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Liiton valtuuskunnan vaaleissa äänestetään lokakuussa. Ehdokkaiden 
etsintä on käynnissä, viimeinen ehdokkaaksi asettumispäivä ja vaaliryh-
män muodostuspäivä on 9. syyskuuta. Asetu, liittoudu, tue, äänestä. 

Teksti: Anna Parkkari

Kevään mittaan sarjassa on 
kerrottu liiton organisoitu-
misesta, jäsenkunnan jakau-
masta haasteineen ja nyt val-
lassa olevien valtuutettujen 

näkemyksistä. 
Valtuuskunnan jäsenet saivat toimi-

tukselta kyselyn viime vuoden lopulla ja 
vastauksia on purettu vaalisarjassa. Nyt 
on viimeisten vastausten vuoro. Jäljellä 
olevat kysymykset koskivat asioita, joita 
uuden valtuuskunnan pitäisi edistää sekä 
toisena kysymys mikä on muuta tärkeää, 
mitä vastaaja haluaa tuoda esiin. Vastauksia 
saatiin kaikkiaan 24 valtuuskunnan jäse-
neltä, opiskelijajäseneltä ja varajäseneltä.  

ASIOITA UUDEN VALTUUSKUNNAN 
EDISTETTÄVÄKSI 

”Uuden valtuuskunnan pitäisi edistää 
ammattikunnan yhtenäisyyttä. Sen eteen 

lääkärien yhä monipuolisempaa sijoit-
tumista erilaisiin tehtäviin ja eri aloille. 
Haastetaan muita ammattikuntia.”

”Yhteiskunta ja järjestelmät muuttu-
vat niin hurjaa vauhtia, että hirvittää. Työ, 
työhyvinvointi ja asianmukainen palkka 
tehdystä työstä ovat ehdottomasti kolme 
tärkeintä asiaa, joiden turvaamiseen liiton 
tulee panostaa kaikin käytettävissä olevin 
keinoin, kaikille ammattiryhmilleen”, pai-
notti Hanna Nurmi. Salmelan Hanna vas-
tasi näin: ”Uuden valtuuskunnan haasteet 
tulevat varmastikin osin puun takaa. Ny-
kyisellä tiedolla toivoisin valtuuston poh-
tivan, kuinka eläinlääkärien työllistymistä 
autetaan ja työttömyysaikaa helpotetaan 
nyt, kun työttömyyskin on pitkästä aikaa 
todellisuutta meille. Toivon valtuuskunnan 
edistävän kollegiaalisuuden ja eläinlääkä-
rin etiikan pitämistä yllä.”

Opiskelijoiden edustaja Anna-Maija 
Naapi vastasi: ”Valtuuskunnan tulisi toi-

”Työ, työhyvinvointi ja 
asianmukainen palkka 
tehdystä työstä ovat 
ehdottomasti kolme 

tärkeintä asiaa.”

joudutaan tekemään yhä enemmän töitä 
tässä muuttuvassa maailmassa. Myös työs-
sä jaksaminen on edistettävä asia”, kertoi 
Aila Rauatmaa. 

”Sote on varmaan uuden valtuuskun-
nan aikana melkoinen soppa edelleen. 
Ammattikunnan pitäisi yhtenä rintama-
na puolustaa eläinlääkinnän kuulumista 
perusterveydenhuollon yhteyteen. Myös 
eläinsuojelun asema yhteiskunnassa ja 
eläinlääkärien rooli eläinsuojelussa tulee 
olemaan esillä”, arvioi Anu Tulokas. Ava 
Sovijärvi korosti laaja-alaisuutta: ”Eläin-
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mia eläinlääkärien edunvalvojana ja ke-
hittäjänä. Toiminnassa on pidettävä katse 
suunnattuna tulevaisuuteen.” Minnami 
Mikkola sanoi: ”Eläinlääkärit pitäisi kyt-
keä jatkossakin tiukasti yhteistoimintaan 
lääkäreiden kanssa. Kun maassamme myl-
lätään terveydenhuollon tulevaisuutta, One 
health -ajattelun vahvistaminen on eläin-
lääkäreille elintärkeää.” 

Pauliina Pietilä, opiskelijoiden edus-
taja, painotti edistettäviä asioita näin: 
”Eläinlääkärin työehtoja niin kunnassa 
kuin työntekijänä yksityissektorilla, palk-
kaus ja sopimusehdot. Nuorempi sukupolvi 
on suurien rakennemuutosten ja haastei-
den edessä. Yhteisten hoitosuositusten 
määrittäminen olisi tärkeää, se on etu niin 
potilasturvallisuuden kuin eläinlääkärin 
näkökulmasta. Uusi tieto ei tavoita kaukai-
sinta kunnaneläinlääkäriä maakunnassa. 
Vaikka jokaisella on hyvät omat tavat ja 
hyväksi todetut menetelmät, olisi hyvä olla 
edes perustoimenpiteet ja lääkeprotokollat 
kaikkien käytettävissä. Näin myös muualla 
kuin Helsingin yliopistossa opiskelleiden 
laillistettujen eläinlääkärien toimintata-
vat olisivat yhtäläisiä Suomen käytäntöjen 
kanssa. Kävisin myös avointa keskustelua 
Suomen Lääkäriliiton kanssa niin työeh-
tojen kuin hoitosuositusten toteuttamisen 
suhteen.”

Jani Soini tiivisti vastauksensa: ”Val-
tuuskunnan pitäisi edistää ympäristöter-
veydenhuollon kokonaisuutta tulevissa 
sote-yksiköissä, jos ne nyt sitten tulevat.” 
Uusia tuulia ennakoi Katri Kiviniemi: 
”Koko eläinlääkinnän ja ympäristöter-
veydenhuollon kenttä kokee ennennäke-
mättömän myllerryksen tulevan valtuus-
kuntakauden aikana. Tämän muutoksen 
suhteen valtuuskunnalta vaaditaan erittäin 
viisaita päätöksiä.” 

”Pieneläinlääkärien asemaa työnteki-
jöinä ja toisaalta myös eläinlääkäriyrittäjien 
asemaa ison ketjun puristuksessa,” totesi 
Markus Kiili kysymykseen uuden val-
tuuskunnan edistettävistä asioista. Krisse 
Koikkalainen toi esiin seuraavia: ”Ketjuun-
tuminen on nostanut paljon ongelmakoh-
tia palkansaajien työsopimuksissa. Toivoi-
sinkin, että eläinlääkäreille saataisiin sitova 
työehtosopimus aikaiseksi, jolla voitaisiin 
turvata työntekijöiden asemaa tuulisilla 
työmarkkinoilla.” 

Leena Manner pohti kokoa: ”Jäsen-
määrän kasvusta huolimatta olemme edel-
leenkin melko pieni ammattiliitto. Toimin-
nan perustana on liiton yhtenäisyys: että 

emme ajaisi omaa etua, vaan koko eläinlää-
kärikunnan yhteistä etua. On arvostettava 
erilaisissa tehtävissä toimivia kollegoja ja 
katsottava asioita myös heidän kannaltaan. 
Hyvät yhteydet opetukseen ovat tärke-
ät. Opetuksella on suuri merkitys siinä, 
kuinka eläinlääkärit hakevat ja sijoittuvat 
myös muihin kuin perinteisiin eläinlääkä-
rin tehtäviin. Myös muihin lääkäriliittoihin 
on säilytettävä hyvät yhteydet.”

Leena Oivanen näki tärkeänä nämä 
asiat: ”Sote-uudistuksen mukana pitää 
uudistaa virkaeläinlääkärien toimintaorga-
nisaatioita sekä turvata ja vahvistaa eläin-
lääkärien roolia elintarvikevalvonnassa 
ja eläinlääkintähuollossa. On myös var-
mistettava hyvä yhteistyö terveydenhuol-
lon organisaatioiden kanssa. Emme tiedä 
minkälaisia tulevat hallinnolliset himme-
lit ovat, mutta ammattikunnan aktiivis-
ta edunvalvontaa tarvitaan.” Mari Nevas 
katsoi uuden valtuuskunnan tavoitteeksi 
seuraavan: ”Pitää huolta, että eläinlääkärit 
edelleenkin nähdään tärkeinä asiantun-
tijoina koko ympäristöterveydenhuollon 
sektorilla ja nähdään koulutuksemme tär-
keä yhteys kansanterveystyöhön. Edel-
leen siis One Health -näkökulman pro-
movointi.”

Marita Saarikivi painotti näin: ”Am-
mattikunnan yhtenäisyys on ehdottomasti 

tärkein asia. Tämä asiakokonaisuus ei tosin 
ikinä tule valmiiksi, vaan muuttuva maa-
ilma läiskii eteen uusia haasteita. Samoin 
kunnaneläinlääkärit ja heidän työolonsa 
ja asemansa muuttuvassa yhteiskunnassa.”

Vesa Rainio nosti esiin nämä: ”Kun-
naneläinlääkärien pitäisi voida saada 
erikoistuneita toimenkuvia ja päivystys-
piireissä tulisi olla useita kiertäviä päivys-
täjiä. Tärkeää olisivat suunnitelmat kun-
naneläinlääkärijärjestelmän purkamisen 
varalta. Työttömyyden suhteen pitäisi 
tehdä jotain, ehkä muutakin kuin pyrkiä 
koulutusmäärien rajoittamiseen. Rajaval-
vonnan lepsuuteen pitäisi puuttua, tarvit-
semme makkarakoiria Viron ja Venäjän 
rajanylityspaikkoihin.”

Päivi Lahti arvioi seuraavasti: ”Eläin-
lääkärien nopeasti kasvanut määrä ja toi-
mintaympäristön rivakka muutos – asiat 
joista valtuuskunta on jo paljon keskus-
tellut – vaativat edelleen valtuuskunnal-
ta paneutumista. Eläinlääkärin ammatin 
arvostusta pitää parantaa ja arvostuksen 
pitäisi näkyä myös tulotasossa.”

Muutokset olivat vahvasti Kirsi Sari-
on mielessä: ”Meneillään ovat suurimmat 
muutokset kymmeniin vuosiin: yksityinen 
ja kunnallinen eläinlääkintä ovat muutok-
sessa, samoin koko ympäristöterveyden-
huolto on murroksessa. Kuuluuko julkinen 
palvelu tekniseen toimeen vai terveyden-
huollon itsehallintoalueisiin? Tämä vaikut-
taa kaikkeen julkiseen ympäristötervey-
denhuoltoon ministeriöstä kunnalliseen 
palveluun. Lisäksi yliopistolaitos on muu-
toksen kourissa. Tiedekuntia yhdistetään. 
Kaikkeen on vaikutettava aktiivisesti, jotta 
asiat sujuisivat eläinlääkärien kannalta 
mahdollisimman edullisesti.”

Olli Ruoho vastasi näin: ”Ammatti-
kunnan yhtenäisyyttä, yksityisen ja julkisen 
sektorin vuoropuhelun tulee olla jatkuvaa. 
Eläinlääkäriliiton rooli sekä työntekijä- että 
työnantajajärjestönä on kieltämättä han-
kala, mutta liiton tulee ajaa nimenomaan 

VAALEISTA JA VALTUUSKUNNASTA

Liiton verkkosivujen vaalisivulle pääset klikkaamalla etusivun www.sell.fi vaali-
bannerista. Tämän vaalisarjan kaikki osat ovat luettavissa verkossa.

Eläinlääkäriliitossa on käytössä suhteellinen listavaali, jossa vaaliryhmän ää-
net lasketaan yhteen. Tällaisessa vaalijärjestelmässä pitkä ehdokaslista ja äänien 
keskittäminen ovat tehokkaita äänten kerääjiä. 

Virallinen vaalien tietoruutu on sivulla 254. 

”Eläinlääkärien yhä 
monipuolisempi 

sijoittuminen 
erilaisiin tehtäviin 

ja eri aloille on 
edistettävä asia.”

”Kunnaneläinlääkäri-
järjestelmä on säilyt-

tämisen arvoinen.”
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eläinlääkärien etua. Liitto ei saa profiloi-
tua liikaa kunnaneläinlääkäri- tai virka-
eläinlääkärijärjestöksi. Yksityisten eläin-
lääkärien pitää voida niin lemmikki- kuin 
tuotantoeläinsektorilla kokea, että heidän 
kannattaa ja he myös voivat kuulua Eläin-
lääkäriliittoon.”  

”Mielestäni kunnaneläinlääkärijärjes-
telmä on säilyttämisen arvoinen. Tällä 
hetkellä sote-asiat ovat paljon esillä: miten 
se vaikuttaa kunnaneläinlääkäreihin, sekä 
praktiikkaan että valvontaan? On älytön 
ajatus, että valvontaeläinlääkärit yksin hoi-
taisivat kaiken tauti- ja eläinsuojeluval-
vonnan paikallistasolla, siihen tarvitaan 
laajempi kaarti viranomaisia eli kaikilla 

kunnaneläinlääkäreillä pitää jatkossakin 
olla oikeus tehdä esimerkiksi eläinsuoje-
lutarkastuksia ja päätöksiä. Välillä eläin-
lääkärien joukosta kuuluu mielipiteitä, 
että eläinsuojeluhommat saisi hoitaa ”joku 
muu”. Mielestäni tämä on käsittämätön 
mielipide. Muita tärkeitä asioita ovat am-
mattikunnan yhtenäisyys ja kollegiaalisuus 
sekä eläinlääkärien työllisyys”, kertoi Päivi 
Pyykönen.

Tuomo Waltari totesi ytimekkäästi: 
”Kollegiaalisuutta ja ammattikunnan yh-
tenäisyyden säilyttämistä.”

Kirjoittaja on liiton tiedottaja ja lehden 
toimituspäällikkö, FM.

”Kokousten valmisteluun pitäisi olla enem-
män resursseja”, Aila Rauatmaa.

”Valtuuskunnassa mukanaolo avasi sil-
mäni: kuka puolustaa meidän asemaamme, 
ellemme me itse sitä tee?”, Anu Korpikallio.

”Jos haluaa saada äänensä kuuluville 
rakentavalla tavalla, kannattaa asettua eh-
dolle liiton vaaleissa. Riittää, kun ilmoittaa 
itsensä ehdokkaaksi. Todennäköisyys tulla 
valituksi lisääntyvät merkittävästi, mikäli 
asettuu ehdokkaaksi johonkin ryhmään. On 
hyödytöntä purnata joko hiljaa tai äänek-
käästi niin, että purnaus ei kuulu liittoon 
saakka. Tehokkainta on kertoa avoimesti ja 
suoraan mitä toiveita ja tarpeita edusta-
mallasi ryhmällä on ja miettiä myös ratkai-
sua”, Kirsi Sario

”Haluan elää yhteiskunnassa, joka pa-
nostaa myös eläinten hyvinvointiin. Mak-
san mielelläni veroja, jos niillä säilytetään 
edes jonkinasteinen omavaraisuus Suomen 
elintarviketuotannossa, maaseutukin elin-
voimaisena ja asuttuna ja siinä sivussa 
hoidetaan myös se mökin mummon kissa”, 
Hanna Nurmi.

”Toivon usean nuoren, alle viisi vuotta 
työskennelleen eläinlääkärin tulevan va-
lituksi näissä vaaleissa. He toisivat omaa 
arvokasta näkemystään esiin. Toivon avointa 
keskustelua ja vertailua muiden Pohjoismai-
den ja Euroopan maiden kanssa eläinlääkä-
ripalveluiden järjestämisestä. Vaikka valtio 
tällä hetkellä on säästöliekillä, on eläinlää-
kärien työ yhteiskunnan terveyden, elintar-

”Pieneläinlääkärien 
asemaa 

työntekijöinä ja myös 
eläinlääkäriyrittäjien 
asemaa ison ketjun 

puristuksessa.”

vikkeiden ja ympäristöterveydenhuollon 
kannalta korvaamattomassa asemassa, ja 
sitä valttia meidän tulee osaa hyödyntää”, 
Pauliina Pietilä.

”Valtuuskuntatyöskentely vie käytän-
nössä yhden keväisen viikonlopun ja yhden 
marraskuisen lauantaipäivän. Pitää pereh-
tyä etukäteen materiaaleihin ja toisinaan 
vastailla kyselyihin. Harrastus ei ole kovin 
aikaa vievä”, Katri Kiviniemi.

”Toivoisin, että ihmiset osallistuisivat 
aktiivisesti liiton tekemiin kyselyihin. Silloin 
saadaan kattava kuva kentän ongelma-
kohdista. Vain osallistumalla voi vaikuttaa”, 
Krisse Koikkalainen.

”Osaamme kuka mitäkin, yhdessä mitä 
vain”, lainasi Ava Sovijärvi Maija Paavilaista.

”Emme tiedä millaisiin tehtäviin tule-
vaisuuden eläinlääkärit työllistyvät. Siksi 
on erittäin hyvä, että liiton hallituspaik-
koja täytettäessä on otettu huomioon eri 
työskentelysektorit riippumatta eläinlääkä-
rien määrästä tai miten he ovat edustet-
tuina valtuuskunnassa. Toivon käytännön 
säilyvän, silloin kaikki eläinlääkärit voivat 
kokea liiton omakseen, jäsenmäärä kasvaa 
edelleen ja siten liiton toimintaedellytykset 
säilyvät”, Leena Manner.

”Eläinlääkärit ovat tärkeä toimija yh-
teiskunnassamme, asiantuntemustamme 
tarvitaan. Pidetään melua itsestämme”, 
Leena Oivanen.

”Toivottavasti valtuuskuntaan saadaan 
kokoon ammattikunnasta mahdollisim-

man laaja-alainen jäsenporukka. Keskus-
teluihin saadaan syvyyttä ja vahvuutta, 
kun eri näkökulmat ovat edustettuina”, 
Mari Nevas.

”Eläinlääkäriammattikunnan eettisiä 
arvoja ei saa uhrata heikentyvän työlli-
syystilanteen mukanaan tuoman kiris-
tyvän kilpailun alttarille. Kuten eräs teu-
rastamopomon totesi: eläinlääkärit ovat 
tässä työyhteisössä se ammattikunta, jon-
ka oletetaan puhuvan totta”, Olli Ruoho.

”Liiton hallituksessa, valiokunnissa ja 
etenkin toimistolla tehdään valtavasti töi-
tä ammattikunnan hyväksi. Kiitokset siitä 
ja hyvää vaalivuotta kaikille kollegoille!”, 
Päivi Pyykönen.

”Valtuuskunnassa on eläinlääkärei-
tä hyvin monista työtehtävistä, pelkäs-
tään oman uran vuoksikin on hyödyllistä 
olla mukana, sillä laaja-alaista työnkuvaa 
edustavien valtuutettujen tapaaminen ja 
mielipiteiden kuunteleminen pitävät sil-
mät avoinna, jos vaikka oma urapolku ru-
peaa joskus ahdistamaan”, Tuomo Waltari.

”Eläinlääkäreitä pitäisi kannustaa 
hakeutumaan myös muualle työelämään, 
kuin perinteisiin eläinlääkärien työnku-
viin. Ammattitaidollemme ja laaja-alai-
suudellemme pitäisi olla kysyntää myös 
oman sektorimme ulkopuolella”, Minnami 
Mikkola.

”Tärkeää on, kuinka 
eläinlääkärien 

työllistymistä autetaan 
ja työttömyysaikaa 

helpotetaan.”

KYSYMYS ”MUUTA TÄRKEÄÄ” TUOTTI TÄLLAISET VASTAUKSET:
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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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Puheenjohtajan
PALSTA

Palkka- ja työaikaneuvotteluista

Kokonaisuutena 
eläinlääkärit pääsivät 
sopimuksessa vähällä, 
vaikka se ei lohduta 
niitä, joita asia koskee.

Lehden mennessä painoon suuri osa kilpailukykysopi-
muksen mukaisista työ- ja virkaehtosopimuksista on al-
lekirjoitettu. Kuitenkin on vielä mahdollista, että sopimus 
kokonaisuudessaan kaatuu, mikäli esimerkiksi vientialojen 
Metalliliitto ei pääse sopimukseen. Suuri osa sopijaosa-
puolista on jo päässyt ratkaisuun, siksi kerron lyhyesti, 
mitä eläinlääkärien osalta on sovittu. 

Tämän kertaiset neuvottelut johtuivat kilpailukyky-
sopimuksesta, joka on Sipilän hallituksen yritys parantaa 
Suomen kilpailukykyä niin, että työllisyys paranisi ja sa-
malla verotulot kasvaisivat. Sopimuksen mukaan palkat 

eivät nouse vuonna 2017. Työ-
aikaa pidennetään keskimäärin 
24 tunnilla vuodessa palkkaa 
korottamatta ja julkisen sek-
torin lomarahoja leikataan 30 
prosenttia vuosina 2017–2019. 
Eläinlääkäriliitto on sopijaosa-
puolena kunnan virkaehtosopi-
muksista Lääkärisopimuksessa. 
Valtion ja yliopiston sopimuksis-
sa allekirjoittajana on julkisalan 

koulutettujen neuvottelujärjestö Juko. 
Palvelussuhteen ehtojen heikentämisessä tarjolla oli 

vain huonoja vaihtoehtoja. Erityisesti kuntatyönantaja 
tavoitteli alun perin vuosilomien leikkausta ja työajan pi-
dentämistä kokonaisina päivinä. Kaikki pääsopijajärjestöt 
vastustivat tätä. Lopputuloksena on nyt viikoittaisen työ-
ajan pidentäminen eri tavoin eri sopimusaloilla. 

Kunnan sopimuksessa Lääkärikartellille tehtiin ylei-
sestä kuntasektorista poikkeava ratkaisu. Lääkärisopi-
muksessa valmistaudutaan jo nyt tulevaan maakuntahal-
linnon uudistukseen ja sen vuoksi ratkaisussa keskityttiin 
työaikojen harmonisointiin koko Lääkärisopimuksessa. 
Harmonisoidut työajat ovat voimassa maakuntahallinnon 
aloittaessa. Tällä sopimuksella vältyttiin työaikojen lisä-
ykseltä sekä kiky-sopimuksen että maakuntahallintoon 
siirtymisen yhteydessä, jolloin työajat olisivat pidentyneet 
lähes kaksi tuntia viikossa. Kaikilla lääkäreillä - eläinlää-

käreillä, hammaslääkäreillä ja lääkäreillä - on 1.2.2017 
lähtien sama viikkotyöaika 38 tuntia ja 15 minuuttia. 
Sellaisina viikkoina, joilla on arkipyhä, työaika lyhenee 7 
tuntia 15 minuuttia. 

Työajan pidennys koskee kunta-alalla vain hygiee-
nikkoja ja valvontaeläinlääkäreitä, sillä praktikkoeläin-
lääkärit eivät kuulu työaikalain piiriin. Kokonaisuutena 
eläinlääkärit pääsivät sopimuksessa vähällä, vaikka se ei 
lohduta niitä, joita asia koskee. Ratkaisu oli hankala myös 
terveyskeskuksissa työskenteleville lääkäreille ja erityisesti 
hammaslääkäreille. Sopimuksella turvattiin Lääkärikartel-
lin vahva ja itsenäinen edunvalvonta tulevaisuudessakin. 
Lääkärisopimus on eläinlääkäreille tärkeä ja merkityk-
sellinen, sillä se on ainoa sopimus, jossa olemme myös 
allekirjoittajina.

 Pääsemme suoraan neuvottelemaan työnantajan kans-
sa, jolloin voimme vaikuttaa eläinlääkärien työehtoihin 
suoraan. Lisäksi työehtojen vertaaminen lääkäreihin edes-
auttaa omien tavoitteiden saavuttamista. 

Valtion työntekijöillä kilpailukykysopimus pidentää 
työaikaa tässä vaiheessa puolella tunnilla viikossa. Ratkai-
su oli kaikille valtion työntekijöille yhteinen, eikä eläin-
lääkäreille tehty erillisiä viittauksia. Yliopistolla on myös 
saavutettu neuvottelutulos, mutta lehden mennessä pai-
noon se odottaa vielä Jukon toimielinten hyväksymistä.

Vuosilomarahat pienenevät valtiolla ja kuntasektorilla 
30 % vuosina 2017–2019, ratkaisu on kaikille työnteki-
jöille yhteinen.

Yksityisillä työnantajilla ja työntekijöillä, joilla ei ole 
työehtosopimusta, nämä yhteiset sopimukset eivät vaiku-
ta. Työnantaja saattaa haluta sopia työsopimuksen ehtojen 
heikentämisestä kilpailukykysopimusta vastaavasti, mutta 
työntekijällä ei ole velvollisuutta suostua siihen. Omista 
asioista on hyvä olla yhteydessä liiton toimistoon.

Kiperästä neuvottelutuloksesta huolimatta toivotan ren-
touttavaa ja lämmintä kesää,

Kirsi Sario
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