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Arvoisat eläinlääkäriliiton edustajat, hyvät kuulijat 
 
Ensimmäisenä haluan esittää lämpimät kiitokseni tämän saamani merkittävän ja 
arvokkaan tunnustuksen ja eläinlääkärikunnalta saamani arvostuksen johdosta. Tällä 
hetkellä olen erittäin ylpeä ammatistani! 
 
Erityisen iloinen olen siitä, että juuri ympäristöterveydenhuolto on saanut 
ansaitsemaansa näkyvyyttä ja arvostusta. Ympäristöterveydenhuolto muodostaa pienen 
mutta arvaamattoman tärkeän toimialan kunnissa. Harva suomalainen tietää, että 
ympäristöterveydenhuollon tehtävissä toimii eläinlääkäreitä, jotka eivät hoida eläimiä, 
vaan vastaavat elintarvikkeiden, veden, asuntojen, koulujen, päiväkotien, ravintoloiden, 
hotellien, uimarantojen, huvipuistojen ja skeittiramppien terveellisyydestä, 
turvallisuudesta ja lainmukaisuudesta. Tehtävissämme me muun muassa selvitämme 
epidemioita, tulkitsemme tutkimustuloksia, arvioimme riskejä ja tarvittaessa annamme 
määräyksiä, kieltoja ja rajoituksia.  
 
Eläinlääkärikoulutus antaa mielestäni erinomaiset valmiudet toimia näissä tehtävissä. 
Mikrobiologia, elintarvike- ja ympäristöhygienia, kunnallishallinto, lukuisat lakitentit ja 
tarkkuutta ja huolellisuutta vaativat laboratoriotyöt saavat usein eläinlääketieteen 
opiskelijat lähes epätoivon partaalle. Tämän tiukan seulan läpi valmistuu kuitenkin 
ammattilaisia, joilla on valmiudet arvioida koko tuotantoketjun – pellolta pöytään tai 
navetasta lähikaupan tiskille asti ulottuvaa ketjua ja sen riskejä. Tämän 
asiantuntemuksen tärkeys on viime aikoina entisestään korostunut eläimistä ihmisiin 
tarttuvien tautien nostaessa päätään ympäri maailmaa. 
 
Voidaan siis hyvällä syyllä sanoa, että eläinlääkärit vastaavat eläinten hyvinvoinnin 
lisäksi myös ihmisten hyvinvoinnista ja terveydestä omalta osaltaan. Tämän huomasin 
itsekin aikanaan pohtiessani eri ammattivaihtoehtoja. ”Ihmislääkäriin” verrattuna juuri 
ympäristöterveydenhuolto antaa mahdollisuuden toimia sekä ihmisten että eläinten 
terveyden hyväksi hyvin laaja-alaisesti. Koulutuksen tuoma asiantuntijuus on erityisen 
tärkeää tehtäessä päätöksiä, joilla voi olla merkittäviä vaikutuksia yksittäisen tai jopa 
suuren ihmisjoukon terveyteen.  
 
Eläinlääkärikoulutuksen lisäksi päätöksenteossa tarvitaan kuitenkin muutakin. Ei ole 
samantekevää, miten tehtäviin sisältyvää julkista valtaa käytetään. Julkisen 
vallankäytön ja hallintotoiminnan tulisi olla laadukasta ja oikeudenmukaista. Kaiken 
toiminnan on oltava yhdenmukaista, tasapuolista ja avointa eikä kenenkään oikeuksia 
voi polkea. Erityisen tärkeitä nämä hyvän hallinnon vaatimukset ovat esimerkiksi juuri 
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pakkokeinojen käytön yhteydessä, jolloin vakavimmillaan rajoitetaan yksilön 
perusoikeuksia ja toiminnan vapautta. Tästä syystä olen iloinen saatuani 
mahdollisuuden tehdä väitöskirjani juuri tästä käytännön työssä tärkeäksi kokemastani 
aiheesta. 
 
Eläinlääkärit toimivat siis hyvin vastuullisissa tehtävissä ympäristöterveydenhuollossa. 
Onneksi apuna on suuri joukko asiantuntevia kollegoja sekä muiden alojen 
ammattilaisia. Lopuksi haluankin kiittää sitä suurta eläinlääkärijoukkoa, johon olen itse 
aina voinut turvautua hankalissa tilanteissa sekä työtovereitani ja niitä lukuisia sekä 
kansallisen että kansainvälisen tason asiantuntijoita, joiden tietämys on ollut 
käytettävissäni muun muassa Nokian vesikriisin haastavissa tilanteissa ja jotka ovat 
omalta osaltaan myötävaikuttaneet tähän tilanteeseen päätymiseen. Kiitos! 


