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Vaalipohdintaa 
Eläinlääkäriliiton jäsenistö on ilmaissut äänensä vaaleissa. Valtuuskunnan ko-
koonpano muuttui selvästi. Liiton vaalit ovat suhteelliset listavaalit, joissa kaikki 
vaaliryhmän äänet lasketaan yhteen. Vaalien tulos osoittaa, että pitkä ehdokaslista 
ja äänien keskittäminen ovat tehokkaita äänten kerääjiä. 

Savo-Karjalan vaaliryhmän 20 ehdokkaasta valtuuskuntaan nousi seitsemän 
ehdokasta ja Elintarvikehygienian ja valvonnan vaikuttajien vaaliryhmän 19 
ehdokkaasta kahdeksan ehdokasta. Myös Suomen Kunnaneläinlääkäriliiton ja 
Puoli Suomea -vaaliryhmillä oli useita ehdokkaita ja ryhmät menestyivät vaaleis-
sa. Yksityisklinikoiden työntekijät aktivoituivat näissä vaaleissa ja vaaliryhmästä 
nousi kaksi ehdokasta valtuuskuntaan. Vanhassa valtuuskunnassa heillä ei ollut 
yhtään edustajaa. Edellisissä vaaleissa yksityiseläinlääkärit nousivat valtuuskunnan 
suurimmaksi ryhmäksi, kun heidän osuutensa uudessa valtuuskunnassa pieneni 
neljästäkymmenestä prosentista kolmeen. Yksityiseläinlääkäreillä ei ollut tällä 
kertaa omaa vaaliryhmää.

Käydyissä vaaleissa ilman vaaliryhmää valtuuskuntaan nousi vain yksi ehdokas, 
liiton puheenjohtaja Kirsi Sario, vaalien toiseksi suurimmalla henkilökohtaisella 
äänimäärällä. Yli puolet valtuuskunnan jäsenistä on sellaisia, jotka eivät olleet 
vanhassa valtuuskunnassa. Näiden uusien joukossa on useita, jotka ovat olleet 
aktiivisesti mukana liiton toiminnassa. On ilahduttavaa, että näissä vaaleissa 
ehdokkaita oli suuri määrä eikä kuuden vuoden takainen sopuvaalitilanne ollut 
lähelläkään.

Eläinlääkäriliiton vaaleissa ei perinteisesti ole kampanjoitu näkyvästi. Ammatti-
kunta kasvaa kuitenkin jatkuvasti eivätkä jäsenet enää tunne toisiaan. Eräs jäsen 
totesi, ettei voi äänestää, koska vaaliryhmien ja ehdokkaiden tavoitteita ei ole 
saatavilla. Liitossa onkin tarvetta miettiä, miten ehdokkaiden esittely järjestetään 
seuraavissa vaaleissa.

Äänestysprosentti laski edellisistä vaaleista ja oli nyt 31 %, kun se aiemmin 
oli 39 %. Opiskelijoista käytti ääntään 22 %, kun edellisissä vaaleissa opiskelijat 
valittiin sopuvaalilla. Hyväksyttyjä äänestyslippuja oli kaikkiaan 610. Hylättyjen 
äänestyslippujen määrä oli alhainen, vain 17 hylättiin. Hylkäyksen pääasiallisina 
syinä olivat lähetyskuoren toimittaminen ilman lähettäjän tietoja, äänestyslippua ei 
ollut suljettu vaalikuoreen tai äänestyslippuun tehdyt merkinnät olivat epäselviä. 
Myöhässä saapuneita palautuskuoria oli harmillisesti yli kaksikymmentä. Ilmeisesti 
Itella toimii yllättävän hitaasti.

 Valtuuskunnan jäsenten jakautuminen eri työelämän sektoreihin poikkeaa 
jäsenkunnan jakautumisesta jonkin verran. Suurten vaaliryhmien ja äänten keskit-
tämisen ansiosta kuntasektorin jäsenten osuus valtuuskunnassa on 60 %, kun se 
jäsenkunnassa on 24 %. Yrittäjien ja itsenäisten ammatinharjoittajien osuus valtuus-
kunnassa on 3 % ja jäsenkunnassa 16 %. Valtiosektorin vastaavat luvut ovat 13 %  
ja 11 %, yliopistosektorin 10 % ja 5 %, yksityisten palkansaajien 13 % ja 17 %.

Valtuuskunta on liiton ylin päättävä elin, ja liiton tavoitteena on toimia tasa-
puolisesti kaikkien ammattiryhmien edunvalvonnassa. Eri ammattiryhmien äänet 
tulevat valiokuntien kautta kuuluville sekä hallituksessa että valtuuskunnassa. 
Toivottavasti ne ehdokkaaksi asettuneet, jotka eivät tällä kertaa tulleet valituiksi 
valtuuskuntaan, hakeutuvatkin nyt liiton valiokuntatyöhön. 

Liiton toiminnassa tarvitaan sen jäsenten osaamista ja näkemystä, jotta toimenpi-
teet voidaan suunnata tarpeiden mukaan. Voit ottaa yhteyttä luottamushenkilöihin 
ja liiton toimistoon, osallistua liiton järjestämiin tilaisuuksiin ja vastata jäsenkyse-
lyihin, jolloin voimme edelleen kehittää liiton toimintaa jäsenten parhaaksi.
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