
”Jag är stolt över att vara  
en del av veterinärkåren.  
Etiskt handlande och  
kollegialitet är viktiga för  
oss veterinärer.”
Från medlemsunder- 
sökningen

Det lönar sig att vara med  
i Veterinärförbundet!

Förbundet påverkar, stöder och rådger.

Friska och välmående veterinärer är förbundets mål.

”Förbundets ombud gav mig  
behändigt information om vad 
som faller inom förbundets 
försäkringar – vilken tur att  
jag utredde saken innan jag  
bara betalade ur egen ficka!”
Hört i medlemsrådgivningen

Tillsammans bildar vi enskilda veterinärer en stark grupp vars röst bär längre och  
påverkar med större kraft än våra egna. Den höga medlemsprocenten, för tillfället 83 %, 

stärker vår samhälleliga intressebevakning och påverkningskraft – det ska vi hålla fast vid! 
Medlemskap ger dig också personlig service och individuella förmåner.

Förbundet består av
personmedlemmar: 
studenter, löntagare inom 
både den offentliga
och privata sektorn, 
företagare, yrkesutövare, 
universitetsanställda och
pensionärer. Kategoriserar 
man oss på basis av våra 
arbetsuppgifter är vi ännu 
mångsidigare!

”Jag sökte min första arbetsplats  
som veterinär. Då kom jag ihåg hur 
vikten av ett skriftligt arbetsavtal 
hade betonats under förbundets 
studerandekväll. Arbetsgivaren  
förhöll sig mycket sakligt då jag 
ville upprätta ett arbetsavtal innan 
jag började jobba. Det lönar sig att 
stå på sig! Dessutom hjälpte det nog 
att jag sade att jag låter förbundet 
granska avtalsutkastet.” 
Medlem, 27 år

Svenska



”Vilken tur att jag frågade
ombuden om veterinärbilens
skattefrågor. Nu är mina bilskatts 
och momsärenden i skick. Jag 
vet också hur jag ska göra om 
det skulle bli aktuellt att återställa 
bilen till en personbil!”
Hört i medlemsrådgivningen

Medlemsförmånerna ger 
skydd och information:
Rådgivning: Förbundets juridiska ombud ger 
medlemmarna råd i frågor om anställnings-
förhållanden och företagsverksamhet samt 
övriga branschrelaterade frågor. Förtroende-
männen för Förhandlingsorganisationen för 
offentliga sektorns utbildade FOSU (JUKO, 
på finska) hjälper medlemmar inom den 
statliga och kommunala sektorn samt inom 
universitetssektorn. Varje år utges en vete-
rinärernas skatteguide. Info om arbetslivets 
juridik finns på förbundets webbplats, till 

exempel vad gäller ingående av arbetsavtal.

Försäkringar: Förbundet står för en ansvars- och rättsskydds-
försäkring för veterinärer samt för en organisationsförsäkring för 
medlemmar med förtroendeuppdrag i förbundet.

Yrkesfrågor: Finsk Veterinärtidskrift utkommer nio gånger om året 
och ett elektroniskt medlemsbrev sex gånger om året. På förbun-
dets webbplats kan man läsa om aktuella yrkesfrågor, bläddra i 
arbetsplatsannonser och använda Fimnet-tjänsten.

Puhti-tjänsten är avgiftsfri för personmedlemmar. Bokföringsby-
råns tjänster fås till medlemspris.

Skolningar & temakvällar: Veterinärdagarna och Fennovets 
skolningar till förmånliga medlemspriser. Till ditt förfogande får du 
också en elektronisk skolningskalender. Bokförings- och skatte-
kurser övriga samt temakvällar.

Stipendier för studerande: Resestipendier för studerande kan 
sökas två gånger om året.

Övriga förmåner: Dra nytta av Member+ förmånerna så väl på 
semestern som i vardagen. Förmånerna gäller alla Akavaförbunds 
medlemmar. Föreningen Akademiska företagare AKY erbjuder 
förmåner för företagare. Danske Banks förmåner på bostadslån, 
Placeringstjänster från Danske Bank och DanskeBank tillhanda-
håller särskilda förmåner inom två år från examen – VMK, VML, 
VMD, specialveterinär. Fondias VirtuellaJurist.

Rätt att använda förbundets logotyp finns på vissa villkor. 

Medlemsavgiften är avdragsgill i den personliga beskattningen. 
Medlemsavgiften är 1,35 % av förvärvsinkomsten och rörelseidka-
rens resultat, dvs. 11–41 euro i månaden.

Medlemsavgiften är avdragsgill i din personliga beskattning!

Förbundet för veterinärernas talan, bevakar 
våra intressen och befrämjar branschens 
arbetsförhållanden, synlighet och prestige. 
Förbundet förhandlar om lönerna och ar-
betsvillkoren för kommunens veterinärer 
samt påverkar uppgörandet av arbets- och 
tjänstevillkorsavtalen för löntagare inom stat 
och universitet.

Som medlem får du hjälp och stöd i karriä-
ren. Förbundet eftersträvar en veterinär som 
är framgångsrik och välmående både i arbe-
tet och på fritiden.

Genom aktiv påverkan har förbundet för-
bättrat yrkeskårens villkor. Exempel på detta 
är den särskilda moderkapspenningen, veterinärbilens skattefri-
het, kommunalveterinärsystemets jourarrangemang (där mycket 
arbete visserligen ännu står att göras), arbetsvillkorsrekommen-
dation och övriga rekommendationer, främjandet av veterinärers 
arbetshälsa och -säkerhet i samarbete med Arbetshälsoinsitutet 
samt arrangerande av kompletterande skolningar.

Förbundet påverkar i lagberedningen, t.ex. lagen om ordnande 
av veterinärtjänster, lagen om djursjukdomar, medicinlagen, lagen 
om djurs välbefinnande och livsmedelslagen. 

Veterinärförbundet hör till Akava, centralorganisationen för 
högutbildade, förhandlingsförbundet JUKO och det europeiska 
veterinärförbundet FVE, Federation of Veterinarians of Europe. 
Akava arbetar för att förbättra och försvara lönerna, semestrarna, 
föräldraledigheterna, arbets- och arbetarskyddslagstiftningen, 
pensionssystemet, den inkomstbundna arbetslöshetsersättningen 
samt för att begränsa tidsbundna anställningar och för att etablera 
alterneringsledigheten. FVE påverkar i lagberedningen på EU-nivå.

Som medlem har du chansen att aktivt delta och påverka. Ta 
del i arbetet som görs i utskotten, fullmäktige och styrelsen!

Intressebevakning | Rådgivning | Finsk Veterinärtidskrift  
| Veterinärdagarna | …och övriga medlemsförmåner.
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Arbetslöshetsskyddet och ersättningen under alterneringsle-
digheten är avsevärt bättre om man hör till en arbetslöshets-
kassa. Man måste själv ansluta sig till kassan. Löntagare kan 
gå med i Läkarnas arbetslöshetskassa (medlemsavgiften är  
24 euro under år 2019). Entreprenörer och yrkesutövare kan 
bekanta sig med AYT-kassa eller andra kassorna.

Mer information om medlemsförmånerna finns på  
förbundets webbplats. 

Studerande i veterinärmedicin och legitimerade veterinärer  
kan bli medlemmar i förbundet. Anslutningsblanketten  
hittar du på förbundets webbplats.

www.sell.fi


