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Lakeuren kutsu: 
liitolle toimintasuunnitelma

Eläinlääkäriliiton valtuuskunta kokoontui toukokuun aurinkoisena viikonloppuna kevät-
seminaariin Seinäjoelle. Lauantaina aamupäivällä tutustuttiin alueen eläinlääkintähuoltoon 
ja Seinäjoelta valtakunnallisesti toimivan Eläintautien torjuntayhdistys ETT ry:n toimintaan. 
Iltapäivällä oli vuorossa liiton toimintasuunnitelman laatiminen kaudelle 2008–2010. Lau-
antai-illan ohjelma huipentui Seinäjoen kaupungin vastaanottoon Törnävän kartanossa. 

Sunnuntaina pidettiin valtuuskunnan kokous, jossa muiden kokousasioiden ohella 
käytiin laaja keskustelu sekä lausunnolla olleesta eläinlääkintähuoltolakiluonnoksesta että 
liiton toimintasuunnitelmasta. Keskustelu antoi eväitä lakiluonnoksesta annettua liiton 
lausuntoa varten sekä toi vielä joitakin muutoksia toimintasuunnitelmaan. 

Seminaarissa laaditun Eläinlääkäriliiton vision mukaan liitto on monipuolisen am-
mattikunnan huomioon ottava, päämäärätietoisesti toimiva edunvalvontaorganisaatio. 
Jäsenistölle liitto on näkyvä, aktiivinen, luotettava ja kuunteleva koko ammattikunnan 
tasapuolinen edunvalvoja. Sidosryhmien kanssa toimittaessa liitto on yhteistyökykyinen, 
uskottava, asiantunteva ja yhtenäinen sekä tehokas ja toimiva verkostoituja. Toimintaym-
päristössään Eläinlääkäriliitto on aktiivinen ja aloitteellinen vaikuttaja.  

Toimintasuunnitelman laadinta oli valtuuskunnan tammikuun kokouksen perusteella 
jaettu viiteen osa-alueeseen. Kultakin osa-alueelta määriteltiin tavoite, sen saavuttamiseksi 
toteutettavat toimenpiteet, vastuutahot sekä saavutettavissa oleva tulos ja sen vaikutus 
jäsenistölle ja liiton toiminnalle.

Ensimmäinen tavoite on liiton organisaation kehittäminen sekä avoimuuden ja 
aktiivisuuden lisääminen liiton toiminnassa. Liiton jäsenille järjestetään keväällä 2009 
jäsenkysely, jolla pyritään saamaan selville jäsenistön liittoon kohdistamia odotuksia. 
Palautekeskustelu, jossa myös alustetaan liiton toiminnasta, käydään syksyn 2009 Eläin-
lääkäripäivien yhteydessä.  

Toisena tavoitteena on uuden eläinlääkintähuoltolain sekä seutukuntauudistuksen 
saattaminen käytäntöön koko maassa jäsenkuntaa tyydyttävällä tavalla. Liitto auttaa 
tarvittaessa paikallistason neuvotteluissa ja antaa konsultointiapua toimintamalleista 
eläinlääkintähuollon järjestämiseksi. Kunnilta uuden lain mukaan edellytettävien eläin-
lääkintähuoltosuunnitelmien tulee realistisesti arvioida eläinlääkintähuollon tarpeet ja 
niiden vaatimat resurssit.

Seuraava tavoite on aikaansaada eläinlääkäreille koulutusta sekä ammattitaitoa vas-
taava palkkaus läpi ammattikunnan ja näin lisätä ammattikunnan arvostusta. Liitto tekee 
tiivistä yhteistyötä Lääkärikartellin kanssa, antaa palkka- ja palkkiosuosituksia sekä 
yritysneuvontaa. 

Neljäs tavoite on eläinlääkäreiden työolosuhteiden saattaminen vähintään lain vaa-
timusten mukaiselle tasolle. Työolosuhteiden tulee olla sellaiset, että ne eivät vaikeuta 
esimerkiksi sijaisten saantia. Selkeä työnjako, erikoistumisen tukeminen ja yhteistyön 
lisääminen parantavat työssä viihtymistä.  

Viides tavoite on vastakkainasettelun vähentäminen liiton sisällä ja ammattikunnan 
yhtenäisyyden lisääminen. Liittoonhan kuuluu sekä julkisella että yksityisen sektorin 
työnantaja- ja työntekijäsaralla toimivia jäseniä. Tavoitteena on myös tuoda esiin ammatti-
kunnan monipuolisuutta jäsenistön keskuudessa sekä välittää mahdollisimman realistinen 
kuva eläinlääkärin ammatista suuren yleisön tietoisuuteen.

 Toimintasuunnitelma antaa raamit liiton luottamushenkilöiden sekä toimistohenkilöstön 
työlle ja ohjaa liiton toimintaa jäsenistön toivomaan suuntaan. Tämä sillä edellytyksellä, 
että jäsenistö todella kertoo ainakin kevään 2009 jäsenkyselyssä, mitä liiton toiminnalta 
halutaan. Avoin keskustelu on parempi tapa vaikuttaa asioihin kuin epämääräinen, selän 
takana käytävä jupina.  
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