
Suomen Eläinlääkäriliiton ylimmät päättäjät ja linjanvetäjät ovat val-
tuuskunnan jäsenet: vaaleilla valitut eläinlääkärikollegasi ja opiskelijoi-
den edustajat varajäsenineen. Vaalit käydään tänä vuonna: ehdokkaat 
asetetaan kesän päätteeksi ja lokakuussa äänestetään. 
Teksti: Anna Parkkari 

Ehdokkaiden pohdinnan aika 
alkaa olla käsillä. Kuka ajaa 
sinun etujasi vai laitatko itsesi 
likoon ja asetut itse ehdolle?

Kaksissa edellisissä vaa-
leissa on valtuuskunnan kokoonpanon 
painopiste työskentelysektorin mukaan 
muuttunut selvästi. Vuoden 2013 vaaleissa 
yksityisklinikoiden työntekijät aktivoitui-
vat ja vaaliryhmästä nousi kaksi ehdokasta 
valtuuskuntaan. Edellisessä valtuuskunnas-
sa heillä ei ollut yhtään edustajaa.

Vuoden 2010 vaalissa yksityiseläin-

Liittosi vaalivuosi on nyt

lääkärit nousivat valtuuskunnan suurim-
maksi ryhmäksi, ja seuraavassa vuoden 
2013 vaalissa heidän osuutensa pieneni 
neljästäkymmenestä prosentista kolmeen. 
Yksityiseläinlääkäreillä ei ollut omaa vaa-
liryhmää vuoden 2013 vaalissa.

VAALISSAKIN VOIMIEN 
YHDISTÄMINEN KANNATTAA

Vuoden 2013 vaalissa Savo-Karjalan vaa-
liryhmän 20 ehdokkaasta valtuuskuntaan 
nousi seitsemän ja Elintarvikehygienian 

ja valvonnan vaikuttajien vaaliryhmän 19 
ehdokkaasta kahdeksan ehdokasta. Myös 
Suomen Kunnaneläinlääkäriliiton ja Puoli 
Suomea -vaaliryhmillä oli useita ehdokkai-
ta ja ryhmät menestyivät vaaleissa. Vain 
yksi ehdokas pääsi valtuuskuntaan ilman 
vaaliryhmää: hän oli liiton hallituksen 
puheenjohtajaksikin valittu Kirsi Sario.

Valtuuskunnan jäsenten jakautuminen 
työelämän eri sektoreihin on hiukan erilai-
nen kuin jäsenkunnan jakautuminen. Täs-
sä voikin taas todeta, että edunvalvonnan 
ja jäsenen edun kannalta on tärkeää, että 

Edellisissä vaaleissa on nähty merkittäviä muutoksia valtuuskunnan kokoonpanossa. Tällaisella vaalitavalla suuret vaaliryhmät 
ja äänten keskittäminen tuovat tulosta. Ehdokasasettelun aika on kesällä. Ääntä pääsee käyttämään lokakuun äänestyksessä.
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sektorin luvut olivat valtuuskunnassa 13 
ja jäsenkunnassa 11, yliopistojen 10 ja 5, 
yksityisten palkansaajien 13 ja 17. Maailma 
on toki muuttunut jo tälläkin aikajänteellä. 
Tärkeää on huomata, että suuret vaaliryh-
mät ja äänten keskittäminen tuovat tulosta 
tällaisessa vaalissa. 

”MILLAISTA VALTUUSKUNNAN 
TYÖSKENTELY ON OLLUT?”

Toimitus kysyi nykyisen valtuuskunnan jä-
seniltä ja varasjäseniltä viime vuoden mar-
raskuun kokouksen aikaan muun muassa 
näitä: mikä aikoinaan sai ryhtymään ehdol-
le, millaista työskentely valtuuskunnassa 
on ollut, mitkä ovat olleet tärkeimmät asiat 
ja mitä asioita seuraavan valtuuskunnan 
kaudella pitäisi edistää. Näiden vastausten 
käsittely jatkuu kevään Eläinlääkärilehdis-
sä. Vastauksia saatiin 22 henkilöltä.

Millaista valtuuskunnassa työskentely 
on ollut? -kysymykseen vastattiin muun 
muassa näin: ”Erittäin mielenkiintoista. 
Valtuuskuntatyöskentely on ikkuna erilai-
siin eläinlääkärin tehtäviin ja niiden reaa-
limaailmaan. Se on mahdollisuus laajentaa 
omaa ymmärrystä ja luoda suhteita”, totesi 
Mari Nevas.

”Osallistuvaa. Työ tehdään pitkälti hal-
lituksessa, valiokunnissa ja toimistolla, 
mutta valtuuskunnan seminaarissa ja ko-
kouksissa tuntuu, että kentän ääni saadaan 
aidosti kuuluviin”, sanoi Anu Tulokas. 
”Mahdollistaa aitiopaikan liiton ja jäsenis-
tön asioihin. Vain oma aktiivisuus on raja-
na”, kiteytti Jani Soini. ”Tässä harrastuk-
sessa tutustuu kollegoihin, joita muuten ei 
tapaisi missään”, paljasti Katri Kiviniemi.

”Työskentely on vaatinut oman aikan-
sa, vaikka kokous on vain kahdesti vuo-
dessa. Joskus menojen sovittaminen on 
hankalaa. Sitten, kun olen kokouksessa, 
iloitsen tulostani: käsiteltävät asiat ovat tär-
keitä ja keskustelut ovat mielenkiintoisia. 
On mukavaa tavata fiksuja ja aikaansaapia 
kollegoja. Tulee energinen olo kyvykkäässä 
porukassa”, kertoi Päivi Pyykönen. 

Samaan kysymykseen valtuuskun-
nan työskentelystä reagoitiin myös näin, 
tässä Anu Korpikallion sanoin: ”Todella 
mielenkiintoista. Ulkoa päin oli pitkään 
mielessä ajatus, että mitä siellä tehdään 
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jäsenten työpaikkatiedot eli samalla tieto, 
millä sektorilla työskentelee, ovat ajan ta-
salla jäsenrekisterissä. Sähköpostiosoitteet 
ovat ajan tasalla, tai ainakin teknisesti toi-
mivia, 85 prosentilla jäsenistä. 

Nyt vallassa olevassa valtuuskunnas-
sa oli heti vaalien jälkeen kuntasektorin 
jäsenten osuus 60 prosenttia, kun se jä-
senkunnassa oli tuolloin 24. Yrittäjien ja 
itsenäisten ammatinharjoittajien osuus val-
tuuskunnassa oli kolme prosenttia, kun se 
oli jäsenkunnassa 16 prosenttia. Valtio-

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

Jäsenet
varsinaiset, opiskelijat, kunniajäsenet

Toimisto

Valiokunnat, 14 valiokuntaa

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

Valtuuskunta 
30 jäsentä ja 2 opiskelijajäsentä, 10 varajäsentä ja 2 opiskelijavarajäsentä

Suomen Eläinlääkäriliiton organisaatio

”Valtuuskunta 
mahdollistaa 

aitiopaikan liiton ja 
jäsenistön asioihin.”
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Valtuuskunnan kokoonpano 2014–2016
Nyt vallassa olevassa valtuuskunnassa ovat seuraavat eläinlääkärit ja opiskelijat. Mu-
kana on myös tieto, miltä vaalilistalta heidän valittiin syksyn 2013 vaalissa. 

VARSINAISET JÄSENET
Hakala Kalle Kustavi Suomen Kunnaneläinlääkäriliitto
Hartikainen Kaisa Karoliina Kuopio Savo-Karjalan eläinlääkäriseura
Haukipuro Martta Elisabeth Kuopio Savo-Karjalan eläinlääkäriseura
Hurmalainen Juha Pentti Tohmajärvi Savo-Karjalan eläinlääkäriseura
Hyvönen Kaija Paula Irmeli Kuopio Savo-Karjalan eläinlääkäriseura
Hörman Ari Helsinki Elintarvikehygienian ja valvonnan vaikuttajat 
Jakala Jouko Johannes Urjala Suomen Kunnaneläinlääkäriliitto
Kiili Markus Tapio Kolari Puoli Suomea
Kiviniemi Katri Maria Vantaa Elintarvikehygienian ja valvonnan vaikuttajat 
Koikkalainen Krisse Maria Vihti Yksityisklinikoiden työntekijät
Lahti Päivi Helena Helsinki Elintarvikehygienian ja valvonnan vaikuttajat 
Lindström Miia Kristiina Helsinki Elintarvikehygienian ja valvonnan vaikuttajat 
Nevas Mari Marianne Espoo Elintarvikehygienian ja valvonnan vaikuttajat 
Nurmi Hanna Kristiina Savukoski Puoli Suomea
Oivanen Leena-Maria Vantaa Valtion eläinlääkärit
Pyykönen Päivi Satu Hannele Ylivieska Suomen Kunnaneläinlääkäriliitto
Rainio Vesa Akseli Kuopio Savo-Karjalan eläinlääkäriseura
Ratilainen Marja-Leena Polvijärvi Savo-Karjalan eläinlääkäriseura
Rauatmaa Aila Kristiina Sotkamo Puoli Suomea
Rautiainen Eero Johannes Ylöjärvi Puoli Suomea
Ruoho Olli Olavi Ilmajoki Puoli Suomea
Saarikivi Marita Marja Hellevi Leppävirta Savo-Karjalan eläinlääkäriseura
Sainio Eino Ari Erkki Kangasala Suomen Kunnaneläinlääkäriliitto
Salmela Hanna Kukka Maaria Nokia Elintarvikehygienian ja valvonnan vaikuttajat 
Sario Kirsi Paula Marianna Tampere
Sipponen Kirsi Päivikki Jyväskylä Suomen Kunnaneläinlääkäriliitto
Soini Jani Jaakko Tampere Elintarvikehygienian ja valvonnan vaikuttajat 
Sovijärvi Ava Hilja Johanna Turku Elintarvikehygienian ja valvonnan vaikuttajat 
Tulokas Anu Oulu Yksityisklinikoiden työntekijät
Waltari Tuomo Johannes Lieto Suomen Kunnaneläinlääkäriliitto
OPISKELIJAJÄSENET
Naapi Anna-Maija Tuulia Helsinki Opiskelija
Saaranen Eini Helena Helsinki Opiskelija
OPISKELIJAVARAJÄSENET
Aho Riikka Helena Rantasalmi Opiskelija
Pietilä Pauliina Elisabeth Espoo Opiskelija
VARAJÄSENET
Dahlsten Juho Otto Elias Helsinki Elintarvikehygienian ja valvonnan vaikuttajat 
Havukainen Tarja Anneli Orimattila Suomen Kunnaneläinlääkäriliitto
Heinola Suvi Pauliina Kangasniemi Yksityisklinikoiden työntekijät
Holmström Sauli Taivalkoski Puoli Suomea
Jalkanen Liisa Annikki Kuopio Savo-Karjalan eläinlääkäriseura
Korpikallio Anu Juva Savo-Karjalan eläinlääkäriseura
Manner Leena Siilinjärvi Savo-Karjalan eläinlääkäriseura
Mikkola Siiri Minnami Helsinki Valtion eläinlääkärit
Mustonen Katja Maaria Mäntsälä Suomen Kunnaneläinlääkäriliitto
Suurkuukka Miia Maarika Tuusula Elintarvikehygienian ja valvonnan vaikuttajat 

ja ymmärretäänkö siellä tavallista prak-
tikkoeläinlääkäriä. Olen huomannut, että 
siellähän on ammatin koko kirjo ja käsit-
telyssä ajankohtaiset asiat. Tajuan myös, 
miksi asiat eivät aina etene niin nopeasti 
kuin haluaisi, esimerkiksi Kuntaliitolla, 
Kennelliitolla, MTK:lla on usein eri ajatus 
kuin meillä…”

”Mukavaa ja sosiaalista. Mielenkiin-
toista on huomata, kuinka erilaisissa töissä 
olemme ja eri vinkkelistä asioita katsomme. 
Joskus turhauttaa oma etäisyys päätettäviin 
asioihin”, kertoi Aila Rauatmaa. ”Mielen-
kiintoista, vain suhteellisen vähän aikaa 
vievää ja erittäin hyödyllistä kuulla oman 
alan ulkopuolisten kollegojen näkemyk-
siä. Silmät voi pitää auki jos vaikka oma 
urapolku alkaa ahdistaa”, kirjoitti Tuomo 
Waltari. ”Valtuuskunta on syrjässä liiton 
ytimestä. Hallituksella on niin paljon hom-
mia, ettei se ehdi hyödyntää valtuuskun-
nan asiantuntemusta”, vastasi Vesa Raivio. 
”Enemmän on saatu aikaan hallituksessa”, 
sanoi Markus Kiili.

”Aikaisemmissakin valtuuskunnissa 
mukana olleena nykyinen työskentely ta-
pahtuu sangen hyvässä ja rakentavassa 
hengessä”, totesi Ava Sovijärvi. ”Antoisaa. 
Valtuuskunnassa on ollut hyvä ilmapiiri 
ja olen oppinut tuntemaan valtavasti uu-
sia kollegoja ympäri Suomen ja erilaisista 
työympäristöistä”, hehkutti Hanna Nurmi.

”Hyvin mielenkiintoista. On valittu lii-
ton puheenjohtaja ja hallitus, käsitelty liiton 
taloutta, päätetty toimintasuunnitelma ja 
painopisteet”, selvitti Leena Oivanen. Ma-
rita Saarikivi valotti näin: ”Monipuolista, 
virkistävää ja työskentelyn muodot ovat 
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”On valittu liiton 
puheenjohtaja 

ja hallitus, 
käsitelty liiton 

taloutta, päätetty 
toimintasuunnitelma 

ja painopisteet.”
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LIITON VAALIT LYHYESTI

Eläinlääkäriliitossa on käytössä suhteellinen listavaali, jossa vaaliryhmän äänet 
lasketaan yhteen. 

Tällaisessa vaalijärjestelmässä pitkä ehdokaslista ja äänien keskittäminen ovat 
tehokkaita äänten kerääjiä.
 
Valtuuskuntaan valitaan 30 jäsentä, 2 opiskelijajäsentä, 30 varajäsentä ja 2 
opiskelijavarajäsentä, kaikki kolmivuotiselle kaudelle. Kokouksia ja seminaareja 
pidetään kahdesti vuodessa.

Valtuuskunta linjaa liiton toimintaa. Tavoitteet kaudelle 2015–2017 jakautuvat 
kolmeen pääosaan: ansioedunvalvonta jokaiselle ammattisektorille, yhteiskun-
nallinen edunvalvonta ja vaikuttaminen ja kolmantena muu toiminta jäsenpal-
veluineen, Eläinlääkäripäivineen ja Eläinlääkärilehtineen.

Toimintasuunnitelma tehdään vuosittain. Vuoden 2016 suunnitelma on jäsen-
sivuilla verkossa. Siitä kerrotaan myös sähköisissä jäsenkirjeissä.  

Täsmällinen vaalien aikataulu julkaistaan seuraavassa lehdessä: milloin pitää 
olla jäsen, että voi asettua ehdokkaaksi, milloin ehdokasasettelun aika on (ke-
sä), milloin ehdokkaat ovat tiedossa (alkusyksy) ja mikä on äänestysaika.

kollegiaalisuus ja muutkin ajankohtaiset 
aiheet ovat olleet hienoja kokemuksia”, 
vastasi Krisse Koikkalainen. ”Kokouk-
set ovat olleet hyvähenkisiä ja seminaarit 
kiinnostavia. On käyty hyviä keskusteluja 
ja kuultu kiinnostavia näkökulmia. Kiin-
nostavaa tutustua kollegoihin, joihin en 
muuten tutustuisi”, kirjoitti Päivi Lahti.

”Ensimmäinen valtuuskuntakausi me-
ni aikoinaan vähän ihmetellessä ja kuun-
nellessa, mitä tapahtuu. Minusta kokoukset 
olivat silloin vähemmän keskustelevia kuin 
nykyään. Viime vuosina kaikki hallituksen 
esitykset eivät ole menneet sellaisenaan 
läpi. Valtuuskunta on näyttänyt olevansa 
liiton ylin päättävä elin”, vastasi Olli Ruoho, 
joka on nykyisin valtuuskunnan puheen-
johtaja. Hänet on valittu valtuuskuntaan 
ensimmäisen kerran vuonna 2002.

Kirjoittaja on liiton tiedottaja ja lehden 
toimituspäällikkö, FM. 

Vaaleista ja liiton tavoitteista kerrotaan 
myös seuraavissa Eläinlääkärilehdissä, 
vaalisarja jatkuu lehteen 5/16 saakka. 
Valtuuskunnan jäsenten vastauksia esitel-
lään myös tulevissa kirjoituksissa. Kesän 
jälkeen tulevissa lehdissä keskitytään 
vaalien aikatauluihin ja joulukuussa vaa-
lien tulokseen.

kehittyneet koko ay-urani ajan.” ”Keskus-
televaa ja rakentavaa, erilaisia mielipiteitä 
arvostetaan. Siellä oppii uutta erilaista työ-
tä tekeviltä kollegoilta. Se onkin tarpeen, 
kun muodostaa mielipidettä käsiteltävistä 
asioista”, kertoi Leena Manner. 

Opiskelijoista Anna-Maija Naapi ker-
toi näin: “Työ on ollut mielenkiintoista ja 
opettavaista. On ollut antoisaa saada kuulla 
hyvin eri ikäryhmien ja erilaisissa työteh-
tävissä toimivien eläinlääkärien näkemyk-
siä. Hienoimpia hetkiä on ollut, kun olen 
saanut olla puolustamassa ja edistämässä 
opiskelijoiden asemaa liitossa ja tuomas-
sa opiskelijoiden riveistä kantautuneita 
aiheita valtuuskunnan tietoon.” Opiskeli-

javarajäsen Pauliina Pietilä totesi: “Koska 
olen varajäsen ja varsinaiset jäsenet ovat 
aktiivisesti hoitaneet hommansa, en ole 
päässyt kokouksiin vaikuttamaan. Koen 
mielekkääksi pääsyn kurkistamaan val-
tuuskunnan työhön kokousmateriaalin 
kautta.”

Hanna Salmela kertoi näin: ”Työs-
kentely on vaikuttanut varsin keskuste-
levalta. Samoihin asioihin on kollegoilla 
eri näkökulmia, se on kiinnostavaa. Ja eri 
näkökulmista huolimatta keskustelu on 
hyvähenkistä.”

”On ollut mielenkiintoista tavata eri 
aloilla työskenteleviä ja eri ikäisiä eläin-
lääkäreitä. Varsinkin ryhmätöinä pohdittu 

”Valtuuskunnassa on erittäin hyödyllistä 
kuulla oman alan ulkopuolisten näkemyksiä. 

Silmät auki, jos oma urapolku alkaa ahdistaa.”

JÄSENTIETOJA VOI PÄIVITTÄÄ 
VERKOSSA

Liiton jäsenrekisterissä olevia omia 
tietoja voi päivittää liiton verkko-
sivulla. Tarvitsen jäsen- eli Fimnet 
-tunnuksen ja laillistamisnumerosi. 

Jos Fimnet-tunnuksesi on kadoksis-
sa, voit tilata sen kohdasta www.
fimnet.fi/tunnus. 
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