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KULTURITTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 4/1975-76 med 

anledning av ltm Lasse Wiklöfs hemställnings

motion till lanskapsstvrelsen om 'illlderhandling

ar med berörda myndigheter rörande Aländska 

ungdomars möjlighet att vid veterinärhögskolan 

i Sverige bedriva veterinärstudier. 

Landstinget har inbegärt kulturutskottets utlåtande över nänmd motion. 

Utskottet som i ärendet hört landskapsveterinär Rolf Vennström och distrikts

inspektör Bo Berg vid landskapsstyrelsens yrkesvägledningsbyrå, konstaterar att 

planer för en flyttning av veterinärutbildningen i Finland från Helsingfors 

till Kuopio föreligger och kommer denna utlokaliseringsfråga att avgöras ännu 

innevarande år. Enligt vad utskottet erfarit är de flesta av professorerna 

vid veterinärmedicinska fakulteten vid Helsingfors universitet svenskspråkiga 

och därtill kommer att praktiktjänstgöringen sker vid kliniker i Helsingfors, 

vilket innebär dels att studerandena kan kommunicera med sina lärare på sitt 

modersmål, dels får avlägga sina tentamina på svenska samt dels kan tillgodo

göra sig facktermerna på svenska. Av de studerande är i medeltal c. 10 % 
svenskspråkiga. Flyttas emellertid undervisningen från Helsingfors till Kuopio 

kommer undervisningspersonalen snart att bli enspråkigt finsk. Därtill korrnner 

att studierna och praktiktjänstgöringen korrnner att ske i en enspråkig finsk 

miljö. Det där därför givet att en i Kuopio utbildad veterinär kommer att ha 

uppenbara språksvårigheter inom svenskspråkig miljö. 

Utskottet har vidare erfarit att åländska elever för närvarande, efter en 

kortare kompletteringskurs, har likvärda möjligheter som rikssvenska elever 

att vinna inträde i veterinärhögskolan i Sverige. För studier i Sverige har 

åländska elever även möjlighet att erhålla studieunderstöd SQIJil i stort mot

svarar studiekostnaderna. Utskottet konstaterar dock att intagningsvillkoren 

i såväl Finland som Sverige för närvarande är hårda. 

Då den nya folkhälsolagen medfört ett ökat behov av veterinärer i hela Fin

land har detta lett till att det för närvarande råder veterinärbrist i Finland. 

Då därtill hälften av ~eterinärerna i landskapet inom tio år korrnner att inträda 

i pensionsåldern föreligger en uppenbar risk att veterinärtjänsterna på Åland 

korrnner att bli synnerligen svårbesatta i framtiden. 

Utskottet anser därför att kraftfulla åtgärder borde vidtagas för att bi

behålla möjligheterna till en svenskspråkig veterinärutbildning i Finland samt 

underlätta åländska studerandes studiemöjligheter vid veterinärhögskolan i 
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Sverige . 

Med hänvisning till det ovansagda föreslår utskottet 

Mariehamn 29 mars 1976 . 

att Landstinget måtte hemställa hos landskaps

styrelsen om att åtgärder medelbart måtte 

vidtagas för att trygga den svenskspråkiga ve

terinärutbildningen i Finland samt att land

skapsstyielsen måtte undersöka möjligheterna att 

underlätta åländska studerandes studiemöjlighe

ter vid veterinärhögskolan i Sverige . 

På kulturud'::ttcts vägnar: 

~as~ 
ordförande 

U-ohan Dahlman 

sekreterare. 

Närvarande i utskottet: ordföranden Samders, viceordföranden Fagerholm samt 

ledamöterna Boman, Olof M. Jansson (delvis) och öberg . 
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