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Man får det man beställer:  
Veterinärförbundets valår 2013

”Finlands Veterinärförbund rf har till syfte att fungera som en länk mellan förbundets 
medlemmar, att främja veterinärvetenskapen och den praktiska veterinärverksamhe-
ten samt utvecklingen av veterinärväsendet i vårt land, att bevaka veterinärkårens 
fackliga, samhälleliga och sociala intressen samt att främja även andra gemensamma 
strävanden för veterinärkåren.”

Bland de målsättningar som räknas upp i förbundets stadgar har intressebevak-
ningen skapat de största utmaningarna under de senaste åren. Nya yrkesgrupper, 
såsom kommunala tillsynsveterinärer och veterinärer vid universitetet, har tillkommit 
inom intressebevakningen. 

I dag finns det cirka 55 tillsynsveterinärer, medan universitetet är den näst största 
enskilda arbetsgivaren för veterinärer. För universitetssektorn har det inrättats ett nytt 
universitetsutskott, som har som mål att lyfta fram de anställningsvillkor som behö-
ver utvecklas och ändras samt att främja veterinärernas intressen. Före lagreformen 
omfattades de universitetsanställda av statens tjänstekollektivavtal, numera omfattas 
de av universitetets kollektivavtal. Två veterinärer har även blivit förtroendevalda 
vid universitetet. 

Veterinärvårdsfältet förnyas också: i fjol såldes ett tjugotal veterinärstationer av 
olika storlek till andra än veterinärer, och två nya veterinärstationskedjor har etable-
rat sig i landet. Till följd av förvärven är många tidigare veterinärföretagare numera 
anställda av andra. 

Förbundets verksamhet har alltid haft en klar brist på representation av veterinärer 
anställda av andra. Cirka 15 procent av veterinärerna arbetar antingen hos en annan 
veterinär, för en annan företagare eller ett annat företag. I förbundets nuvarande de-
legation fanns dock ursprungligen ingen privatanställd veterinär efter det föregående 
valet; i och med företagsförvärven har några delegationsledamöters position föränd-
rats så att de numera är anställda. Den privata sektorns intressebevakning befinner 
sig i en viktig förändringsfas. För att effektivisera veterinärernas intressebevakning 
behöver förbundet även anställda från den privata sektorn som beslutsfattare och 
påverkare: delegationsvalet i höst är en utmärkt möjlighet att påverka. Jag hoppas att 
vi kommer att få nya delegationsledamöter bland de kollegor som arbetar för andra.

I och med de nya ägarförhållandena har Veterinärförbundet fått nya förhandlings-
partner. Universitetet är en utmanande förhandlingspartner, om än en uråldrig och 
etablerad aktör, så inga egentliga överraskningar torde vara att vänta där. De nya 
ägarna till veterinärstationer, som har ett hundratal anställda veterinärer, är än så 
länge ett öppet och intressant kort. I nuläget vet jag inte vilka förbundet förhandlar 
med eller om vi över huvud taget kommer att vara en förhandlingspart. Så vitt jag 
kan se har de nya arbetsgivarna ännu inte organiserat sig, men detta torde bara 
vara en tidsfråga. 

Jag anser att det är sannolikt att de nya arbetsgivarna, ägarna till veterinärsta-
tionskedjorna, ifrågasätter vårt nuvarande veterinärvårdssystem. Vem ska vårda 
kommuninvånarnas djur och i hurdana lokaler ska det ske? I vissa kommuner har 
man relativt nyligen inrättat mycket högklassiga gemensamma mottagningar, som 
betjänar sällskapsdjur även dagtid. Högklassiga gemensamma mottagningar har varit 
ett av Veterinärförbundets mål redan i flera års tid, eftersom de har ansetts förbättra 
veterinärernas arbetsmiljö och säkerhet i arbetet. Genom årtionden av arbete och 
påverkan har förbundet uppnått mål som förädlats från idéer till strategiska intentioner. 

Vilka strategiska intentioner har förbundet i den nya situationen? Genom att ställa 
upp som kandidat i det kommande delegationsvalet kan du påverka förbundets mål.
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