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Valtuuskunta: 
ammattikunnan tulevaisuus?  

Eläinlääkäriliiton valtuuskunnan syyskokous työskenneltiin Helsingissä marras-
kuun ensimmäisenä lauantaina. Kokouspaikkana oli viime vuoden tapaan Ho-
telli Pasila, mikä hyvien kulkuyhteyksien ansiosta on kustannustehokas ratkaisu 
liiton talouden kannalta. Valtuutetut olivat ilahduttavan runsaslukuisina paikalla. 
Varajäseniäkin oli kokouksen alkuvaiheessa läsnä jopa yli tarpeen, mikä osoittaa 
erinomaista kiinnostusta ammattikunnan yhteisten asioiden hoitoon. 

Aamupäivällä pohdittiin ryhmissä kunnallisen eläinlääkintähuollon tulevai-
suutta. Ryhmät saivat tehtäväkseen selvittää nelikenttäanalyysin avulla nykyisen 
toimintamalliin vahvuuksia ja heikkouksia. Toisaalta arvioitiin siihen vaikut-
tavien ulkoisten tekijöiden mukanaan tuomia mahdollisuuksia ja uhkakuvia. 
Erityisesti pohdittiin miten kunnallisen eläinlääkintähuollon vahvuuksia ja 
mahdollisuuksia voidaan entistä paremmin hyödyntää ja toisaalta korjata sen 
puutteet ja välttää uhkakuvat. Kunnallinen eläinlääkintähuolto on eläinlääkäri-
ammattikunnan perustoimintaa niin eläinten sairaanhoidon ja terveydenhuollon, 
tarttuvien eläintautien vastustuksen kuin eläinsuojelunkin kohdalla. Tämän 
perustoiminnan muutokset heijastuvat väistämättä myös yksityissektorille ja 
koko yhteiskuntaan. 

Pontta pohdinnoille antoi kuumimmillaan käynyt keskustelu sosiaali- ja 
terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksesta, sotesta. Olihan juuri samana 
aamuna saatu tieto, että maahan tulee 18 itsehallintoaluetta, joista 15 järjestää 
itse alueensa sosiaali- ja terveyspalvelut, kolme muuta toiseen itsehallinto-
alueeseen tukeutuen. Keskustelu työryhmissä oli vilkasta: koottiin runsaasti 
eväitä liiton hallitukselle ohjata toimintaa valtuuskunnan toivomaan suuntaan. 
Kokonaisnäkemykseksi muodostui, että kunnallinen eläinlääkintähuolto toimii 
nykyisessä muodossaan kustannustehokkaasti ja takaa palveluiden saatavuuden 
mahdollisimman tasapuolisesti koko maassa. Eläinlääkintähuoltolain uudistuk-
sesta on kulunut vain muutama vuosi, se astui voimaan tammikuussa 2010, 
ja sen mukainen toiminta on monilla yhteistoiminta-alueilla saatu vasta nyt 
kunnolla käyntiin.

Varmaa on, että soteuudistus vaikuttaa tavalla tai toisella kunnallisen eläin-
lääkintähuoltoon, mikä puolestaan heijastuu yksityissektorille ja koko ammat-
tikuntaan. Eläinlääkäriliiton kanta on edelleen, että eläinlääkintähuolto on osa 
ympäristöterveydenhuoltoa, joka taas liittyy olennaisena osana perusterveyden-
huoltoon ja kansanterveyteen. Eläinlääkärien tulee aktiivisesti pyrkiä ohjaamaan 
kehitystä haluamaansa suuntaan, ettei hommaa hoida joku muu taho.

Valtuuskunta ei varsinaisessa kokouksessakaan tyytynyt kumileimasimen 
rooliin, vaan liiton ensi vuoden toimintasuunnitelma perattiin aktiivisen keskus-
telun saattelemana kohta kohdalta läpi ja siihen tehtiin myös lukuisia lisäyksiä 
ja muutoksia. Keskustelussa heijastuivat ammattikunnan toimintaympäristöön 
kohdistuvat muutokset mukaan lukien se tosiasia, että kaikille vastavalmistu-
neille tai vanhemmillekaan eläinlääkäreille ei enää itsestään selvästi löydy töitä. 
Liiton talouden hoidosta valtuuskunta sen sijaan kiitti, sillä kuluvan vuoden 
tilinpäätöksen luvut näyttävät huomattavasti paremmilta kuin vuotta aiemmin. 

Ensi vuonna ovat valtuuskunnan vaalit, joten olkaa aktiivisia ja asettukaa 
ehdokkaiksi ja äänestäkää! Luvassa on aitiopaikkoja ammattikunnan toimin-
taan, mahdollisuus vaikuttaa, uusia ystäviä ja antoisia keskusteluja, mutta myös 
sitoutumista, joskus hankaliakin asioita ja totista puurtamista.
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