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Eläinlääkäriliitto teki viime kesänä 
jäsenkyselyn, johon vastasi noin 
22 prosenttia jäsenistä. Kyselyn 
tuloksia on käsitelty lehden alussa.  
Tulokset ovat myös luettavissa 
liiton jäsensivuilta. Kysyimme eri-
tyisesti ansiotasoa ja työaikaa sekä 
lisäksi jäsenistön näkemyksiä liiton 
keskeisistä tehtävistä. 

Kyselyssä tärkeiksi liiton tehtä-
viksi nousivat eettisyyden ja kolle-
giaalisuuden tukeminen, ammatin 
autonomian sekä sopivan työajan 
ja riittävän ansiotason turvaami-
nen. Erityisesti nuoret kollegat 
olivat huolissaan työpaikkojen riit-
tävyydestä ja valmistuvien eläinlää-
kärien suuresta määrästä. Vuonna 
2014 toteutui usean eläinlääkärin 
irtisanominen ja avoimien virkojen 
jättäminen täyttämättä.

Tehokas edunvalvonta perustuu 
luotettavaan tietoon palkkojen, 
työaikojen ja työpaikkojen ke-
hityksestä. Tämän vuoksi sään-
nöllinen kyselyjen tekeminen ja 
niihin vastaaminen on tärkeää. 
Edunvalvonta on erityisen tärkeää 
juuri nyt. Korkeasti koulutettujen, 
akateemisten ihmisten työttömyys 
on nousussa. Havaitsimme liitossa 
myös eläinlääkärien työttömyy-
den äkillisen lisäyksen kuluneena 
syksynä.  

Tämän vuoden tavoitteina on 
tehostaa edelleen edunvalvontaa, 
erityisesti työaikojen ja palkkojen 
osalta. Kunnaneläinlääkärien työsi-
donnaisuus on vieläkin suuri. Kun-
naneläinlääkärit päivystävät noin 
joka neljäs viikonloppu ja arkiyö. 
Toisaalta eläinlääkäriasemien pal-
veluksessa olevien eläinlääkärien 
sovittu työaika voi olla lähes ole-
maton, vaikka työhaluja olisikin. 
Palkan tulee olla suhteessa tehtyyn 
työhön ja vastata eläinlääkärin 
vaativia tehtäviä. 

Kilpailu näyttää eläinlääkärien 
kesken kiristyvän, myös siksi liitto 
pitää yllä eettistä ja kollegiaalista 
keskustelua. Eettisyys ja oikeu-

Kansainvälistymisen myötä tauti-
paine niin ihmisten kuin eläinten 
liikkuvuuden myötä lisääntyy. Suo-
mesta eradikoituja tauteja tavataan 
monissa paikoissa, kuten hoitolai-
toksissa ja uimaloissa. Antibiooteil-
le resitentit mikrobit eivät tunne 
rajoja, vaan niiden ilmaantuvuus 
lisääntyy tuotantoeläintiloilla ja 

Etiikka, ansiot ja työpaikat
denmukaisuus ovat eläinlääkärin 
uskottavuuden kannalta ensiarvoi-
sen tärkeitä. Kollegiaalisuus kantaa 
ja luo keskuuteemme yhteistöl-
lisyyttä ja antaa tukea ja voimia 
vaativissa tehtävissä. Oman oksan 
sahaaminen tavalla tai toisella on 
lyhytnäköistä ja heikentää ammat-
tikuntamme arvostusta. 

Olemme liitossa valmistelleet 

esityksen opetus- ja kulttuuri-
ministeriölle opiskelijapaikkojen 
vähentämiseksi. Yliopistovalio-
kunta ja EKY ovat valmistelleet 
asiaa, ja tiedekunnan kanssa on 
keskusteltu. Esitys ministeriöön 
on lähtenyt, sen voi lukea liiton 
verkkosivuilta. Tavoitteena on vä-
hentää valmistuvien eläinlääkärien 
määrää ja turvata korkeatasoinen 
opetus tiedekunnassamme. Kun 
opiskelijamääriä nostettiin vajaa 
kymmenen vuotta sitten, ei opet-
tajien eikä tilojen osalta tehty 
vastaavaa lisäystä. 

Sote-uudistuksen valmistelu on 
edelleen kiivaassa käynnissä. Jos 
eduskunnan perustuslakivaliokun-
ta katsoo, että valmistelua edelleen 
jatketaan, asia edistyy vääjää-
mättä. Sosiaali- ja terveystoimen 
järjestämislaki, liiton vastustuk-
sesta huolimatta, ei suoranaisesti 
koske ympäristöterveydenhuoltoa. 
Tämän vuoksi paikallisesti on 
oltava aktiivinen, jotta ympäristö-
terveydenhuolto edelleen säilyisi 
osana perusterveydenhuoltoa. 

Tavoitteena 
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valmistuvien 
eläinlääkärien 
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seura- ja harrastuseläimillä. Yhteys 
lääkärien ja eläinlääkärien välillä 
on syytä säilyttää tiiviinä ja mut-
kattomana, jotta tieto eläinlajista 
toiseen siirtyy nopeasti. On tärke-
ää, että ympäristöterveydenhuollon 
osaaminen säilyy myös sosiaali- ja 
terveydenhuollon järjestämisalueil-
la. Zoonoosit eivät ole maailmasta 
hävinneet, päinvastoin. 

Vuosi on alkanut reippaasti ja 
monin paikoin hiihtokausikin on 
alkanut. Nyt on jälleen aika esit-
tää Vuoden Eläinlääkäriä 2015 tai 
Vuoden eläinlääkintätekoa, aikaa 
on 24. helmikuuta saakka. Hallitus 
käsittelee ehdotuksia ja tekee pää-
töksen maaliskuun kokouksessaan.

Hyviä hiihtokelejä toivottaa,

Kirsi Sario
puheenjohtaja

Jäsenkysely liiton verkkosivuilla 
www.sell.fi osiossa  jäsenelle, lii-
tosta, tutkimustietoja.


