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Eläinlääkäriliiton vaalivuosi:

kamerat – käy!
Eläinlääkäriliiton tehtävä on valvoa eläinlääkärikunnan etuja ja edis-
tää eläinlääkärikunnan yhteisiä pyrkimyksiä. On mainio aika pohtia sen 
merkitystä ja pähkäillä ketkä haluavat aktiivisesti vaikuttaa eläinlääkäri-
kunnan asioihin ammatin aitiopaikoilla. Äänestysoikeuden käyttäminen 
myös tärkeä osa kokonaisuutta.

Toimitus kysyi nyt vallassa ole-
van valtuuskunnan jäseniltä 
ja varajäseniltä loppuvuodes-
ta 2015 muun muassa seuraa-
vaa: ”Mikä sinusta on ollut 

tärkein tai tärkeimmät kaksi valtuuskun-
nan kaudella esillä ollutta asiaa?” 

Kaikkiaan kysymyksiin saatiin vasta-

uksia 23:lta valtuuskunnan jäseneltä ja va-
rajäseneltä; kaikkiin kysymyksiin ei saatu 
vastauksia kaikilta vastanneilta. 

TÄRKEIMMÄT ESILLÄ OLLEET ASIAT

Leena Manner vastasi edellä mainittuun 
kysymykseen näin: ”Eläinlääkärien työl-

lisyystilanne ja opiskelupaikkojen määrä 
ovat puhuttaneet. Myös eläinsuojelutee-
mat, kuntasektorin tulevaisuus ja Eläinlää-
käriliiton talous ovat olleet vahvasti esil-
lä.” Lahden Päivi kertoi puolestaan näin: 
”Ammattikunnan yhtenäisyys ja eläinlää-
kintähuollon ja muun ympäristötervey-
denhuollon tulevaisuus ovat asioita, joista 

Teksti: Anna Parkkari
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Eläinlääkäriliitossa on käytössä suh-
teellinen listavaali, jossa vaaliryhmän 
äänet lasketaan yhteen. Tällaisessa 
vaalijärjestelmässä pitkä ehdokaslista 
ja äänien keskittäminen ovat tehok-
kaita äänten kerääjiä. 

Valtuuskunta linjaa liiton toimintaa. 
Tavoitteet kaudelle 2015–2017 jakau-
tuvat kolmeen pääosaan: ansioedun-
valvonta jokaiselle ammattisektorille, 
yhteiskunnallinen edunvalvonta ja 
vaikuttaminen ja kolmantena muu 
toiminta jäsenpalveluineen, Eläinlää-
käripäivineen ja Eläinlääkärilehtineen.

Vuosittain tehdään toimintasuun-
nitelma. Vuoden 2016 suunnitelma on 

jäsensivuilla verkossa. Siitä kerrotaan 
myös sähköisissä jäsenkirjeissä.  

Valtuuskunta valitsee liiton pu-
heenjohtajan, hallituksen ja luotta-
musneuvoston, ohjaa ja valvoo hal-
lituksen toimintaa, vahvistaa liiton 
rahastojen säännöt, hyväksyy luotta-
musneuvoston toimintasäännön, hy-
väksyy eläinlääkärien eettiset ja kolle-
giaaliset säännöt sekä muut vastaavat 
ohjeistot.

Liiton verkkosivujen vaalisivuun pää-
see klikkaamalla etusivun www.sell.fi 
vaalibannerista. 

Virallinen vaalien tietoruutu on si-
vulla 191 seuraavalla aukeamalla. 

HYÖDYLLISTÄ TIETOA VAALEISTA JA VALTUUSKUNNASTA

valtuuskunta keskustelee aina.  Mietimme, 
mihin suuntaan haluamme asioiden kehit-
tyvän ja miten voimme vaikuttaa. Säännöl-
lisesti myös pohditaan, miten liitto voisi 
olla paremmin hyödyksi kaikille jäsenil-
leen. Esimerkkinä tästä valtuuskunta linjasi 
muutama vuosi sitten, että eläinlääkärien 
edunvalvontaa yliopistolla pitää parantaa. 
Perustettiin yliopistovaliokunta ja saatiin 
tauon jälkeen eläinlääkäreitä myös luotta-
musmiehiksi yliopistolle. Tämä parantaa 
huomattavasti liiton mahdollisuuksia tukea 
jäseniä säästövaatimusten alla tuskailevalla 
yliopistolla.”

”Nyt pistit pahan. Taitaa olla tuo liiton 
talouden oikaisu. Suurten linjojen veto 
on ehkä jäänyt vähän vähemmälle viime 
vuosina”, vastasi Markus Kiili. 

Marita Saarikivi painotti seuraavaa: 
”Ammattikunnan yhtenäisyys on ehdot-
tomasti tärkein asia. Tämän eteen olem-
me tehneet paljon töitä valtuuskunnan 
seminaareissa ja toivon, että opitut asiat 
ovat valuneet kentälle asti. Tämä asia-
kokonaisuus ei tosin ikinä tule valmiik-
si: muuttuva maailma läiskii eteen uusia 
haasteita. Toinen sydäntäni lähellä oleva 
asia ovat kunnaneläinlääkärien työolot ja 
asema muuttuvassa yhteiskunnassa. Tä-
mäkin asia on edennyt erikokoisin askelin 
sekä ammattiyhdistyksen maailmassa että 
omassa työyhteisössäni.”

Hanna Nurmi kommentoi näin: ”Ihan 
käytännön tasolla tärkein on ollut alkuvuo-
sien missioni palauttaa Eläinlääkäripäivät 
alkuperäiseen ajankohtaansa marras-jou-
lukuun vaihteeseen, jotta me pohjoisen 
poroeläinlääkäritkin pääsemme osallis-
tumaan liiton vuoden päätapahtumaan. 
Ja nyt eletään hyvin mielenkiintoisia ai-
koja sote-muutosten keskellä keskustellen 
myös kunnaneläinlääkärien tulevaisuudes-
ta. Tärkeistä tärkein edunvalvonta-asia on 
siis käsillä parasta aikaa.”

”Tärkein on kannanotto, että eläin-
lääkintähuolto on osa ennaltaehkäisevää 
kansanterveystyötä ja että ympäristöter-
veydenhuollon on pysyttävä kokonaisuu-
tena. Eläinlääkäreillä on paljon annetta-
vaa ennaltaehkäisevään työhön ja siksi 
eläinlääkintähuolto pitää järjestää osana 

terveydenhuollon kokonaisuutta. Mielipi-
deilmasto on muuttunut, mutta päätökset 
asiasta tehtäneen kuluvana keväänä”, vas-
tasi Kirsi Sario.

Samaan tematiikkaan liittyen Aila 
Rauatmaa totesi: ”Tärkeintä on ollut eläin-
lääkintähuoltolain valmistelu aiemmin ja 
viimeksi pohdittu sote-uudistuksen vaiku-
tus meihin.” Leena Oivanen korosti näitä 
asioita: ”Tärkeitä asioita ovat olleet muun 
muassa keskustelu ammattikunnan yhte-
näisyyden ylläpitämisestä, eläinlääkärien 
työllisyystilanteesta ja nyt parhaillaan sote-
uudistuksen vaikutuksista kunnaneläin-
lääkärijärjestelmään ja aluehallintoon.”

Vesa Rainio kiinnitti huomiota tällai-
seen: ”Valtuuskunta muistuttaa lähinnä 
presidentin valitsijamiehiä: tärkein asia 
on hallituksen jäsenten valinta. Se on to-

”Eläinlääkärien 
työllisyystilanne ja 

opiskelupaikkojen määrä 
ovat puhuttaneet.” 

”Miten liitto voisi olla 
paremmin hyödyksi 

jäsenilleen.” 
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dellisin vaikuttamiskeino, vaikka budjet-
teja ja toimintasuunnitelmia päätösar-
vioidaankin. Lisäksi valtuuskunnalla on 
jonkinasteinen veto-oikeus asioissa, jotka 
ilmenevät budjetista tai toimintasuunnitel-
masta. Liiton talous on sen verran vakaa, 
että asioita ei ajatella puhtaalta pöydältä, 
voisi olla mielenkiintoista olla tekemässä 
budjettia, jonka loppusumma olisi puolet 
nykyisestä.”

Krisse Koikkalainen kertoi tähän mal-
liin: ”Tärkein asia on minusta ollut kolle-
giaalisuuden pohtiminen ja uusien kolle-
giaalisuussääntöjen päivittäminen. Myös 
liiton kysely eläinlääkärien työoloista ja 
palkkauksesta oli avartavaa.” Anu Korpi-
kallio pohti seuraavasti: ”Tärkeysjärjestys 
on vaikea asia – kollegiaalisuus ja professio-
nalismi yleisinä kokonaisuuksina ja sitten 
sote, joka nousi esille marraskuun koko-
uksessa, jolloin ei tiedetty mitä tapahtuu. 
Eikä tiedetä vieläkään.”

Olli Ruoho, valtuuskunnan nykyinen 
puheenjohtaja ja useamman kauden jäsen 
sanoi: ”Eläinlääkintähuoltolain uudistus ja 
nykyisten yhteistoiminta-alueiden perus-
taminen päivystysjärjestelyjen järkevöit-
tämiseksi ja eläinlääkärien erikoistumi-
sen mahdollistamiseksi. Samaan kuvioon 
liittyen valvontaeläinlääkärien virkojen 
perustaminen praktiikkaa tekevien eläin-
lääkärien jääviysongelman ratkaisemiseksi 
eläinsuojelulain valvonnassa. Eläinlääkin-
tähuoltolain käytännön toteutus on eden-
nyt, mutta se on vielä osittain kesken, eikä 
saisi nyt jäädä sote-uudistuksen jalkoihin.”  

Päivi Pyykönen vastasi tällä tavoin: 
Mieleeni ovat jääneet erityisesti eläinten 
hyvinvointiin liittyvien asioiden käsitte-
ly, siis käynti turkistarhalla Vaasan ko-
kouksen yhteydessä sekä eläinsuojeluva-
liokunnan Helsingin seminaari ja näihin 
liittyvät kannanotot. Myös eläinlääkärien 
hyvinvointiin ja kollegiaalisuuteen liittyvät 
keskustelut ovat olleet antoisia. Mieleeni 
on jäänyt myös yksityissektorin invaasio 
valtuuskuntaan muutama vuosi sitten ja 

MIKÄ ONKAAN LIITON 
TARKOITUS?

Eläinlääkäriliiton tarkoituksena on 
olla yhdyssiteenä liiton jäsenten kes-
ken, toimia eläinlääketieteen ja käy-
tännön eläinlääkinnän edistämiseksi 
ja eläinlääkintölaitoksen kehittämi-
seksi maassamme, valvoa eläinlääkä-
rikunnan ammatillisia, yhteiskunnal-
lisia, taloudellisia ja sosiaalisia etuja 
sekä edistää muitakin eläinlääkäri-
kunnan yhteisiä pyrkimyksiä.
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sitä edeltänyt vaalitaistelu. Oli hienoa, että 
porukka sai koottua rivinsä ja toi äänensä 
kuuluviin liitossa. Yksityissektorihan on 
sen jälkeen kokenut ison muutoksen, jo-
ten sitä porukkaa saisi tällä hetkellä olla 
mukana valtuuskunnassa enemmänkin, 
sekä yrittäjiä että työntekijöitä.” 

”Kollegiaalisuus- ja työllisyyskeskuste-
lu ja vuosi sitten liiton talouteen liittyneet 
isot kysymykset”, olivat Hanna Salmelan 
mielestä tärkeimmät asiat. Jani Soini kom-
mentoi kysymystä näin: ”Menneisyydessä 
työn muuttuminen pikkuhiljaa yhteisvas-
taanotoiksi. Nykyisyydessä työllisyysti-
lanteen huononeminen. Tulevaisuudessa 
sote-uudistus.”

Tuomo Waltari katsoi tärkeimmiksi 
esillä olleiksi asioiksi nämä: ”Liiton toi-

mintasuunnitelma ja varautuminen kun-
naneläinlääkärijärjestelmän muuttumiseen 
soten myötä ja muutenkin.”

Katri Kiviniemi totesi näin: ”Kuluvalla 
valtuuskuntakaudella tärkeä asia on ollut 
tekemämme linjaus, että ympäristötervey-
denhuollon tulee siirtyä osana sote-ratkai-
sua itsehallintoalueille. Toinen tärkeä asia 
on ollut liiton talouden tasapainottaminen. 
Asia on edennyt ja liiton talous on jälleen 
tasapainossa.”

Tärkein asia -kysymykseen vastasi ko-
kenut Ava Sovijärvi näin: ”Valmistuvien 
eläinlääkärien suuri määrä ja haasteet 
sijoittua mielekkäisiin töihin urallaan 
ovat suuria, mutta hyvin hitaasti eteneviä 
kysymyksiä.” Ja vielä päätteeksi Mari Ne-
vaksen pohdinta: ”Koulutukseen ja päte-
vyyksiin liittyvät keskustelut ovat olleet 
tärkeitä. Asiat kyllä etenevät, vaikkakin 
toki hiljalleen.”

Kirjoittaja on liiton tiedottaja ja lehden 
toimituspäällikkö, FM.
Vaaleista ja liiton tavoitteista kerrotaan 
seuraavissakin Eläinlääkärilehdissä. Tämä 
vaalijuttusarja alkoi lehdessä 2/16 ja jatkuu 
vielä seuraavassa lehdessä 5/16 kesäkuussa. 
Syksyllä lehdessä on tarjolla äänestykseen 
liittyvää aineistoa.

Liiton verkkosivulla on vaalien oma sivu, 
jossa on vaalin aikataulu, käytännön ohjeet 
ehdokkaille ja vaaliliiton asettamiseen sekä 
luettavissa tämän sarjan kirjoitukset. Vaali-
sivulle pääset klikkaamalla liiton etusivulla 
www.sell.fi komeilevaa vaalibanneria. 

”Liiton kysely 
työoloista ja 

palkkauksesta oli 
avartava.” 

 

”Tärkein on ollut 
linjaus ympäristö-
terveydenhuollon 

paikasta osana
 sote-ratkaisua.”

”Kollegiaalisuus- ja 
työllisyyskeskustelu 

on yksi tärkeimmistä 
kokonaisuuksista.” 

 

”Muuttuva maailma läiskii eteen 
uusia haasteita.”
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Suomen Eläinlääkäriliiton jäsen:

valtuuskunnan vaali 2016 lähestyy
Syksyllä 3.10.–2.11. järjestettävässä postiäänestysvaalissa valitaan 30 valtuuskunnan varsinaista jäsentä, kymmenen va-
rajäsentä sekä kaksi valtuuskunnan opiskelijajäsentä ja kaksi opiskelijavarajäsentä vuosiksi 2017–2019. 
Vaikuta liittomme tulevaisuuteen ja päätöksiin! 
Voit asettua ehdokkaaksi ilmoittamalla siitä kirjallisesti tai sähköisesti liiton toimistolle, yhteystiedot ovat sivun alalai-
dassa.

Ilmoituksessa pitää olla ehdokkaan täydellinen nimi ja kotipaikka. Ehdokkaiksi ilmoittautuneet voivat muodostaa vaali-
ryhmän kirjallisella asiakirjalla, jonka allekirjoittaa vaaliryhmää edustava asiamies. Asiamies vahvistaa allekirjoituksel-
laan, että ehdokkaat ovat suostuneet vaaliryhmän ehdokkaiksi.

Muista nämä päivämäärät:
16.6.  Jos et ole vielä liiton jäsen, lähetä jäsenanomus liiton toimistoon viimeistään 16.6. Hallitus kokoontuu ja 

käsittelee hakemukset 17.6. Tällöin uusi jäsen ehtii saada äänioikeuden ja vaalikelpoisuuden.
8.–15.8.  Vaaliluettelo eli luettelo vaalikelpoisista jäsenistä on jäsenten nähtävillä 8.–15.8. liiton toimistossa, joka 

on auki kesäaikaan klo 9–15.
22.8.  Huomautukset vaaliluettelosta on jätettävä liiton toimistoon klo 16 mennessä.
9.9.  Tiedot ehdokkaista ja ehdokkaiden muodostamista vaaliryhmistä on jätettävä toimistoon 9.9. klo 16.00 

mennessä, minkä jälkeen vahvistetaan ehdokaslista. 

Ehdokkaaksi asettuvalle muistiin:
Ehdokkaista tarvitaan painokelpoinen valokuva, mielellään värillinen rintakuva, vähintään 300 kt jpg-muodossa osoit-
teeseen toimisto@sell.fi tai paperikuva skannattavaksi viimeistään 9.9.

3.10. Äänestysaika alkaa. 
2.11. Äänestysaika loppuu klo 16.
Viikko 45  Vaalin alustava tulos julistetaan viikolla 45, viikko alkaa 7. marraskuuta.
25.11. Hallitus vahvistaa vaalin tuloksen. 
26.11. Vanhan ja uuden valtuuskunnan kokous.

Jäsenille lähetetään vaalitietoa postitse, sähköisessä jäsenkirjeessä ja verkkosivuilla. 
Liiton verkkosivujen vaalisivulla on muun muassa vaaliryhmän muodostamisen malliasiakirja.  
Vaalisivulle pääsee klikkaamalla etusivun vaalibanneria.

Vaaliin liittyviin kysymyksiin vastaa toiminnanjohtaja, ELL Marjatta Vehkaoja puh. 050 438 5594,  
marjatta.vehkaoja@sell.fi.

Liiton toimiston osoite on Aleksis Kiven katu 52–54, 00510 Helsinki ja sähköposti on toimisto@sell.fi.

Vilkasta vaalikesää ja -syksyä!

Eläinlääkäriliiton     
VAALIT 2016
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