
Liite Suomen Eläinlääkäriliiton valiokuntien toimintaohjeeseen 
 

Eettinen valiokunta 
- arvostettuja ja 
kokeneita 
eläinlääkäreitä 

- eläinlääkäreiden eettisen ohjeiston laadinta, seuranta ja päivittäminen; 
- ammattikunnan sisäisen eettisen keskustelun seuraaminen, kannan ottaminen esille tulevissa ongelma- ja 

ristiriitatilanteissa sekä tehdyistä linjauksista tiedottaminen; 
- yhteiskunnallisen keskustelun seuraaminen ja reagoiminen asioihin, joilla on tai voi olla vaikutusta ammattikunnan 

eettiseen toimintaympäristöön tai eettiseen julkisuuskuvaan 

Eläinlääkärin 
työhyvinvointivaliokunta  

 
- liiton jäsenten sosiaalisten etujen seuraaminen ja selvittäminen; 
- ammattikunnan työssä jaksamisen, työturvallisuuden ja työolosuhteiden valvominen 

Eläinsuojeluvaliokunta 
- asiantuntemus eri 
eläinlajeista 

- ajankohtaisten eläinsuojelullisten kysymysten seuraaminen sekä niistä eteenpäin tiedottaminen; 
- aktiivinen osallistuminen keskusteluun eläinsuojelukysymyksistä, uusien asioiden nostaminen esille ja aloitteiden 

tekeminen; 
- osallistuminen eläinsuojelua ja eläinten hyvinvointia koskevien viranomaismääräysten valmisteluun ja lausuntojen 

laatimiseen; 
- eläinlääkäreiden ja maallikoiden valistaminen ja informoiminen sellaisissa eläinsuojelukysymyksissä, joissa erityisesti 

eläinlääkärin osuudella on merkitystä; 
- toimiminen linkkinä ja käytännön eläinsuojelun asiantuntijana viranomaisten ja kansalaisten välillä 

Koulutusvaliokunta 
- edustus 
eläinlääketieteen eri 
sektoreilta 

- Eläinlääkäripäivien valmistelu; 
- eläinlääketieteen perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksen seuraaminen 

Koulutuspoliittinen 
valiokunta 

 

       -      seurataan eläinlääkärikoulutuksen  vastaavuutta yhteiskunnan tarpeisiin; 
       -      EU-lainsäädännön seuraaminen erityisesti koulutuspolitiikan osalta; ja asioiden valmistelu Akavan 
              koulutuspoliittisiin työryhmiin 
       -      tiedekunnan hakijamateriaaliin vaikuttaminen; kannanotot opiskelijamääriin yms.; 
       -      täydennyskoulutus- ja erikoistumisopintoasioiden esilläpito ja seuraaminen; 
       -      EU-laillistujien mahdollisesti tarvitseman lisäkoulutuksen kartoittaminen; 
       -      selvitetään käypähoitosuositusten toteuttamista; 
       -      säännölliset tapaamiset tiedekunnan edustajien kanssa; 
       -      selvitetään osaamisrekisterin luomisen edellytykset; 

Kunnan 
palkkavaliokunta 

- edustus sekä 
hygieenikoista että 
praktikoista 

- kuntasektorin neuvottelutoiminnan valmistelu ja johtaminen; 
- Lääkärisopimuksen noudattamisen valvonta; 
- tutkimusten ja selvitysten tekeminen erityisesti ansiokehityksen osalta 

Opiskelijavaliokunta 
- opiskelijajäsenet eri 
vuosikursseilta 

- opiskelijoiden ja liiton välisten kysymysten käsittely; 
- opiskelijoiden työmarkkina- ja muiden kysymysten käsittely; 
- eläinlääketieteen opiskelijoille järjestettävien liiton tiedotustilaisuuksien valmistelu; 
- aloitteiden ja esitysten tekeminen Hilve Korteen rahaston tuoton käytöstä; 
- toimiminen linkkinä AKAVAn ja eläinlääketieteen opiskelijoiden välillä 

Talousvaliokunta   - talousasioiden valmistelu ja seuranta 



Valtion 
palkkavaliokunta 

- edustus eri virastoista 

- valtion palveluksessa olevien eläinlääkäreiden palkkauksen ja palkkakehityksen seuraaminen sekä siihen 
vaikuttaminen; 

- ammattijärjestötaitojen ylläpitäminen järjestämällä koulutusta eläinlääkäriluottamusmiehille; 
- valtiosektorilla toimivien ryhmien kokemusten vaihtaminen; 
- valtion palveluksessa toimivien eläinlääkäreiden yleisen edunvalvonnan edistäminen sekä virkaehtosopimuksen 

soveltamisen seuraaminen 

Yksityissektorin 
työsuhdevaliokunta 

- edustus yksityisen 
puolen eri sektoreilta 

- yksityissektorin palkansaajien opastaminen ja edunvalvonta; 
- yksityissektorin vähimmäispalkkasuositusten valmistelu; 
- tutkimusten ja selvitysten tekeminen erityisesti ansiokehityksen osalta 

Yliopistovaliokunta  
        -      yliopistosektorin jäsenten opastaminen ja edunvalvonta 
        -      tutkimusten ja selvitysten tekeminen erityisesti ansiokehityksen osalta  

Yrittäjävaliokunta  
 

 

- työnantajan asemassa olevien opastaminen ja edunvalvonta; 
- liiton yrittäjäjäsenten yhdistäminen yhteistyön lisäämisellä, tapaamisilla, koulutuksella ja keskustelulla; 
- liiton muiden jäsenten informoiminen yrittäjien asioista; 
- yrittäjän työssä jaksamisen tukeminen; 

Eläinlääkärilehden 
toimitusneuvosto 

 
- Suomen Eläinlääkärilehden kehittäminen ja sisällön ideoiminen; 
- lehden sisällön tuottaminen mahdollisuuksien mukaan; 
- toimiminen lehden tuntosarvena kentällä 

 


