviä tarkastuksia, joissa tarkastettavat tilat arvotaan. 
Rauatmaa asuu Vuokatissa ja on syntyjään Vuolijoelta.  
 
Palkitut työskentelevät paikallistasolla kunnassa ja toimivat lähellä yksittäisiä eläimen omistajia. 
Vuosittaisia lupatarkastuksia tehdään kenneleihin, lemmikkieläinkauppoihin ja talleille. Heidän 
toimenkuvansa ovat ainutlaatuisia, koska yleensä eläinlääkärit tekevät eläinsuojelutyötä vain pienenä 
osana omaa toimenkuvaansa. Eläinlääkäriliitto pitää eläinsuojelutyötä arvokkaana työnä. Liitto pitää 
tärkeänä, että karttunutta osaamista ja näkemystä hyödynnetään ja että eläinlääkäreiden tekemään 
eläinsuojelutyöhön saadaan riittävät voimavarat.  
 
”Uuden eläinlääkintähuoltolain myötä saataneen uusia seutukunnallisia yksiköitä, joissa eläinlääkäreiden 
työt voidaan jakaa siten, että eläinsuojelutyöllekin on riittävät resurssit. Näille eläinlääkäreille on todella 
tarvetta. Vuoden eläinlääkäreiden innostunut ja omistautunut asenne sekä ammattitaito 
eläinsuojelutyössä on ammattikuntamme mielestä ehdottomasti palkitsemisen arvoista”, toteaa 
Eläinlääkäriliiton puheenjohtaja Sanna Hellström.  
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