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Jäsenen kanssa, jäsentä ja 
ammattikuntaa varten 

Kuluvan vuoden teema hallituksessa ja valtuuskunnassa on ollut liiton heikkenevä 
taloustilanne ja eläinlääkäreiden heikentyvät työllisyysnäkymät. Samat asiat ovat 
olleet jo jonkin aikaa tietoisuudessamme ympäröivässä maailmassa, mutta joiden 
ei ole aiemmin ajateltu koskettavan meitä ammattikuntana. Muun yhteiskunnan 
sopeutuessa rakenteellisiin muutoksiin myös Eläinlääkäriliitto joutuu tekemään 
omia ratkaisujaan.

Liiton tulonmuodostuksessa jäsenmaksujen ohella merkittävää roolia ovat näy-
telleet Eläinlääkärilehdestä ja Eläinlääkäripäivistä saatavat tuotot. Lehden ilmoitus-
tulojen vähentyminen ja Eläinlääkäripäivien odotettavissa oleva edellisiä vuosia 
heikompi taloudellinen tulos ovat seurausta viimeaikaisista yt-neuvotteluista ja 
yrityskentän muutoksista, mitkä osaltaan johtavat harkitumpaan määrärahojen 
käyttöön eri tahoilla. Kiristyvä taloustilanne pakottaa kartoittamaan vaihtoehtoja,  
millaisena Eläinlääkärilehti jatkossa ilmestyy ja millaisena tilaisuutena Eläinlää-
käripäivät jatkossa järjestetään. 

Suuremmat opiskelijoiden sisäänottomäärät ja ulkomailla valmistuneet Suo-
meen palaavat tai muutoin tulevat eläinlääkärit muodostavat yhdessä vähene-
vien perinteisten työmahdollisuuksien kanssa yhtälön, joka ajaa ammattikuntaa 
väistämättä kohti palkkakilpailua. Maatalouden kiihtyvä rakennemuutos ja 
ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueiden muodostaminen ovat vä-
hentäneet tarvetta sijaisten palkkaamiseen kuntasektorilla. Se näkyy perinteisten 
kunnaneläinlääkärisijaisuuksien täyttymisenä jo hyvin varhaisessa vaiheessa ennen 
lomakautta. Toisaalta kiristyvä kuntatalous voi ylipäätään vaikeuttaa sijaisten 
palkkaamista. Sijaispula, jota opiskelijamäärien lisäämisen perusteluna käytettiin, 
on kyllä helpottanut, mutta samanaikaisesti tapahtuneet muut muutokset ovat 
saaneet noston näyttäytymään helposti osoitettavana virhearviona. Liitto vaikuttaa 
aktiivisesti tilanteen tasapainottamiseen. Nyt tehtävä paikkojen määrän muutos 
vaikuttaisi parhaimmillaankin vasta ensi vuosikymmenen puolen välin jälkeen. 
Pikalääke se ei ole.

Hallitus ja valtuuskunta ovat kuluneena vuonna joutuneet toimimaan ja te-
kemään päätöksiä uudessa ja pysyvältä vaikuttavassa tilanteessa. Sen vuoksi 
ratkaisuja on tehtävä myös pidemmällä aikajänteellä tulevaa ennakoiden ja uusia 
toimintamalleja kehittäen. Tähän työhön hallitus ja valtuuskunta tarvitsevat koko 
jäsenistön tukea ja ideoita. Esimerkiksi hyvin aktiiviseksi osoittautunut eläinlää-
kärien ryhmä sosiaalisen median facebookissa on parhaimmillaan oiva kanava 
nopeaan tiedon välittämiseen. Tämä nopeasti kollegoiden suosion saanut, vain 
eläinlääkäreille tarkoitettu ryhmä, sai alkunsa aktiivisen kollegan toimesta. Myös 
perinteisempiä viestintäkanavia on edelleen yhtä suotavaa käyttää. Pääasia, että 
oikea ja asiallinen tieto kulkee liiton toimielinten, toimiston ja jäsenistön välillä 
ilman turhia esteitä.  

Muuttuva toimintaympäristö ja jatkuva lisäkouluttautumisen tarve pakottavat 
eläinlääkärit etsimään omat vahvuutensa uudessa tilanteessa. Hieman kärjistäen 
eläinlääkäriä ei enää automaattisesti pyydetä johonkin muilta suljettuun tehtä-
vään vaan joudumme aktiivisesti hakeutumaan uudenlaisiin tehtäviin. Muutamat 
viimeaikaiset näytöt uusista tehtävistä ovat rohkaisevia näyttöjä eläinlääkäreiden 
kyvystä pärjätä. Eläinlääkäreiden nimitykset johtotehtäviin opetus- ja kulttuuri-
ministeriössä, sosiaali- ja terveysministeriössä sekä Korkeasaaren eläintarhassa 
ovat hyviä esimerkkejä. 
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