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Mitä liitto tekee?
Eläinlääkäriliittoon liittyy vuosittain enemmän jäseniä kuin siitä eroaa tai 
erotetaan. Eläinlääkäreiden järjestäytymisaste on selvästi yli 90 prosent-
tia. 

Jäsenmäärä on kasvanut ja valtaosa eläinlääkäreistä mitä ilmeisimmin 
pitää liittoon kuulumista tarpeellisena. Tätä ei kuitenkaan saa pitää it-
sestäänselvyytenä. Liiton valtuuskunta asetti viime kevään kokouksessa 
tavoitteet toimintakaudelle ja silloin päätettiin tehdä jäsenkysely, jossa 
selvitetään jäsenistön odotukset liiton suhteen. Kysely tehdään keväällä ja 
sen tiimoilta järjestetään keskustelu syksyn eläinlääkäripäivien yhteydessä. 
Sitten ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta liitto voi entistä paremmin 
täyttää jäsenistön odotukset. 

Liiton tehtävä on olla yhdyssiteenä liiton jäsenten kesken, toimia eläinlää-
ketieteen ja käytännön eläinlääkinnän edistämiseksi ja eläinlääkintähuollon 
kehittämiseksi, valvoa eläinlääkärikunnan ammatillisia, yhteiskunnallisia, 
taloudellisia ja sosiaalisia etuja sekä edistää muitakin eläinlääkärikunnan 
yhteisiä pyrkimyksiä. Yksi yhteinen koulutustausta yhdistää eläinlääkäreitä 
monia muita korkeasti koulutettuja ammattiryhmiä enemmän. 

Edunvalvontaorganisaationa liiton tulee palvella ammattikunnan kaikkia 
sektoreita. Jäsenten etua halutaan valvoa niin koko kenttää koskevissa 
asioissa kuin kunkin eläinlääkärin henkilökohtaisessa tilanteessa.  Koko 
ammattikunnan edunvalvonta on vähemmän näkyvää yksittäisen eläinlää-
kärin arjessa, mutta saattaa monelle olla tärkein syy maksaa jäsenmaksu. 
Liitolta saatu oma hyöty voi olla työsuhteeseen liittyvän edunvalvonnan 
lisäksi muu liiton tarjoama jäsenetu, kuten viimeisimpänä hankittu eläin-
lääketieteellisen tietokannan käyttömahdollisuus. Mahdollisuudet etujen 
tarjoamiseen ovat moninaiset, mutta on tärkeää, että ne ovat kentän 
mielestä tarpeellisia. 

Liitto järjestää monia eläinlääkäreille tuttuja ja tarpeellisia asioita. On 
vaikea kuvitella, että Eläinlääkärilehden toimittaminen tai eläinlääkäri-
päivien toteuttaminen olisi kenenkään muun ensisijaisen mielenkiinnon 
kohteena. Kaupalliset toimijat varmasti löytäisivät markkinaraon, mutta 
tuolloin sisältö ei välttämättä olisi eläinlääkärilähtöistä ja meidän päätet-
tävissämme. 

Liiton pyrkii vaikuttamaan myös eläinlääkäreiden julkisuuskuvaan. 
Olemme tehneet töitä sen eteen, että eläinlääkäreistä tiedettäisiin muutakin 
kuin televisiosta tuttu pieneläinpraktikko. Haluamme vaikuttaa myös am-
mattikunnan sukupuolijakaumaan. Tietysti kaikki tiedämme, että nainen on 
työssään vähintään yhtä hyvä kuin mies, mutta työyhteisön kannalta olisi 
suotavaa saada myös poikia innostumaan eläinlääkärikoulutuksesta. Alan 
naisistuminen saattaa olla merkki virheellisestä käsityksestä eläinlääkärin 
koulutuksen antamista valmiuksista ja mahdollisuuksista.

Mielestäni liitto voi olla moneen asiaan tyytyväinen: jäsenmäärä on suuri, 
talous on kunnossa, eläinlääkäreiden palkkakehitys on ollut tyydyttävä, 
julkisuuskuva on myönteinen ja ammattikunta on yhtenäinen. Asiat voi silti 
hoitaa vielä paremmin ja tiedämme, että osa jäsenistä kokee jäsenmaksun 
suhteessa saatuun hyötyyn korkeaksi. Liitto tekee työtä jäsenistön hyväksi 
ja siksi haluamme kuulla mitä liiton pitäisi sinun mielestäsi tehdä. Halu-
atko sinä liitolta juridista apua, koulutusta, virkistystapahtumia, vinkkejä 
työsuhdeneuvotteluun, matka-alennuksia, logo-tuotteita tai jotain muuta? 
Jäsenkyselyyn vastaamalla voit vaikuttaa.
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