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Vuoden eläinlääkäri 2009 
 
Suomen Eläinlääkäriliitto palkitsee vuosittain Maailman eläinlääkäripäivän yhteydessä 
Vuoden eläinlääkärin tai eläinlääkintäteon. Tänä vuonna palkinto jaetaan yhdeksännen 
kerran. Vuoden eläinlääkärinä on palkittu ansioituneita ja ammattikunnan laajasti 
arvostamia eläinlääkäreitä eri sektoreilta. Palkitut eläinlääkärit ovat vaikuttaneet 
eläinlääkintähuollon ja koko ympäristöterveydenhuollon kehitykseen, ihmisten ja eläinten 
terveyteen ja ammattikunnan arvostukseen. Tämä vuosi jatkaa perinnettä. 
 
Ympäristöterveydenhuollon merkitys huomataan usein siinä vaiheessa, kun jotain menee 
pieleen. Toimiva valvonta ja hyvä hallinto saavat harvoin erityistä kiitosta. Ihmisten 
terveyttä pidetään itsestäänselvyytenä, josta ei tarvitse kiitellä ja sairastumista 
poikkeuksena, johon etistään syyllisiä. Suomessa ruoka on yleensä turvallista ja vesi 
puhdasta. Zoonosien eli ihmisten ja eläinten välillä tarttuvien tautien osalta tilanne 
maassamme on hyvä. Kuitenkin terveyden ylläpidon taustalla on hyvä valvonta, toimivat 
organisaatiot ja asiantuntemus. Näitä ei juuri huomaa silloin, kun kaikki menee hyvin. 
Toisaalta poikkeustilanteisiin pitää varautua, ongelmatilanteen keskellä pitää osata toimia 
ja ottaa oppia mahdollisesti tapahtuneita virheistä. Tämän vuoden eläinlääkäri on toiminut 
sekä johtajana poikkeustilanteissa että hallinnon kehittäjänä, tutkijana ja kouluttajana 
normaalioloissa. 
 
Eläinlääkäriliitto on valinnut vuoden eläinlääkäriksi eläinlääketieteen tohtori, 
ympäristöterveyspäällikkö Outi Lepistön. Valinnalla me kollegat haluamme osoittaa 
arvostuksemme Outin tekemää työtä kohtaan ympäristöterveydenhuollon kehittäjänä, 
selväsanaisena tiedonvälittäjänä sekä esimerkillisenä johtajana.   
 
Outi on toiminut haastavissa tilanteissa ansiokkaasti ja mikä arvokkainta, ottanut tilanteista 
opikseen ja jakanut oppiaan koko ammattikunnalle ja laajemmin 
ympäristöterveydenhuollon toimijoille. Nokian vesikriisin aikaan Outi oli äärimmäisen 
tiukassa tilanteessa, jollaiseen harva kollega uransa aikana joutuu. Vaikka kriisi oli ikävä ja 
kritiikkiäkin sen hoitamisesta kokonaisuudessaan voi esittää, olemme me kollegat täysin 
vakuuttuneita siitä, että oli onni onnettomuudessa, että johdossa tuolloin toimit juuri sinä, 
Outi.  
 
Nokian tapahtumien jälkeen Outi on ollut haluttu luennoitsija ympäri Suomea ja myös 
ulkomailla. Tietojensa ja kokemuksensa lisäksi Outi on esiintyjänä luonteva ja 
selväsanainen. Hänessä yhdistyy rautainen ammattitaito ja kyky ilmaista asiat 
ymmärrettävästi. Outi käy säännöllisesti luennoimassa eläinlääketieteen opiskelijoille sekä 
valmistuneille eläinlääkäreille ja omalta osaltaan edistää ammattikunnan osaamista 
ympäristöterveydenhuollossa.  
 
Ympäristöterveydenhuollon kehitystä tukee myös Outin väitöskirjatutkimus, jossa hän 
käsitteli hyvän hallinnon periaatetta ympäristöterveydenhuollon pakkokeinomenettelyssä. 
Outi on tutkimustyössään tuonut ansiokkaasti esiin hyvän hallinnon merkityksen ja 



kannustanut kollegoita jämäkkään päätöksentekoon. Hallinto saa usein kritiikkiä, mutta 
harva on valmis sitä kehittämään. Outi on antanut myös hallinnolle kasvot ja osoittanut, 
että pelkkä tiukka substanssiosaaminen ei tuota hyvää valvontaa ja 
elintarviketurvallisuutta. Tarvitaan myös oikeaa ja tasapuolista päätöksentekoa. 
 
Outin tutkimustyö ja useat luennot ovat vaikuttaneet kuntien valvontatyöhön. Väitöskirjatyö 
on ensimmäinen alallaan ja siten uraauurtava. Tutkimuksen kautta saatu osaaminen 
yhdistettynä omiin kokemuksiin ympäristöterveydenhuollon valvonnassa ja johtamisessa 
on tuonut Outille osaamisen, jota hän ammattikunnan ja koko kuntakentän onneksi jakaa 
edelleen. 
 
Outi on useissa yhteyksissä korostanut ennaltaehkäisevän työn merkitystä. Kun resurssit 
ovat niukat, painottuu työ tulipalojen sammuttamiseen, vaikka taloudellisesti ja inhimillisesti 
myös ympäristöterveyden alalla vahinkoja pitäisi voida estää ennalta. Kaikkia 
ruokamyrkytyksiä ja vesiepidemioita ei ole mahdollista poistaa, mutta niidenkin sattuessa 
pitää tilanteisiin olla ennalta varautunut. Nokian vesikriisin jälkeisissä ongelmatilanteissa 
on Outin johdolla oltu valmiina toimimaan ja niihin on varauduttu hyvin. 

Outin työtoveri on usein todennut: ”Hyvän johtajan alaisuudessa on helppo työskennellä.” 
Hyvä johtajuus ei ole itsestäänselvyys. Hyvä johtaja saa koko organisaation toimimaan ja 
osaa hyödyntää siellä olevan potentiaalin parhaalla mahdollisella tavalla. Tässäkin 
tehtävässä Outi on onnistunut erinomaisesti. Eräs toinen kollega totesi: ”Outi on kyllä 
toimeentarttuva.” Outilla onkin mitä ilmeisimmin luontainen kyky tarttua olennaiseen. 
Muuten ei olisi mahdollista, että yksi henkilö on tehnyt näin paljon asioita ja niin hyvin. 

Uuden oppimisen into ja kehitystyö ovat edelleen osa Outin uraa. Seuraava tutkimuskohde 
on ympäristöterveydenhuollon maksullisuuden tarkastelu. Se on osa hänen 
erikoiseläinlääkärin tutkintoaan. Ja se on myös osa valvonnan kenttää, joka varmasti 
koituu koko kuntasektorin hyödyksi. 
 
Tunnen ylpeyttä ammattikunnastamme voidessani palkita vuoden eläinlääkärin ja haluan 
Suomen Eläinlääkäriliiton puolesta esittää lämpimät onnittelut Outi Lepistölle ja kiittää 
häntä hänen tekemästään työstä! 
 
www.sell.fi 


