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Tervetuloa vuoden eläinlääkäri 2016 palkitsemistilaisuuteen Seurahuoneelle. 
Vuoden eläinlääkäri-tunnustusta on jaettu jo vuodesta 2001. Palkitseminen 
liittyy maailman eläinlääkäripäivän viettoon. 

Palkinto jaetaan merkittävän eläinlääketieteen, eläinlääkinnän tai 
eläinlääkärikunnan hyväksi tehdyn työn perusteella. Palkinto on tunnustus 
ammattikunnan edustajalle hyvästä työstä yhteiskunnallisesti tärkeässä 
tehtävässä.  

Tämän vuoden palkittava on tarkastuseläinlääkäri. Tarkastuseläinlääkäri 
tekee tärkeätä työtä solmukohdassa, jossa tuotantoeläimestä tulee 
elintarviketta. Tarkastuseläinlääkäri toimii teurastamolla sekä viranomaisena 
että asiantuntijana. Hän valvoo, että teurastamo toteuttaa ja noudattaa 
lainsäädäntöä ja myös omia toimintaohjeitaan niin, että eläinten hyvinvointi ja 
elintarvikehygienia toteutuvat säädetyllä tavalla. Toiminnan 
puolueettomuuden vuoksi tarkastuseläinlääkäri ei ole teurastamon, vaan 
Elintarviketurvallisuusviraston, Eviran palveluksessa. Työskentelyolosuhteet 
eivät aina ole helpot, sillä toiminnan on oltava eettistä ja kuitenkin 
taloudellisesti kannattavaa. Eläimen teurastamista säätelevät monet lait ja 
asetukset, joilla pyritään turvaamaan eläinten hyvä kohtelu ja tuottamaan 
turvallista ruokaa. 

Lihantarkastus on yksi varhaisimpia tehtäviä, joihin yhteiskunta on tarvinnut ja 
työllistänyt eläinlääkäreitä. Lähes 125 vuotta sitten Eläinlääkäriliitto esitti 
teurastuksen siirtämistä kotoa ja muista vaatimattomista teurastuspaikoista 
varta vasten suunniteltuihin teurastamoihin. Eläinten teurastamisella 
teurastamoissa parannetaan elintarvikehygieniaa, vähennetään ja estetään 
eläimistä elintarvikkeiden välityksellä ihmisiin siirtyviä sairauksia. Monen 
mikrobin ja loisen seuranta ja torjunta tapahtuvat teurastamolla. Näistä ovat 
esimerkkeinä salmonella ja trikiini. 

Tarkastuseläinlääkäri toimii ensisijaisesti viranomaisena ja turvaa eläinten ja 
ihmisten hyvinvointia ja terveyttä. Sen lisäksi hän on asiantuntija, jonka 
neuvoja teurastamo kuuntelee. Työnkuva on monipuolinen ja joskus 
arkaluonteinen. Työnantajan tuki ja ohjaus ovatkin ensisijaisen tärkeitä 
tarkastuseläinlääkärin vaativassa tehtävässä. Työnantajalta vaaditaan 



teurastamo-olosuhteiden ja prosessien tuntemista ja kokemusta, jotta 
linjaukset olisivat uskottavia ja ne toisivat tarvittavan tuen.  

Vuoden eläinlääkäri 2016 toimii johtavana tarkastuseläinlääkärinä, 
Tarkastuseläinlääkäriyhdistyksen puheenjohtajana ja luottamusmiehenä. 
Lisäksi hän osallistuu aktiivisesti Eläinlääkäriliiton valtion valiokunnan 
toimintaan. Palkittu kiinnostui elintarvikehygieniasta jo opiskeluaikana. Hän 
on suorittanut elintarvikehygieenikon tutkinnon ja on parhaillaan 
suorittamassa elintarviketuotannon hygienian erikoiseläinlääkärin tutkintona.  

Tarkastuseläinlääkärin työ on palkitun mielestä kiinnostavaa, sillä siinä voi 
syventyä oman kiinnostuksen mukaan joko eläinsuojeluun, 
elintarvikehygieniaan tai lihantarkastukseen liittyviin asioihin. Samaan aikaan 
työ on vaativaa, koska tarkastuseläinlääkäri on monesti ainoa työnantajansa 
edustaja ja viranomainen teurastamossa.  

Vuoden eläinlääkäri 2016 saa tunnustusta aktiivisena, yhteistyökykyisenä ja 
toisia arvostavana kollegana. Hän on osaava, rakentava ja erittäin perehtynyt 
työhönsä.  

Minulla on ilo ja kunnia palkita vuoden eläinlääkäriksi 2016 
tarkastuseläinlääkäri Kristiina Törmä . 124-vuotias Suomen Eläinlääkäriliitto 
onnittelee vuoden eläinlääkäriä! 
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