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EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI ERIKOISELÄINLÄÄKÄRIN TUT-
KINNOSTA JA OIKEUDESTA TOIMIA ERIKOISELÄINLÄÄKÄRINÄ ANNETUN VAL-
TIONEUVOSTON ASETUKSEN KUMOAMISESTA 

 
Ehdotus 

Ehdotuksen mukaan annettaisiin valtioneuvoston asetus, jolla kumottaisiin erikois-
eläinlääkärin tutkinnosta ja oikeudesta toimia erikoiseläinlääkärinä annettu valtio-
neuvoston asetus (275/2000). 

Ehdotuksen tausta 

Yliopistolain (558/2009) 7 §:n 1 momentin mukaan yliopistoissa on voinut suorittaa 
ammatillisia jatkotutkintoja. Yliopistolain 7 §:n 3 momentin mukaan yliopistoissa 
suoritettavista tutkinnoista, tutkintojen tavoitteista, opintojen rakenteesta ja muista 
opintojen perusteista sekä siitä, mitä tutkintoja kussakin yliopistossa voidaan suorit-
taa, säädetään valtioneuvoston asetuksella. Erikoiseläinlääkärin tutkinnosta säädetään 
erikoislääkärin tutkinnosta ja oikeudesta toimia erikoiseläinlääkärinä annetussa val-
tioneuvoston asetuksessa, joka on ollut voimassa 1.7.2000 lukien. Asetus sisältää 
säännökset yliopiston koulutusvastuusta, koulutukseen ottamisesta, koulutuksen ta-
voitteista, erikoistumisaloista, koulutuksen järjestämisestä ja tutkinnon suorittamises-
ta sekä oikeudesta toimia erikoiseläinlääkärinä. Asetus koskee myös oikeutta toimia 
erikoiseläinlääkärinä, ja on siltä osin perustunut eläinlääkärinammatin harjoittamises-
ta annetun lain (29/2000) valtuuksiin. 

[Eduskunta on vuoden 2023 alussa säätänyt erikoiseläinlääkärikoulutuksen uudistuk-
sesta ja koulutusta koskevan yleisen ohjausvastuun siirtämisestä opetus- ja kulttuu-
riministeriöltä maa- ja metsätalousministeriölle. Eläinlääkärinammatin harjoittami-
sesta annettuun lakiin (29/2000) lisättiin lailla xxx/20xx säännökset erikoiseläinlää-
kärikoulutuksesta. Samassa yhteydessä yliopistolaista (558/2009) kumottiin lailla 
xxx/2022 säännökset yliopistojen ammatillisista jatkotutkinnoista.]  

Uudistus, joka tulee voimaan 1.8.2023, merkitsee, että erikoiseläinlääkärikoulutuk-
sen tutkintomuotoisuus poistuu ja koulutus siirtyy osaksi nykyistä uudistettua eri-
koistumiskoulutusten ja ammatillisten jatkokoulutusten kokonaisuutta opetus- ja 
kulttuuriministeriön asettaman työryhmän vuonna 2013 esittämien korkeakoulujen 
erikoistumiskoulutusten kehittämislinjausten mukaisesti. Tavoitteena on parantaa 
koulutuksen työelämävastaavuutta, helpottaa sen sisällöllistä kehittämistä sekä tiivis-
tää koulutuksen yhteyttä palvelujärjestelmään ja ympäristöterveydenhuollon viran-
omaistehtäviin.  

Eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain uuden 41 b §:n mukaan erikois-
eläinlääkärikoulutus on eläinlääkäriksi laillistamisen edellytyksenä olevan koulutuk-
sen jälkeistä ammatillista jatkokoulutusta, jota Helsingin yliopisto järjestää. Yliopisto 



2 

 

 

ottaa opiskelijat ja päättää opiskelijavalinnan perusteista.  Uudenmuotoinen erikois-
eläinlääkärikoulutus järjestetään koulutusohjelmana, jonka tavoitteellinen suoritta-
misaika täysipäiväisenä opiskeluna on kolme vuotta. Vuoden mittainen työskentely 
erikoisalaan soveltuvissa tehtävissä, joka muodostaa tällä hetkellä koulutuksen yleis-
osan, on jatkossa koulutukseen pääsyn ehtona.  

Pykälään sisältyvän asetuksenantovaltuuden mukaan maa- ja metsätalousministeriön 
asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä erikoiseläinlääkärikoulutuksen tavoitteis-
ta, opintojen rakenteesta, koulutusohjelmista, koulutuksesta annettavasta todistukses-
ta ja muista opintojen perusteista.  

Eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain 42 §:ssä säädetään eläinlääkärin 
oikeudesta käyttää erikoiseläinlääkärin suojattua ammattinimikettä. Pykälää on muu-
tettu siten, että oikeus on sekä uudenmuotoisen koulutuksen suorittaneilla myös eri-
koiseläinlääkäritutkinnon suorittaneilla ja niillä, joille Ruokavirasto on myöntänyt 
oikeuden ulkomailla hankitun pätevyyden perusteella. Muutoslain siirtymäsäännök-
sillä on varmistettu, että tiettyihin aiempien säädösten sisältämiin siirtymäsäännök-
siin perustuvat oikeudet säilyvät. 

Ehdotuksen perustelut 

Kumottavaksi ehdotettu valtioneuvoston asetus muuttuu sisällöltään vanhentuneeksi 
ja ristiriitaiseksi laintasoisen sääntelyn kanssa, kun erikoiseläinlääkärikoulutuksen 
tutkintomuotoisuus poistuu. Asetuksen kumoaminen on tarpeen, sillä uudistetun lain-
säädännön mukaan erikoiseläinlääkärikoulutuksen sisällöstä säädetään tarkemmin 
maa- ja metsätalousministeriön asetuksella. 

Ehdotuksen vaikutukset   

Esityksellä ei ole vaikutuksia valtiontalouteen.  

Hallituksen esityksessä eduskunnalle laeiksi eläinlääkärinammatin harjoittamisesta 
annetun lain sekä yliopistolain 7 ja 37 §:n muuttamisesta (HE 96/2022 vp) kuvataan 
sivulla 11 erikoiseläinlääkärikoulutukseen käytettäviä valtion resursseja. Ohjausvas-
tuun siirtoon ministeriöiden välillä ei liity määrärahasiirtoja, sillä erikoiseläinlääkäri-
koulutukseen suunnattava budjettirahoitus eli tuki harjoitteluvirkojen palkkauskus-
tannuksiin yliopistolle kanavoidaan jo tällä hetkellä maa- ja metsätalousministeriön 
eikä opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan menomomentilta (valtion talousar-
vion momentti 30.20.62, Eräät valtionavut, siirtomääräraha 2 v). 

Asian valmistelu 

Asetusluonnos on valmisteltu virkatyönä maa- ja metsätalousministeriössä.  

[Asetusluonnoksesta on pyydetty lausuntoa samassa yhteydessä kuin luonnoksesta 
maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi erikoiseläinlääkärikoulutuksesta. Lausun-
toa pyydettiin seuraavilta tahoilta: opetus- ja kulttuuriministeriö, valtiovarainministe-
riö, sosiaali- ja terveysministeriö, Helsingin yliopisto, Ruokavirasto, Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitos, aluehallintovirastot, Suomen Eläinlääkäriliitto, Suomen Kun-
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naneläinlääkäriliitto, Suomen Eläinlääkäripraktikot ry, Suomen Yksityiset Eläinlää-
kärit ry, Suomen valvontaeläinlääkäriliitto ry, Eläinlääkärihygieenikkojen yhdistys 
ry, Eläinlääketieteen kandidaattiyhdistys EKY ry, Suomalaiset eläinlääketieteen 
opiskelijat Tartossa ry, Suomalaiset eläinlääketieteen opiskelijat Latviassa ry, Suo-
men Kuntaliitto, KT Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat, Maa- ja metsätaloustuot-
tajain Keskusliitto MTK, Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC, 
Elintarviketeollisuusliitto, Eläinten Terveys ETT ry sekä SEY Suomen Eläinsuojelu. 

Lausuntoaika oli xx–xx.20xx. Lausunnoissa…] 

Voimaantulo 

Asetus ehdotetaan tulemaan voimaan 1.8.2023 samanaikaisesti erikoiseläinlääkäri-
koulutuksen uudistamiseen liittyvien lakien kanssa. Tarkoitus on, että myös uusi 
maa- ja metsätalousministeriön asetus tulee voimaan mainittuna päivänä.  


	EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI erikoiseläinlääkärin tutkinnosta ja oikeudesta toimia erikoiseläinlääkärinä annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta
	Ehdotus
	Ehdotuksen tausta
	Ehdotuksen perustelut
	Ehdotuksen vaikutukset
	Asian valmistelu
	Voimaantulo

