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Yhtenäinen liitto on koko 
ammattikunnan etu

Eläinlääkäriliiton valtuuskunnan syyskokous on perinteisesti pidetty marraskuun 
loppupuolella ja niin tänäkin vuonna. Kokouspäivän sää Helsingissä oli sateinen 
ja harmaa, mutta siitä huolimatta tai ehkä juuri siksi oli selkeä enemmistö val-
tuuskunnan jäsenistä saapunut paikalle Lääkäritalon yläkerran auditorioon. Vaikka 
valtuuskunta aikoinaan valittiinkin sopuvaaleilla, oli keskustelu ja päätöksentekoon 
osallistuminen aktiivista. Valtuuskuntaa varten alkuvuodesta perustettu keskuste-
lupalsta sen sijaan on muutamaa yksittäistä kommenttia lukuun ottamatta jäänyt 
varsin vähälle käytölle. 

Valtuuskunnan syyskokoukseen kuuluvat rutiiniasiat ensi vuoden talousarvio mukaan 
lukien käytiin läpi ja hyväksyttiin muutaman tarkentavan kysymyksen saattelemina. 
Hallitukselta oli tullut valtuuskunnalle aloite sääntöjen muuttamisesta siten, että ne 
mahdollistaisivat jatkossa uudelleenliittymismaksun perimisen. Tällä pyritään saamaan 
kuriin vapaamatkustajat, jotka asioiden ollessa kohdallaan jättävät liiton jäsenmaksun 
maksamatta ja ongelmien kohdatessa hakeutuvat uudelleen liiton jäseniksi esimerkiksi 
saadakseen oikeusapua. Tästä aiheutuu ylimääräisiä kustannuksia liitolle. Valtuuskunta 
velvoittikin hallituksen valmistelemaan kyseisen sääntömuutoksen seuraavaan koko-
ukseen.   

Syyskokouksen asialistalle kuuluu myös uusien jäsenten valinta liiton hallitukseen 
erovuorossa olevien tilalle. Hallituksessa on puheenjohtajan lisäksi kuusi jäsentä, jotka 
valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan ja heistä on erovuorossa vuosittain kaksi. Vuosien 
mittaan on käytännöksi muodostunut, että hallituksen jäsenistä kaksi edustaa kuntien 
praktikkoeläinlääkäreitä, kaksi hygieenikkoja tai valtion palveluksessa olevia sekä kaksi 
yksityissektorilla toimivia eläinlääkäreitä. Tämä on kutakuinkin vastannut liiton jäsenistön 
jakautumaa edellä mainittuihin ryhmiin. 

Tällä kerralla oli erovuorossa yksi kuntapraktikoiden ja yksi yksityissektorin edustaja. 
Kokouksessa asetettiin kolme henkilöä ehdolle hallitukseen. Äänestyksessä hallitukseen 
tuli valituksi yksi kuntapraktikoiden ja yksi valtiosektorin, tässä tapauksessa läänineläin-
lääkäreiden, edustaja. Tulos muutti perinteistä tasapainoa siten, että yksityissektorilla 
on liiton hallituksessa nyt vain yksi ja hygieenikoilla tai valtion palveluksessa olevilla 
kolme edustajaa. Koska myöskään liiton valtuuskunnassa ei ole yhtään yksityissektorin 
työnantajaedustajaa, on yksityissektori entistä heikommin edustettuna liiton päätök-
senteossa. Kokouksessa tuotiin myös esille, että yksityissektorilla toisen palveluksessa 
olevien niin sanottujen renkieläinlääkäreiden ääni tulisi saada liitossa nykyistä paremmin 
kuuluviin.

Hallituksen paikkajakauma on demokratian tulos, mutta yksityissektorin aliedustus 
liiton päätöksenteossa on kokonaisuutta ajatellen huolestuttavaa. Kokouksen jälkeen 
onkin herännyt ajatus hallituspaikkojen kiintiöimisestä liiton jäsenryhmien suhteessa sekä 
henkilökohtaisista varajäsenistä hallituksen jäsenille. Asiaa valmistellaan liiton toimiston 
ja hallituksen toimesta ja siihen palataan keväällä valtuuskunnan kokouksessa. 

Liiton keskustelupalstalla on viime aikoina käyty vilkasta ja ajoittain kiihkeääkin 
keskustelua siitä, vääristääkö kunnallinen eläinlääkintähuolto kilpailua ja palkkiotasoa 
erityisesti pieneläinpuolella. Uuden eläinlääkintähuoltolain valmistelu on kuluneen syksyn 
aikana ollut loppusuoralla ja MTK:n sekä Kuntaliiton taholta on jopa ehdotettu, että lem-
mikkieläinten hoito rajattaisiin kokonaan kunnallisen eläinlääkintähuollon ulkopuolelle. 
Kyseinen, hieman utopistiseltakin kuulostava ehdotus ei kuitenkaan toteutune, sillä se 
ei ole sen enempää eläinlääkäreiden kuin heidän asiakkaidensakaan etu. 

Yksityissektori tulee siis jatkossakin pitää kuulolla liiton päätöksenteossa ja kuulla 
sen edustajia herkällä korvalla. Eläinlääkäriliitto toimii kaikkien jäseniensä tasapuolisena 
edunvalvojana ja yksityissektorin edunvalvontaa varten on liitossa oma asiamies. Toi-
veena on, että valtuuskunnan seuraavassa vaalissa syksyllä 2010 on ehdolla myös yksi-
tyissektorin edustajia. Ammattikunnan jäsenryhmien näkemyserot on paras puida liiton 
sisällä, sillä niiden selvittely julkisuudessa ei anna hyvää kuvaa ammattikunnasta.
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