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ELINTARVIKETEOLLISUUSLIITON LAUSUNTO LUONNOKSESTA MMM:N ASETUKSEKSI ERI-
KOISELÄINLÄÄKÄRIKOULUTUKSESTA 
 

Elintarviketeollisuusliitto ry (ETL) kiittää maa- ja metsätalousministeriötä lausuntopyyn-
nöstä. ETL kiittää erikoiseläinlääkärien koulutuksen uudistamista ja toivoo, että koulutuk-
sen uudistuksella pystytään varmistamaan eläinsairauksien ja eläinten terveyden hoi-
toon, neuvontaan ja lihantarkastustehtäviin nykyistä parempi osaajien saatavuus. Eläin-
lääkärien mahdollisimman pitkän työuran mahdollistaminen eläinlääkinnässä ja eläinten 
terveydenhuollossa on toivottavaa, sillä eläinlääkärien koulutus on yksi Helsingin yliopis-
ton kalleimmista koulutuksista. 

 
Lausuttavana oleva MMM:n esitysluonnoksen mukaan erikoiseläinlääkärikoulutuksen 
tutkintomuotoisuus poistuu ja koulutus siirtyy osaksi nykyistä uudistettua erikoistumis-
koulutuksen ja ammatillisen jatkokoulutuksen kokonaisuutta. Koulutuksen yleinen oh-
jausvastuu siirtyy maa- ja metsätalousministeriölle.  Lain vastuuministeriönä maa- ja met-
sätalousministeriön on huolehdittava siitä, että erityisesti näin keskeisen esityksen val-
misteluun varataan riittävästi aikaa ja se valmistellaan huolellisesti sekä avoimesti. 

 
Seuraavat asetusehdotuksen mukaiset koulutusohjelmat (5) ovat kannatettavia: 
1. pieneläinsairaudet 
2. hevossairaudet 
3. tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoito 
4. yleiseläinlääketiede 
5. tarttuvat eläintaudit. 

 
On vältettävä tekemästä sellaisia lakimuutoksia, jotka vakiinnuttavat yksipuolista koulu-
tuspohjaa tehtävissä, jotka vaativat käytännössä usean alan osaamista ja soveltamista. 
Erityisesti ympäristöterveydenhuollon erikoistumiskoulutuksen tulee olla avointa ja huo-
mioida toimessa tarvittava laaja-alainen koulutuspohja viranhoidon tuloksellisen hoidon 
onnistumiseksi.   

 
Ympäristöterveydenhuollon erikoistuminen eriytettävä 
 

Ympäristöterveydenhuollon tehtävissä tarvitaan mm. elintarvikealan tuntemusta sekä ve-
sihuoltoalan, rakennusalan ja jätehuollon osaamista. ETL esittää, että ympäristötervey-
denhuollon erikoistumiskoulutus tulee eriyttää eläinlääkärien erikoistumisvaihtoehdoista 
ja uudistaa laajapohjaiseksi erikoistumiskoulutukseksi. Esimerkiksi elintarvikealan sekä 
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kemian ja mikrobiologian akateemisen koulutuksen saaneilla tulee myös olla mahdollista 
saada ympäristöterveydenhuollon erikoistumiskoulutusta Helsingin yliopistossa. 

 
Ympäristöterveydenhuollon tutkimuksen ja koulutuksen tulee olla avointa Helsingin yli-
opistossa ja koulutusta tulisi voida antaa myös muissa Helsingin yliopiston tiedekunnissa 
nykyisen eläinlääketieteellisen tiedekunnan lisäksi. Monialainen osallistuminen erikoistu-
miskoulutukseen muiden osaamisalojen opiskelijoiden kanssa parhaimmillaan sekä laa-
jentaa osaamista että kehittää yhteistyötapoja jo erikoistumiskoulutuksen aikana.  

 
Vuoden mittainen työskentely erikoisalaan soveltuvissa tehtävissä voisi jatkossakin muo-
dostaa koulutuksen yleisosan, mikä on mainittu koulutukseen pääsyn ehtona. 

 
Erikoiseläinlääkärien koulutus on elintarviketeollisuudelle merkityksellinen. Eläinlääkärei-
den rooli erityisesti alkutuotannossa on keskeinen eläinperäisten raaka-aineiden saata-
vuuden, laadun ja eläinten hyvinvoinnin kannalta. 

 
Elintarvikevalvonnassa elintarvikealan koulutuksesta ja elintarviketeollisuuden tuntemuk-
sesta on merkittävää hyötyä. Ne elintarvikealan koulutuksen saaneet henkilöt, jotka toi-
mivat elintarvikevalvojina ovat kokeneet selvänä puutteena ympäristöterveydenhuollon 
ylemmän korkeakoulututkinnon valvontakoulutuksen puutteen. Avoimen yliopistokoulu-
tuksen periaate ei ole tältä osin toteutunut Helsingin yliopistossa.  

 
Ympäristöterveydenhuollon erikoistumiskoulutukseen tulee voida osallistua laajasti eri 
tutkinnoilla ja sitä tulee voida antaa useissa Helsingin yliopiston tiedekunnissa. Esittä-
mämme ympäristöterveydenhuollon erikoistumiskoulutuksen tutkintopohjan laajentami-
nen johtaa toivottavasti ympäristöterveydenhuollon virkamiesten moniosaamisen lisään-
tymiseen, mikä palvelee nykyistä paremmin koko yhteiskuntaa. 

 
Kunnioittavasti 
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