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Kuka päättää meidän asioista?
Maailma ei ole valmis ja eläinlääkärikuntakin kohtaa monenlaisia muutoksia tule-
vina vuosina. Eläinlääkintähuoltolain toimeenpano jatkuu, eläinlääkäreiden määrä 
lisääntyy ja yhä suurempi joukko ulkomailla valmistuneita saapuu Suomeen, muilla 
ammattikunnilla on kiinnostusta eläinlääkinnän sektorille, eläinlääkäreiden työt 
erikoistuvat entisestään, yksityinen sektori kasvaa, kuluttajien odotukset elintarvik-
keiden ja niiden tuotannon suhteen muuttuvat, maataloudessa tapahtuu muutoksia, 
ilmasto muuttuu… Kuinka eläinlääkärikunta reagoi muutoksiin ja mikä on roolimme 
niiden keskellä? Millaisiin asioihin haluamme olla vaikuttamassa ja mihin suuntaan? 
Millaiset ovat eläinlääkäreiden työolosuhteet tulevina vuosina?

Liiton toiminnan kannalta on tärkeää, että päättävissä elimissä ovat laajasti edus-
tettuina jäsenistön erilaiset näkemykset. Hallituksen valintaa ohjaavat liiton säännöt, 
joiden mukaan hallituksen tulee edustaa mahdollisimman kattavasti jäsenistöä. Tässä 
on otettu huomioon erityisesti eri sektoreiden edustavuus. Korkeinta päätösvaltaa 
liitossa käyttää vaaleilla valittu valtuuskunta. Tämä ei ole mikään kumileimasinteh-
tävä. Valtuuskunnan päätösvaltaan kuuluu budjetin ja toimintasuunnitelman päät-
täminen sekä hallituksen ja puheenjohtajan valinta. Valtuuskunnan kokoonpanoon 
vaikuttaa oleellisesti vaalien ehdokasasettelu.

Jäsenkyselyn mukaan kymmenen prosenttia liiton jäsenistä on varmasti ja 36 
prosenttia kenties kiinnostuneita osallistumaan liiton toimintaan. Tämä tarkoittaa, 
että melkein tuhannen jäsenen pitäisi harkita osallistumista valtuuskunnan vaaleihin. 
Satojen ehdokkaiden listaa tuskin tulee, mutta toivottavasti ehdokkaita on kuitenkin 
reilusti enemmän kuin valittavia. Edellisellä kerralla vaalit päätyivät sopuratkaisuun, 
kun ehdokkaita oli vain yksi enemmän kuin valittavia ja yksi ehdokkaista siirtyi 
ilman äänestystä varaedustajaksi.

Kahdessa edellisessä valtuuskunnan vaalissa ei ole ollut lainkaan yksityisiä 
praktikkoja ehdokkaina. Nykyisessä valtuuskunnassa on sentään yksi edustaja 
työpaikanvaihdoksen seurauksena. Toistaiseksi valtuuskunta on kokenut tärkeäksi 
huolehtia koko ammattikunnan eduista ja hallitukseen on valittu yksityissektorin 
edustus. Edunvalvonta on kuitenkin huomattavasti tehokkaampaa, jos asianosaiset 
itse ovat kertomassa tavoitteistaan. Erityisesti yrittäjävaliokunta on aktivoitunut 
kuluvalla valtuustokaudella, joten innokkaita ehdokkaita vaaleihin pitäisi löytyä. 
Toisaalta, toisen palveluksessa työskentelevät eläinlääkärit lienee ryhmä, jonka ääni 
on kuulunut huonoiten liiton toiminnassa. Tältäkin alalta olisi tarpeellista saada 
edustajia päättäviin elimiin.

Jäsenistön aktiivinen osallistumien liiton toimintaan on liiton ja koko jäsenistön 
etu. Liiton toiminnassa mukana olosta on kuitenkin usein hyötyä ja iloa myös 
osallistujalle. Valtuuskunta on tällä kaudella kokoontunut kerran vuodessa muualla 
kuin Helsingissä ja pitänyt yhden kaksipäiväisen kokouksen. Eri paikkakunnilla on 
tutustuttu eläinlääkintähuollon järjestelyihin ja kahden päivän kokouksissa on ollut 
aikaa käydä laajempaa keskustelua Eläinlääkäriliiton ja eläinlääkintähuollon tilasta 
ja tulevaisuudesta. Kollegoiden kanssa vietetty aika kartuttaa kokemusta erilaisista 
ratkaisuista ympäri maata. Ja tietysti eläinlääkäriporukalla on myös kivaa. 

Moni kokee esteeksi omalle osallistumiselleen ajan puutteen. Valtuuskunnan työ ei 
kuitenkaan ole kohtuuttoman kuormittavaa, eikä siihen tarvitse uhrata määrättömästi 
vapaa-aikaa. Valtuuskunnan vaihduttua valitaan myös edustajat erilaisiin valiokuntiin, 
joten tehtäviä voi valita oman mielenkiinnon ja mahdollisuuksien mukaan.

Eläinlääkäriliitolla on sanansa sanottavana ja mahdollisuus vaikuttaa moniin 
ammattikuntaa koskeviin asioihin. Mihin suuntaan liitto asioita kuljettaa, riippuu 
päätösvaltaa käyttävistä elimistä. Viimeisen sanan sanoo valtuuskunta. Haluaisitko 
sinäkin lähteä mukaan muuttamaan maailmaa? 
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