
279

Suomen Eläinlääkärilehti 2015, 121, 5

Eläinlääkäriliitto on erilaisissa ti-
laisuuksissa, kyselyissä, tapaa-
misissa kollegojen kanssa sekä 
valtuuskunnassa kartoittanut jä-
senkunnalle tärkeitä asioita ja 
huolenaiheita. Kaikkialla ja joka 
kerta ylitse muiden nousevat huoli 
kollegiaalisuuden säilymisestä 
ja ammattikunnan yhtenäisyys. 
Työelämä on muuttunut, työ ei 
enää sitoudu tekijäänsä, tekijöitä 
on entistä enemmän ja tekeminen 
erikoistuu. Myös eläinlääkärien 
työn tekoon ovat tulleet pätkätyöt, 
nollatuntisopimukset ja ihmisten 
kilpailuttaminen työn hinnan pe-
rusteella sekä taloudelliset, voittoa 
tavoittelevat arvot. Eivätkä eläin-
lääkärit enää ole apteekkarien ja 
kunnanlääkärien kanssa veroäyri-
tilastojen kärjessä. 

Eläinlääkäreitä toimii yhteiskun-
nassa monilla aloilla, osa yhteis-
kunnallisesti erittäin merkittävissä 
tehtävissä. Eläinlääkäreitä, kuten 
muitakin korkeasti koulutettuja 
ammattilaisia on koko ajan enem-
män, kilpailemme samoista työ-
paikoista ja tehtävistä kollegojen 
kanssa. Lisäksi sinänsä kannatet-
tava erikoistuminen ohjaa eläin-
lääkäreitä entistä suppeammille 
erikoisaloille. Vaarana on, että 
kokonaisuuksien hahmottaminen 
– eläinten ja ihmisten terveyden 
ja hyvinvoinnin turvaaminen – 
katoaa. Alamme ajaa kapeaa ja 
yksipuolista asiaa ja häviämme 
omaan erikoisalaamme, näkemättä 
laajempaa kokonaisuutta. Alamme 
kiivailemaan toisiamme, toistemme 
työntekoa ja tavoitteita vastaan. Jos 
emme näe kuin oman kiinnostuk-
semme kohteen, toisten tekemiset 
ovat joko väärin tai turhia. Voisim-
me laajentaa Suomessa käytyä su-
vaitsemattomuuskeskustelua myös 
omaan keskuuteemme.  

Eläinlääkäriliitossa toimii luot-
tamusneuvosto, jonka tehtävänä 
on sovinto- ja kunniatuomiois-
tuimena käsitellä asioita, jotka 

vuosien jälkeen pohtimaan sovit-
telua ja kollegiaalisuutta.

Väite siitä, että työelämässä on 
käynnissä äärimmäinen yhteis-
kunnallinen, sosiaalinen, antro-
pologinen ja kansantaloudellinen 
murros, joka vaikuttaa useimpien 
työelämään, ei todennäköisesti 
ole vain kauhuskenaario, vaan 

Suvaitsemattomuus keskuudessamme
koskevat arvonmukaisen hengen 
ja hyvän toveruuden ylläpitämis-
tä liiton jäsenten keskuudessa. 
Luottamusneuvoston tehtävänä 
on myös käsitellä liiton sääntöjen, 
eläinlääkärien eettisten ohjeiden, 
kollegiaalisuudesta annettujen 
määräysten sekä hallituksen ja 
valtuuskunnan päätösten noudat-

tamista. Nämä vanhahtavat sanat 
sisältävät suuren viisauden: toisten 
kunnioittamisen ja tukemisen. Li-
säksi luottamusneuvosto voi antaa 
lausuntoja yleisistä periaatteellisista 
kysymyksistä, jotka liittyvät eläin-
lääkärikunnan eettisiin ja kollegi-
aalisiin kysymyksiin. 

Liiton valtuuskunta asettaa 
luottamusneuvoston. Luottamus-
neuvoston on liiton poliittisesta 
toiminnasta riippumaton elin; sen 
jäsenet eivät voi olla valtuuskun-
nan tai hallituksen jäseniä. Eläin-
lääkäriliiton merkitys keskinäisenä 
sovittelijana on ollut melko vähäi-
nen viime vuosina. Kesän lopulla 
luottamusneuvosto kokoontuu 

Katoaako 
kokonaiskuva?

totisinta totta. Myös eläinlääkä-
rien on valmistauduttava siihen. 
Eläinlääkäriliiton tarkoituksena on 
olla yhdyssiteenä liiton jäsenten 
kesken, toimia käytännön eläin-
lääkinnän edistämiseksi ja valvoa 
eläinlääkärikunnan ammatillisia, 
yhteiskunnallisia, taloudellisia ja 
sosiaalisia etuja sekä edistää mui-
takin eläinlääkärikunnan yhteisiä 
pyrkimyksiä. Työ jatkuu entistäkin 
tärkeämpänä.
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