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Vuoden kuluttua syksyllä käydään 
Eläinlääkäriliiton valtuuskunnan 
vaalit. Edustuksellisessa demokra-
tiassa äänestäjät valitsevat edustajia, 
joilla on valtuudet tehdä päätöksiä. 
Demokratia on myös tekemisen de-
mokratiaa; ihmiset tarttuvat toimeen 
edistääkseen yhteistä hyvää. Tyypil-
lisesti edustuksellinen demokratia 
koskee poliittisia yhteisöjä, kuten 
eduskuntaa, ylioppilaskuntaa ja 
ammattiyhdistystä. Mitä aktiivisem-
pi yksittäinen joukko on ja mitä 
useampi äänestää, sitä enemmän 
se saa edustajiaan läpi päättäviin 
elimiin. 

Toisinaan voidaan ajatella, että 
edustuksellinen demokratia on 
enemmistön tyranniaa, mutta pa-
rempaakaan järjestelmää ei ole 
kyetty kehittämään. Ne, jotka eivät 
äänestä, eivät oikein ole oikeutet-
tuja arvostelemaan edustuksellisen 
demokratian mukaan valittujen 
päättävien elimien päätöksiä. Suo-
messa on ollut yhtäläinen äänioike-
us hieman yli sata vuotta. Kaikilla 
maailman kansalaisilla ei tätä oi-
keutta vieläkään ole.

Edustuksellinen demokratia 
pätee myös Eläinlääkäriliittoon. 
Jos haluaa vaikuttaa liiton kautta 
asioihin, on oltava aktiivinen. On 
asetuttava ehdolle valtuuskuntaan, 
hallitukseen tai valiokuntiin. Puskis-
sa huutelu ei edistä asioita, sillä ne 
eivät kaiu päättävän tahon korviin.

Jos ei ole ehdolla tai ei tule 
valituksi, ei pääse vaikuttamaan 
liittomme ylimpään päättävään 
elimeen: valtuuskuntaan. Ehdolla 
olleista valitut päättävät liiton lin-
joista ja tavoitteista. Äänestäminen 
on siis tärkeää. Pienikin joukko voi 
saada merkittävän edustuksen, jos 
äänestäjät ovat aktiivisia ja keskittä-
vät äänensä. Ja vaikka ei tulisikaan 
valituksi valtuuskuntaan, voi aina 
asettua halukkaaksi valiokunnan 
jäseneksi; valiokunnat valmistelevat 

den ja oikeudenmukaisuuden 
vuoksi on olennaista, että kaikki 
eläinlääkäriryhmät ovat edustettui-
na valtuuskunnassa ja että kaikki 
valiokunnat ovat aktiivisia ja tuovat 
olennaiseksi katsomiaan asioita 
valmisteluun. Muuten ei työturvalli-
suus kohene, palkkataso nouse, ei-
vätkä työehdot parane. Kipupisteitä 
on tuotava keskusteluun, sillä ne 
eivät muuten pääse päivänvaloon. 
Liitto on jäsentensä summa. Ei ole 
mitään erillistä instanssia, joka pys-
tyisi löytämään tai ymmärtämään 
niitä tarpeita, mitä kullakin ammat-
tiryhmällä on. Ne pitää esittää julki, 
jolloin on mahdollista, että asialle 
tapahtuu jotain. Tämän vuoksi on 
ensiarvoisen tärkeätä, että kaikki 
ikäluokat ja ammattiryhmät ovat 
aktiivisia liiton toimijoita. 

Liiton tarkoituksena on olla yh-
dyssiteenä liiton jäsenten kesken, 
toimia eläinlääketieteen ja käy-
tännön eläinlääkinnän edistämi-
seksi ja eläinlääkintölaitoksen ke-
hittämiseksi maassamme, valvoa 
eläinlääkärikunnan ammatillisia, 
yhteiskunnallisia, taloudellisia ja so-
siaalisia etuja sekä edistää muitakin 
eläinlääkärikunnan yhteisiä pyrki-
myksiä. Mitä yhtenäisempi ammat-
tikuntamme on ja mitä korkeampi 
on järjestäytymisaste, sitä paremmin 
saamme äänemme kuuluviin. Jos 
ammattikunta on kovin eripurainen 
ja järjestäytymisaste on alhainen, ei 
ole mitään eläinlääkärien joukkoa, 
jolta voitaisiin kysyä mielipidettä tai 
kannanottoa. Silloin eläinlääkärien 
ääni vaimenee. 

Työntäyteistä syksyä toivottaa,

Kirsi Sario
puheenjohtaja

Lue valiokunnista s. 390, hallituk-
sen toiminnasta kerrottiin lehdessä 
6/15.

Kaiken ikäiset ja kaikki ammattiryhmät 
ovat liiton toimijoita

asioita hallitukselle. 
Eläinlääkäriliiton hallitus toimii 

valtuuskunnan alaisuudessa ja 
koostuu yleensä valtuuskunnan 
jäsenistä. Hallituksessa on tavoittee-
na, että sen jäsenet edustaisivat am-
mattikuntaamme mahdollisimman 
monipuolisesti. Kokoonpanon tulee 
myös mahdollisuuksien mukaan 
vastata jäsenkunnan jakaumaa. 

Jotta jäsenkunta olisi tasapuolisesti 
edustettuna, on liiton hallituksessa 
tällä hetkellä myös valtuuskunnan 
ulkopuolinen jäsen. 

Liitossa toimii 14 valiokuntaa: 
esimerkiksi kunnan palkkavalio-
kunta, yrittäjävaliokunta, yksityisten 
työntekijöiden valiokunta ja opiske-
lijavaliokunta. Valiokunnat tuovat 
tärkeitä asioita keskusteluun ja 
valmistelevat hallitukselle esityksiä 
toimenpiteiksi sekä esittävät omia 
näkemyksiään linjauksiin. Näin 
kunkin ryhmän tärkeäksi kokemat 
asiat tulevat huomioiduksi liiton 
toiminnassa, päättyvät lopulta te-
kemiseksi, lausunnoiksi tai konk-
reettisiksi lakimuutoksiksi.

Liiton toiminnan tasapuolisuu-

Kipupisteitä 
on tuotava 
keskusteluun.


