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TeksTi ja kuva: anna Parkkari

Hallituksen kokouksissa asiat 
nähdään monesta näkökulmasta, 
koska jäsenet työskentelevät eri-
laisissa eläinlääkärin tehtävissä 
yrittäjästä yliopiston tutkijaan, 
kuntapraktikosta terveysvalvonnan 
johtajaan ja valtion virkamieheen 
sekä toisaalta hallinnosta ympäris-
töterveyteen, pieneläinpraktiikkaan 
ja tuotantoeläimiin.

Yleensä kokouksissa käsillä ole-
viin kysymyksiin löytyy ratkaisu, 
tarvittaessa käsittelyä jatketaan 
seuraavassa kokouksessa vaikka-
pa hankitun lisätiedon pohjalta. 
Vuosittain päätösasioita käsitellään 
lähes 180, vuonna 2015 niitä oli 
173, edellisenä 177. Kokouksia 
on suunniteltu kuluvalle vuodelle 
yhdeksän. 

”Ensi käden tietoa”

Kirjoitusta varten kaikille halli-
tuksen kokoukseen osallistuville 
lähetettiin samat kysymykset: miksi 
olet mukana, mikä on tärkeää nyt, 
mitä on saatu aikaan ja mikä on 
tärkeää viiden vuoden tähtäimellä. 
Vastauksia saatiin yhdeksältä luot-
tamustoimiselta.
”Olen jo opiskeluajoista ja EKY:n 
toiminnassa mukanaolosta lähtien 
halunnut vaikuttaa yhteisiin asi-

Liiton hallitus ja 
haasteelliset ajat

Elokuussa hallitus kokousti ja piti suunnitteluseminaarin Tuusulassa. Vasemmalta Elias Dahlsten, Marja-
Leena Ratilainen, Anu Tulokas, Elina Illukka, Olli Ruoho, Leena Oivanen, Jani Soini, Kirsi Sario, Markus 
Kiili, Katri Kiviniemi, Hanna Nurmi ja Marjatta Vehkaoja.

Eläinlääkäriliiton kokouksessa käy kova keskustelu, puheenvuoroja on jonoksi asti ja 

pulina kuuluu kulman taakse. Näkökulmat vaihtuvat, vaikka pöydässä on yksinomaan 

eläinlääkäreitä. Keskustelijat edustavat ammattinsa eri puolia – ja välillä raikuu nauru. 
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oihin. Haluan vaikuttaa eläinlää-
kärien asioihin ja sitä paitsi tämä 
on kiinnostavaa”, vastasi Katri 
Kiviniemi. Hän piti myös tärkeänä 
Eläinlääkäripäivien uudistamista. 

Kaikki vastaajat kertoivat ole-
vansa mukana tuomassa yhteiseen 
pöytään oman eläinlääkäriytensä 
tuomaa näkökulmaa ja pitävänsä 
tehtävää varsinaisena aitiopaik-
kana. Sosiaalisuutta ja verkostoi-
tumista arvostettiin myös, samoin 
mahdollisuutta vaikuttaa asioihin. 
”Tämän myötä pääsen osalliseksi 
yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, 
valmistelemaan tavoiteohjelmia, 
aloitteita ja lausuntoja sekä yllä-
pitämään suhteita ammatillisiin ja 
yhteiskunnallisiin sidosryhmiin”, 
kertoi Leena Oivanen.

”Oman alan huolenaiheiden 
ja näkökulmien tuominen esiin”, 
oli mukana useimmissa vastauk-
sissa. Liiton sääntöjen mukaan 
hallituksen kokoonpanon tuleekin 
mahdollisimman hyvin vastata jä-
senkunnan jakaumaa.

”Yksityisten eläinlääkäriasemien 
tulevaisuus pitäisi olla turvattu jat-
kossa”, vastasi Elina Illukka. Anu 
Tulokas taas kommentoi: ”Olen 
mukana ajamassa yksityissektorin 
palkansaajan asioita. Yksityissek-
torin työehtosuosituksen päivittä-
minen on tärkeää ja se onnistu-
neekin kuluvan vuoden aikana.” 
Tammikuussa tehtyä opiskelijoiden 
aloituspaikkojen määrän vähentä-
misesitystä korosti tärkeänä muun 
muassa Elias Dahlsten. Hän pohti 
myös, miten pysymme eläinlääkä-
riasemien ketjuuntumisen aikaan-
saamien muutosten perässä. 

”Tärkeitä ovat työehtosopimus-
asiat ja työllisyystilanne. Lausunnot 
eläinlääkäreitä koskeviin laki- ja 
asetusluonnoksiin ovat ehdotto-
masti tärkeitä, vaikka asiat välillä 
tuntuvatkin etenevän hitaasti”, 
valotti Hanna Nurmi. Lakeihin 
vaikuttaminen nousi esiin monissa 
vastauksissa, nythän on käynnissä 
muun muassa eläinsuojelulain 
uudistus, jossa liitolla on edus-
tus ohjausryhmässä. Niin oli toki 

myös työryhmässä, jonka työaika 
päättyi jo.

Hallituksen toimintaan osallis-
tuvien ikähaitari ulottuu kolmesta-
kymmenestä juuri yli kuuteenkym-
meneen ikävuoteen. Marja-Leena 
Ratilainen kertoikin muun muassa 
näin: ”Toivon, että voin antaa 
jonkinlaista perspektiiviä olematta 
vanha jäärä.”

”Kollegiaalisuus 
ja ammattikunnan 
yhtenäisuus”

Lähes jokaisessa vastauksessa 
pidettiin ammattikunnan yhtenäi-
syyttä, rakentavaa vuoropuhelua ja 
kollegiaalisuutta erittäin keskeise-
nä asiana. Eläinlääkärien työllisyys-
tilanteen heikkenemistä nyt ja tule-
vaisuudessa kommentoitiin monin 
tavoin, hyvän palkkakehityksen 
merkitystä alalle ja sen imagolle 
korostettiin myös toistuvasti. Nämä 
vastaukset esiintyvät erityisesti 
seuraavien viiden vuoden tärkeistä 
asioista kysyttäessä.

”Maailma muuttuu, muuttu-
kaamme sen mukana. Täystyölli-
syys ei enää ole turvattu, kilpailu 
muiden ammattikuntien kanssa 
vaatii ennakkoluulottomuutta, am-
mattitaidon kehittämistä ja itsensä 
markkinointia”, vastasi Olli Ruoho. 
”Pieneläinten suhteen on jo nähty 
vastakkainasettelua kunta- ja yksi-
tyissektorin välillä ja tämä lienee 
tulossa viiveellä myös tuotanto-
eläimiin liittyviin töihin. Ammat-
titaito on tietenkin keskeisin osa 
palvelujen tarjontaa”, jatkoi Ruoho. 
Ammattikunnan yhtenäisyyden 
merkeissä on liitossa jo päätetty 
käydä syksyllä läpi liiton ohjeita: 
kollegiaalisuusohjeet, ilmoitteluoh-
jeet ja eettiset ohjeet. 

”Ei käy, että eläinlääkäreitä 
palkattaisiin nollatuntisopimuksin, 
lemmikkien terveystarkastuksia 
annettaisiin ruokapussiostosten 
kylkiäisinä tai vuorotyötä iltaisin, 
öisin ja pyhinä teetettäisiin ilman 
lisäkorvauksia”, sanoi Anu Tulo-
kas. ”Eläinlääkärinkoulutuksella 
hakeudutaan nyt ja tulevaisuu-

Mitä liitto tekee? 

Liitto 

- on jäsenten keskinäinen yh-
dysside

- toimii eläinlääketieteen ja käy-
tännön eläinlääkinnän edistämi-
seksi ja eläinlääkintölaitoksen 
kehittämiseksi 

- valvoo eläinlääkärikunnan 
ammatillisia, yhteiskunnallisia, 
taloudellisia ja sosiaalisia etuja 
- edistää muitakin eläinlääkä-
rikunnan yhteisiä pyrkimyksiä.

Käytännössä liitto muun muassa 
julkaisee Suomen Eläinlääkä-
rilehteä yhdeksän kertaa vuo-
dessa, järjestää vuosittaiset 
Eläinlääkäripäivät, vaikuttaa 
lainsäädäntöön, tekee muita 
esityksiä eläinlääkintään liittyen, 
osallistuu ja vaikuttaa julkisen 
sektorin palkkaneuvotteluihin, 
neuvoo jäseniä työelämän ja 
yrittäjyyden ja ammatinharjoitta-
misen juridisissa ja muissa ky-
symyksissä ja vaikuttaa Akavan 
ja Euroopan eläinlääkärijär-
jestön FVE:n kautta Euroopan 
Unioniin. Sähköinen jäsenkirje 
lähetetään kuudesti vuodessa.  
 
Lisää liiton tehtävistä ja aikaan-
saannoksista kerrotaan muun 
muassa esitteessä Eläinlääkä-
riliittoon kuuluminen kannattaa 
liiton verkkosivulla osoitteessa 
www.sell.fi.
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dessa myös uusille aloille. Toivon, 
että liitto voi jatkossakin tarjota 
tukeaan ja jäsenetujaan kaikille 
kollegoille.”

Liiton talouden vakauttaminen 
mainittiin useasti tärkeiden asioi-
den joukossa, ja muita mainittuja 
aikaansaannoksia olivat vuoden 
eläinlääkärin valinta ja joillekin 
jäsenille hakemuksesta myönnetyt 
oikeudenkäyntiavustukset. Säädök-
siin vaikuttamista pidettiin perustu-
vanlaatuisena hallituksen ja liiton 
tehtävänä. Esimerkiksi vuonna 
2014 liitto antoi yli 20 lausuntoa 
ja liiton edustajia oli kuultavana 
eduskunnassa lukuisia kertoja. 

Puheenjohtaja Kirsi Sario linjasi 
näin: ”Yhteiskunnalliseen keskus-
teluun osallistuminen on viiden 
vuoden tähtäimellä tärkeä asia. 
Korkeasti koulutetun ammattikun-
tamme soisi yhä osallistuvan aktii-
visesti yhteiskunnan kehittämiseen. 
Korkea järjestäytymisaste takaa sen, 
että eläinlääkäreitä kuunnellaan 
ryhmänä. Jos ryhmä edustaa vain 
osaa ammattikunnasta, se jää yleen-
sä keskustelun ulkopuolelle. Pieni 
ammattikunta ei kestä hajaantumis-
ta: silloin ei kenenkään ääni kanna 
päättäjien korviin.”

Kirjoittaja on lehden toimituspääl-
likkö, FM.

Kirsi Sario on liiton valtuuskunnan valitsema hallituk-
sen puheenjohtaja. Hän toimii tehtävässä toista kolmi-
vuotista kautta; puheenjohtaja on ainoa luottamustoimi-
nen, joka saa tehtävästä rahallista korvausta. Syksyllä 
2016 on vuorossa uuden puheenjohtajan valinta. Myös 
hallituksen valitsee valtuuskunta.

Hallituksen jäsenet ovat Elias Dahlsten, Elina Illuk-
ka, Markus Kiili (hallituksen varapuheenjohtaja, jonka 
hallitus itse valitsee vuosittain), Katri Kiviniemi, Hanna 
Nurmi ja Anu Tulokas. Hallituksen varajäsenet ovat 
Marja-Leena Ratilainen ja Leena Oivanen. 

Kokouksiin osallistuvat lisäksi valtuuskunnan pu-
heenjohtaja Olli Ruoho ja varapuheenjohtaja Jani Soini, 
joilla on puheoikeus, muttei äänioikeutta hallituksen 
kokouksissa. Hallituksen sihteeri on toiminnanjohtaja 

Marjatta Vehkaoja (jolta ei pyydetty vastauksia kysy-
myksiin, koska hän ei ole luottamustoiminen).

Hallituksen jäsenten kaudet ovat kolmivuotisia, ja 
joka vuosi heistä vaihtuu kaksi, näin toiminnassa on 
varmistettu jatkuvuus. Sama henkilö voi olla hallituksen 
jäsen vain kaksi täyttä kautta peräkkäin. Varajäsenet 
valitaan vuodeksi kerrallaan.

Kokouksia on kuluvana vuonna suunniteltu pi-
dettävän yhdeksän. Hallitus on päätösvaltainen, kun 
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä kolme muuta 
jäsentä ovat paikalla. Yleensä kokouksissa on hyvä 
osallistumisprosentti, poissaolijoita oli neljässätoista 
viimeisessä hallituksen kokouksessa 0-3/ per kokous, 
mukaan laskettiin kaikki osallistumisoikeutetut.
Lisätietoja: www.sell.fi

varsinaiset, opiskelijat, kunniajäsenet
Jäsenet 

Toimisto

Suomen Eläinlääkäriliiton organisaatio

Valiokunnat, 14 valiokuntaa

Valtuuskunta 
30 jäsentä ja 2 opiskelijajäsentä, 

10 varajäsentä ja 2 opiskelijavarajäsentä

Hallitus 
puheenjohtaja = liiton puheenjohtaja, 
6 varsinaista jäsentä ja 2 varajäsentä

Jäsenet valitsevat valtuuskunnan kolmivuotiskaudeksi, seuraavat 
vaalit pidetään syksyllä 2016. Hallituksen varsinaisten jäsenten kausi 
on kolme vuotta, varajäsenten kausi on vuoden. Hallituksen valitsee 
valtuuskunta. Valiokunnat valitsee hallitus. Valiokunnat ovat: eettinen 
valiokunta (EEVA), eläinsuojeluvaliokunta (ESVA), koulutuspoliittinen 
valiokunta (KOPOVA), koulutusvaliokunta (KOVA), kunnan palkka-
valiokunta (KUVA), opiskelijavaliokunta (OVA), sosiaalivaliokunta 
(SOVA), talousvaliokunta (TAVA), työvaliokunta (TYVA), valtion palkka-
valiokunta (VAVA), yksityissektorin työsuhdevaliokunta (YSVA), yliopis-
tovaliokunta (YOVA), yrittäjävaliokunta (YRVA) ja Eläinlääkärilehden 
toimitusneuvosto (TN). 

Keitä hallituksessa toimii?


