
”Olen ylpeä saadessani  
olla osa eläinlääkärikuntaa.  
Eettisyys ja kollegiaalisuus  
ovat tärkeitä eläinlääkärille.”
Liiton jäsentutkimus 

Eläinlääkäriliittoon 
kuuluminen kannattaa!

Liitto turvanasi: vaikuttaa ja neuvoo

Terve ja hyvinvoiva eläinlääkäri on liiton tavoitteena. 

”Liiton asiamieheltä sain  
kätevästi tietoa mitä kaikkea 
kuuluu liiton vakuutuksen piiriin 
ja mitä ei – onneksi selvittelin 
asiaa ennen kuin maksoin  
omasta taskustani!”
Liiton jäsenneuvonnasta kuultua

Joukkovoima ja vaikuttava eläinlääkäriääni syntyvät yksittäisten eläinlääkärien  
liittymisestä yhteiseen joukkoon. Korkea järjestäytymisaste, noin 83 prosenttia,  

vahvistaa yhteiskunnallista edunvalvontaa ja vaikuttavuutta – pidetään siitä kiinni.  
Liitto tarjoaa myös henkilökohtaisia palveluja ja etuja.

Liittoon kuuluu henkilö- 
jäseniä: opiskelijoita,  
julkisen sektorin 
palkansaajia, yrittäjiä, 
yksityisen sektorin 
palkansaajia, ammatin- 
harjoittajia, yliopiston-
työntekijöitä ja eläkeläisiä. 
Työn näkökulmasta joukko 
on tätäkin monipuolisempi!

”Hain ensimmäistä työpaikkaani 
eläinlääkärinä. Muistin liiton opis-
kelijaillassa korostetun kirjallisen 
työsopimuksen laatimista. Suhtau-
tuminen oli varsin asiallista, kun 
halusin tehdä sopimuksen ennen 
aloittamista. Tiukkuus kannatti, ja 
ehkä sekin, että sanoin tarkistutta-
vani työnantajan sopimusluonnok-
sen liitossa.” 
Jäsen, 27 vuotta

Suomi



”Onneksi kyselin asiamieheltä 
eläinlääkintäautoon liittyvistä 
verotusasioista. Nyt auto- ja 
arvonlisäveroasiani ovat  
kohdallaan ja tiedän miten toimia, 
jos tulee ajankohtaiseksi muuttaa 
auto takaisin henkilöautoksi!”
Liiton jäsenneuvonnasta kuultua

Jäseneduista  
turvaa ja tietoa:
Neuvontaa: Liiton asiamiehet neuvovat 
työsuhdeasioissa, yrittäjyyteen liittyvis-
sä asioissa ja muissa ammatin juridisissa 
kysymyksissä. Neuvottelujärjestö Jukon 
luottamusmiehet auttavat valtion, kunnan 
ja yliopiston palveluksessa olevia liiton jä-
seniä. Eläinlääkärin vero-opas julkaistaan 
vuosittain. Työelämän pelisäännöt -kokonai-
suudessa jäsensivuilla on paljon työelämän 
lakitietoa ja ohjeita esimerkiksi työsopimuk-
sen tekoon.  

Vakuutukset: Liitto maksaa eläinlääkärin vastuu- ja oikeusturva-
vakuutuksen ja luottamustoimisen jäsenen järjestövakuutuk- 
sen.

Ammattiasiaa perehdyttäväksi: Suomen Eläinlääkärilehti yh-
deksän kertaa vuodessa & sähköinen jäsenkirje kuudesti vuo-
dessa. Verkkosivujen jäsenosiossa on tuoretta ammattiasiaa, 
työpaikkapalsta ja Fimnet-palvelut.

Puhti-palvelut veloituksetta henkilöjäsenille ja tilitoimiston pal-
velut jäsenhintaan.

Koulutusta & teemailtoja: Eläinlääkäripäiville ja Fennovetin 
koulutuksiin edulliseen jäsenhintaan, käytössäsi on sähköinen 
koulutuskalenteri. Kirjanpito- ja verokurssit, koulutukset sekä 
teemaillat.

Opiskelijoiden apurahat: Matka-apurahat opiskelijoille haetta-
vana kahdesti vuodessa. 

Muita jäsenetuja: Member+ edut palvelevat kaikkia akavalais-
ten liittojen jäseniä lomalla ja arjessa vaihtuen kausittain.  
Akateemisten yrittäjien AKY ry:n etuja yrittäjille. Danske Bankin 
asuntolainaedut, Danske Bankin sijoittamisedut ja DanskeBankin  
edut kahden vuoden sisällä tutkinnon – ELK, ELL, ELT ja erikoi-
seläinlääkäri – suorittaneelle. Fondian VirtuaaliLakimies.

Liiton logon käyttöoikeus tietyillä ehdoilla.

Jäsenmaksu on vähennyskelpoinen henkilökohtaisessa verotuk-
sessa. Jäsenmaksu on 1,35 % palkkatuloista ja elinkeinotoimin-
nan tuloksesta: 11–41 euroa kuukaudessa.

Jäsenmaksu on vähennyskelpoinen henkilökohtaisessa verotuksessasi!

Liittosi puhuu eläinlääkärien puolesta, 
valvoo etuja ja edistää alan työoloja, tun-
netuksi tekemistä ja painoarvoa. Liitto 
neuvottelee kuntien eläinlääkärien palkois-
ta sekä työehdoista ja vaikuttaa valtion ja 
yliopiston palkansaajia koskevien työ- ja 
virkaehtosopimusten tekoon.

Jäsenenä saat tukea työurasi käänteisiin. 
Liiton tavoite on menestyvä ja hyvinvoiva 
eläinlääkäri työssä ja vapaalla.

Aktiivisella vaikuttamisella liitto on 
parantanut ammattikunnan olosuhteita. 
Esimerkkeinä erityisäitiyspäiväraha, eläin-
lääkintäauton verovapaus, yhä kehitettävät 
kunnaneläinlääkärin päivystysjärjestelyt, työ-
ehtosuositukset  ja muut suositukset, eläinlääkärin työtervey-
den ja -turvallisuuden edistäminen Työterveyslaitoksen kanssa 
sekä täydennyskoulutuksen järjestäminen.

Liitto vaikuttaa lainsäädäntöön: lakiin eläinlääkäripalvelujen 
järjestämisestä, eläintautilakiin, lääkelakiin, lakiin eläinten hyvin-
voinnista ja elintarvikelakiin.

Olemme osa korkeasti koulutettujen keskusjärjestöä Akavaa, 
neuvottelujärjestö JUKOa ja Euroopan eläinlääkärijärjestöjen 
FVE:tä. Akava vaikuttaa palkkoihin, vuosilomiin, vanhempain-
vapaisiin, työ- ja työsuojelulainsäädäntöön, eläkejärjestelmiin, 
ansiosidonnaiseen työttömyyskorvaukseen, määräaikaisten 
työsuhteiden rajoittamiseen ja vuorotteluvapaan vakinaistami-
seen. FVE vaikuttaa Euroopan Unionin lainsäädäntöön.

Sinä voit halutessasi osallistua ja vaikuttaa liiton  
valiokunnissa, valtuuskunnassa ja hallituksessa.

Edunvalvonta | Neuvonta | Suomen Eläinlääkärilehti  
| Eläinlääkäripäivät | … ja muut jäsenedut.
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Työttömyysturva ja vuorotteluvapaakorvaus ovat parempia 
työttömyyskassaan kuuluvalle. Kassaan on liityttävä itse.  
Palkansaaja voi käyttää Lääkärien työttömyyskassaa  
(jäsenyys 24 euroa vuonna 2019), yrittäjän kannattaa  
perehtyä AYT-kassaan tai muihin kassoihin.

Jäseneduista tarkemmin liiton verkkosivujen jäsenosiossa. 
Lukemiseen tarvitset jäsen- eli Fimnet -tunnuksen.

Jäseneksi voivat liittyä eläinlääketieteen opiskelijat ja  
laillistetut eläinlääkärit, kaavake on verkkosivuillamme.

www.sell.fi


