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Sitä saa mitä tilaa: 
Eläinlääkäriliiton vaalivuosi 2013

”Suomen Eläinlääkäriliitto ry:n tarkoituksena on olla yhdyssiteenä liiton jäsenten 
kesken, toimia eläinlääketieteen ja käytännön eläinlääkinnän edistämiseksi ja 
eläinlääkintölaitoksen kehittämiseksi maassamme, valvoa eläinlääkärikunnan 
ammatillisia, yhteiskunnallisia, taloudellisia ja sosiaalisia etuja sekä edistää 
muitakin eläinlääkärikunnan yhteisiä pyrkimyksiä.”

Näistä liiton säännöissä listatuista tavoitteista on viime vuosina luonut eniten 
haasteita edunvalvonta. Edunvalvontaan on muodostunut uusia ammattiryhmiä 
kuten kunnalliset valvontaeläinlääkärit ja yliopiston palveluksessa toimivat eläin-
lääkärit. 

Valvontaeläinlääkäreitä on nykyisin noin 55 ja yliopisto on toiseksi suurin 
yksittäinen eläinlääkärien työnantaja. Yliopistosektorille onkin perustettu uusi 
yliopistovaliokunta, jonka tavoitteena on poimia kehitettävät ja muutettavat työ-
ehdot sekä edistää eläinlääkärien etuja. Yliopistolla työskenteleviä koski ennen 
lakimuutosta valtion virkaehtosopimus, nykyisin yliopiston työehtosopimus. Yli-
opistolle on myös valittu kaksi eläinlääkäriä luottamushenkilöiksi. 

Eläinlääkintähuollon kenttä uudistuu myös: viime vuonna noin kaksikymmen-
tä eri kokoista  eläinlääkäriasemaa myytiin muille kuin eläinlääkäriomistajille ja 
valtakuntaamme on muodostunut kaksi uutta eläinlääkäriasemaketjua. Kauppojen 
seurauksena moni entinen yrittäjäeläinlääkäri työskentelee nyt toisen palveluksessa. 

Liiton toiminnassa on aina ollut selvä vajaus toisen palveluksessa olevien 
eläinlääkärien edustuksesta. Noin 15 prosenttia eläinlääkäreistä työskentelee joko 
toisen eläinlääkärin, muun yrittäjän tai yrityksen palveluksessa. Kuitenkaan liiton 
nykyisessä valtuuskunnassa ei viime vaalien jälkeen alun perin ollut yhtään yk-
sityisen palveluksessa toimivaa eläinlääkäriä; yrityskauppojen myötä muutaman 
valtuuskunnan jäsenen asema on muuttunut työntekijäksi. Yksityisen sektorin 
edunvalvonta on tärkeässä muutosvaiheessa. Eläinlääkärien edunvalvonnan te-
hostamiseksi liitto tarvitsee myös yksityissektorin työntekijöitä päättäjiksi ja vai-
kuttajiksi: valtuuskunnan vaalit tulevana syksynä on erinomainen mahdollisuus 
vaikuttaa. Toivon, että saamme uuteen valtuuskuntaan myös edustajia toisen 
palveluksessa toimivista kollegoista.

Eläinlääkäriliitolla on uusien omistussuhteiden myötä uusia neuvottelukump-
paneita. Yliopisto on haasteellinen neuvottelukumppani, vaikkakin ikivanha ja 
vakiintunut toimija, joten varsinaisia uutuusyllätyksiä ei liene odotettavissa. Uudet 
eläinlääkäriasemien omistajat, joiden palveluksessa on noin sata eläinlääkäriä, ovat 
vielä avoin, mielenkiintoinen kortti. Tässä vaiheessa en tiedä, kenen kanssa liitto 
neuvottelee vai olemmeko neuvotteluosapuolena ollenkaan. Uudet työnantajat 
eivät käsittääkseni vielä ole järjestäytyneet, mutta se lienee vain ajan kysymys. 

Pidän todennäköisenä, että uudet työnantajat, eläinlääkäriasemaketjujen omis-
tajat, kyseenalaistavat nykyisen eläinlääkintähuoltojärjestelmämme. Kenen hoita-
mina ja minkälaisissa tiloissa kuntalaisten eläimiä hoidetaan? Joissain kunnissa on 
suhteellisen vastikään perustettu varsin korkeatasoisia yhteisvastaanottoja, jotka 
palvelevat lemmikkejä myös päiväsaikaan. Korkeatasoiset yhteisvastaanotot ovat 
olleet Eläinlääkäriliiton tavoitteena jo vuosia, sillä niiden on katsottu parantavan 
eläinlääkärien työolosuhteita ja työturvallisuutta. Vuosikymmenten työllä ja vai-
kuttamisella liitto on saavuttanut ajatuksesta tahtotilaksi muuttuneet tavoitteet. 

Mikä on liiton tahtotila uudessa tilanteessa? Asettumalla ehdokkaaksi tulevissa 
valtuuskunnan vaaleissa voit vaikuttaa liiton tavoitteisiin.
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