
Valiokuntien toiminta ja uusi 
kausi 2023–2025
Eläinlääkäriliiton organisaatioon kuuluu 13 valiokuntaa, joiden toimintakaudet lähenevät loppuaan. Uusi 
kausi alkaa vuoden 2023 alusta. Nyt on oikea aika hakeutua mukaan sinua kiinnostavan valiokunnan 
toimintaan.

Valiokunnissa on mukana lii-
ton jäseniä, jotka haluavat 
vaikuttaa. Valiokunnasta 
riippuen he työskentelevät 
sektorilla, jolla valiokunta 

vaikuttaa tai ovat muuten kiinnostuneita 
valiokunnan käsittelemistä kysymyksistä. 
Valiokunnat valmistelevat oman alansa 
aloitteita liiton hallitukselle ja valtuuskun-
nalle. Lisäksi valiokunnat ovat tärkeä ka-

nava kentän ja eri sektorien mielipiteiden 
ja ongelmien saattamisessa liiton tietoon. 
Kokouksia on vuodessa valiokunnan ai-
heen mukaan 1–6.  

Luottamustoimisten jäsenten toimi-
kaudet ovat kolmivuotisia. Valiokuntien 
kokoonpanon, puheenjohtajat ja sihteerin 
päättää liiton hallitus. Varapuheenjohtajan 
valiokunta valitsee itse. 

Koronapandemian perintönä suurin 
osa valiokunnista kokoontuu etäyhteyk-
sillä ja kaikkiin kokouksiin on mahdollista 
osallistua myös etänä. Kokouksiin osallis-
tuminen on siten helppoa myös pääkau-
punkiseudun ulkopuolella asuville. 

Mikäli olisit kiinnostunut lähtemään 
mukaan jonkin valiokunnan toimintaan, 
voit olla yhteydessä valiokunnan sihteeriin. 

Valiokunnilta kysyttiin seuraavat kysymykset: 
1. Millaisia asioita valiokunnissa käsitellään? 
2. Millaisia ihmisiä valiokunnan toimintaan haluttaisiin mukaan?

EETTINEN VALIOKUNTA EEVA
Sihteeri: Ida-Maria Kouvo
1.  Eettinen valiokunta on foorumi, jolla 

pohdiskellaan alan kehitystä ja tulevai-
suutta. Valiokunnassa on mahdollista 
käsitellä ajankohtaisia aiheita eettises-
tä näkökulmasta. Myös jäsenet voivat 
nostaa aiheita keskusteluun. Valiokunta 
on hyvä näköalapaikka sekä paikka vai-
kuttaa asioihin.

2.  Koska etiikka aiheena kattaa koko eläin-
lääketieteen kentän, valiokuntaan oli-
si toivottavaa saada mukaan ihmisiä 
ammattikunnan kaikilta sektoreilta 
opiskelijoista konkareihin. Esimerkik-
si teollisuudesta, valtionhallinnosta ja 
yliopistolta kaivattaisiin edustusta. Ai-
nut vaatimus on, että on kiinnostunut 
keskustelemaan eettisistä asioista.

ELÄINLÄÄKÄRIN 
TYÖHYVINVOINTIVALIOKUNTA HYVA
Sihteeri: Ida-Maria Kouvo
1.  Eläinlääkärin työhyvinvointivaliokun-

ta käsittelee kaikkea mahdollista, mikä 
vaikuttaa eläinlääkäreiden työssäjaksa-
miseen eri sektoreilla. Valiokunta on 
laatinut muun muassa valvontaeläinlää-
käreitä koskevan parityöskentelyohjeen, 
jota toteutetaan useilla alueilla.
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2.  Mukaan halutaan eläinlääkinnän eri 
toimialoilta henkilöitä, jotka käytännön 
työssään ovat ponnistelleet tai haluaisi-
vat ponnistella työhyvinvoinnin eteen. 

ELÄINSUOJELUVALIOKUNTA ESVA
Sihteeri: Ida-Maria Kouvo
1.  Eläinsuojeluvaliokunnassa keskustel-

laan kaikkien eläinlajien hyvinvoinnista 
kautta linjan. Keskustelu ei rajoitu viran-
omaisten pohdintaan eikä valvontaan. 
Valiokunnan tarkoitus on linjata, miten 
ammattikunta liittona suhtautuu tiettyi-
hin asioihin ja toimintatapoihin. Valio-
kunta nostaa esiin kaikenlaisia eläinten 
hyvinvointiin liittyviä epäkohtia. Tarkoi-
tus on pohtia, miten eläinlääkärit am-
mattikuntana ottavat kantaa ja edistävät 
eläinten hyvinvointia.

2.  Tervetulleita ovat kaikki, joita eläin-
ten hyvinvointiin liittyvät kysymykset 
kiinnostavat. Mukaan kaivataan eläin-
lääkäreitä laajalti eri aloilta ja alueil-
ta, eri ikäryhmistä vastavalmistuneista 
vanhoihin tekijöihin. Mukaan saa tulla 
vähäiselläkin kokemuksella. 

KOULUTUSPOLIITTINEN 
VALIOKUNTA KOPOVA
Sihteeri: Veera Kurenlahti
1.  Koulutuspoliittinen valiokunta seuraa 

eläinlääkärikoulutuksen vastaavuutta 
yhteiskunnan tarpeisiin sekä pitää esillä 
ja seuraa täydennyskoulutus- ja erikois-
tumisopintoasioita.

2.  Valiokuntaan halutaan mahdollisimman 
monipuolinen edustus koulutuksen tar-
joajista (eltdk, Ruokavirasto, Fennovet, 
EHY, SEP, TEY, SKELL) sekä muista 
koulutuspolitiikasta kiinnostuneista.

KOULUTUSVALIOKUNTA KOVA
Sihteeri: Outi Hälli
1.  Koulutusvaliokunta vastaa Eläinlääkäri-

päivien ohjelmasta: suunnittelee luento-
kokonaisuudet ja yksittäiset luennot ja 
miettii niihin sopivat puhujat ja osioille 
puheenjohtajat. Valiokunta pohtii Eläin-
lääkäripäivien yleisteemoja yhdessä 
Eläinlääkäriliiton hallituksen kanssa 
ja on mukana ideoimassa esimerkiksi 
Eläinlääkäripäivien avajaisten ohjelmaa. 
Valiokunta käy myös läpi ja valitsee 
Eläinlääkäripäivien posterinäyttelyyn 
lähetetyt abstraktit.

2.  Mukaan halutaan motivoituneita ja idea-
rikkaita eri eläinlääkintäalojen ammatti-
laisia, joilla on hyvä näkemys siitä, missä 
omalla alalla mennään, mikä kollegoita 
kiinnostaa tai toisaalta, mistä tärkeästä 
asiasta ei hetkeen ole pidetty koulutus-
ta. Apua ideointiin saa tietysti muulta 
valiokunnalta, mutta myös Eläinlää-
käripäivien palautteesta tai kollegoilta 
kyselemällä. Kokonaisuutta ajatellen 
on hyvä, että koulutusvaliokunnassa on 
eri-ikäisiä eläinlääkäreitä ja että jäsenis-
tö vaihtuu vähitellen. Näin valiokunnan 
osaaminen säilyy, mutta toisaalta jäse-
nistön vaihtuessa saadaan taas uusia 
näkökantoja ja ideoita suunnitteluun. 
Ohjelman suunnittelu ja yhteydenotot 
luennoitsijoihin työllistävät jonkin ver-
ran etenkin alkuvuodesta, kun ohjelmaa 
mietitään.

KUNNAN PALKKAVALIOKUNTA KUVA
Sihteeri: Vilma Kivioja
1.  Kunnan palkkavaliokunnassa käsitellään 

kaikkia kunta-alan virkasuhteisiin liit-
tyviä asioita. Valiokunta linjaa liiton ta-
voitteet virkaehtosopimusneuvotteluissa 
liittokierroksilla, taksa mukaan lukien, 
ja esittää liiton hallitukselle esimerkiksi 
minimipalkkasuositukset kaikille kun-
tapuolen viranhaltijoille eli praktikoille, 
hygieenikoille ja valvontaeläinlääkä-
reille. Lisäksi KUVA pyrkii visioimaan 
tulevaisuutta ja etsimään ratkaisuja 
kunnaneläinlääkärijärjestelmän kehit-
tämiseksi kovaa vauhtia muuttuvassa 
toimintakentässä. 

2.  Tärkeää on, että valiokunnassa olisi mo-
tivoitunutta porukkaa kaikkialta Suo-
mesta ja kaikilta kunnan sektoreilta. 
Myös uudet jäsenet ovat tervetulleita. 

OPISKELIJAVALIOKUNTA OVA
Sihteeri: Johanna Karlström
1.  Opiskelijavaliokunnassa jaetaan esi-

merkiksi opiskelijoiden matka-apurahat 
hakemusten perusteella kaksi kertaa 
vuodessa. Avustukset keskittyvät ul-
komaan matkoihin ja niissä suositaan 
sellaisia opiskelijoita, jotka saavat luet-
tua ulkomaan harjoittelun osaksi omia 
opintojaan eivätkä saa avustuksia muil-
ta organisaatioilta. Lisäksi valiokunta 
on järjestänyt teemailtoja opiskelijoille. 
Näissä on käsitelty muun muassa hen-
kistä hyvinvointia ja työssäjaksamis-
ta. Koronan takia teemaillat ovat olleet 
pienellä tauolla, mutta suunnitelmissa 
olisi jatkaa iltojen järjestämistä nyt, kun 
lähitapahtumia saa taas järjestää.  

2.  Valiokunnan toimintaan toivotaan idea-
rikkaita, toimeen tarttuvia ja reiluja ih-
misiä ja hyviä tyyppejä. Tämähän kos-
kee siis ihan kaikkia eläinlääkisläisiä, 
joten jos yhtään kiinnostaa, niin lähde 
ihmeessä mukaan toimintaan! Ps. Pesti 
näyttää myös tosi hyvältä CV:ssä. 

TALOUSVALIOKUNTA TAVA
Sihteeri: Karola Baran
1.  Talousvaliokunta valmistelee keväisin 

liiton tilinpäätöksen ja syksyisin talous-
arvion hallituksen ja valtuuskunnan kä-
siteltäväksi. Lisäksi TAVA seuraa liiton 
sijoituksia ja keskustelee muista liiton 
talouteen liittyvistä asioista.

2.  Kokemus talousasioiden hoidosta on 
eduksi, mutta kiinnostus talousasioihin 
riittää myös.

VALTION VALIOKUNTA VAVA
Sihteeri: Vilma Kivioja
1.  Valtion valiokunta käsittelee valtion 

palveluksessa työskentelevien eläinlää-
kärien virkasuhteiden ehtoihin, palk-
kaukseen ja hallinnon rakenteisiin se-
kä tulevaisuuden uudistuksiin liittyviä 
asioita. Valiokunnassa ovat edustettuina 
tällä hetkellä aluehallintovirastot, puo-
lustusvoimat, Ruokavirasto, MMM sekä 
Fimea. Valiokunnassa on muun muassa 
käsitelty läänineläinlääkärien päivystys-
korvauksia sekä Fimean eläinlääkärien 
palkkaus- ja nimikekysymyksiä, sekä 
tarkastuseläinlääkäreiden työehtoja.

2.  Valiokunnan toiminnan kannalta on 
tärkeää, että mukana on kattava edustus 
eri valtionhallinnon sektoreilta.
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YKSITYISSEKTORIN 
TYÖSUHDEVALIOKUNTA YSVA
Sihteeri: Vilma Kivioja
1.  Yksityissektorin työsuhdevalio-

kunnassa on säännöllisesti päivi-
tetty Eläinlääkäriliitossa laadittuja 
työelämään liittyviä suosituksia ja op-
paita. Säännöllisesti myös seurataan, 
mitä «kentällä» tapahtuu ja pyritään 
reagoimaan tarvittaessa. Tietoa tulee 
valiokuntaan sen jäsenten kautta, 
mutta myös liiton toimistolta. Liiton 
yrittäjäjäsenten kanssa yhteistyö on 
toiminut vähintäänkin kohtuullisesti ja 
valiokuntien yhteiskokouksissa on ollut 
rakentava ja kollegiaalinen ilmapiiri. 

Kuitenkin työnantajapuoli on osittain ket-
juuntunut ja tämä on tuonut alalle muu-
toksia, kuten jaksotyön ja kilpailukielto-
sopimukset. Tällainen kehitys on saanut 
etenkin nuoremmat eläinlääkärit toivo-
maan alalle työehtosopimusta. Valiokunta 
tukee osaltaan tätä pyrkimystä.
2.  Kaikki liiton toiminnasta kiinnostuneet 

yksityissektorin (eli muut kuin kunnan, 
valtion tai yliopiston) palkansaajat ovat 
lämpimästi tervetulleita yksityissektorin 
työsuhdevaliokunnan eli YSVA:n toi-
mintaan. Olipa työnantajasi sitten iso 
tai pieni, toimiva tai kehitystä kaipaava 
ja työsi praktiikkaa tai muita töitä.

YLIOPISTOVALIOKUNTA YOVA
Sihteeri: Vilma Kivioja
1.  Yliopistovaliokunnassa käsitellään yli-

opistosektorin eläinlääkäreiden edun-
valvonnasta esiin nousseita teemoja sekä 
ajantasaisia asioita, jotka liittyvät muun 
muassa yliopistojen työehtosopimuksen 
(ja erityisesti Yliopistollisen eläinsairaa-
lan päivystystä koskevan luvun) muu-
toksiin ja opiskelijamäärien nostoon. 

2.  Valiokunnan toimintaan haluttaisiin 
eläinlääkäreitä monipuolisesti tiedekun-
nan eri yksiköistä. Valiokunta kokoon-
tuu yleensä kahdesti vuodessa, joten 
valiokuntatyöskentely ei ole kovinkaan 
kuormittava tehtävä ja siinä pärjää hyvin, 
vaikka ei olisi aikaisempaa kokemusta 
yhdistys- tai järjestötoiminnasta.

YRITTÄJÄVALIOKUNTA YRVA 
Sihteeri: Johanna Karlström
1.  Yrittäjävaliokunnan tarkoitus on edis-

tää yrittäjien äänen kuulumista liitossa. 
2.  Valiokuntaan toivotaan monipuolista 

yrittäjien edustusta. Olisi toivottavaa, 
että mukana ei olisi vain klinikkayrittäjiä 
vaan myös ammatinharjoittajia. Myös 
nuorempaa sukupolvea ja yrittäjätaipa-
leen alussa olevia eläinlääkäreitä halut-
taisiin mukaan valiokunnan toimintaan.

ELÄINLÄÄKÄRILEHDEN 
TOIMITUSNEUVOSTO TN
Sihteeri: Anneli Itäluoma-Alanen
Eläinlääkärilehden toimitusneuvostoon 
on pyritty kokoamaan eläinlääkäreitä 
erilaisista tehtävistä ja elämäntilanteista. 
Toimitusneuvoston tehtävä on ideoida 
mielenkiintoista ja ammattikunnan ta-
voittavaa Eläinlääkärilehteä, jonka sisältö 
tarjoaisi luettavaa koko jäsenistölle nyt ja 
tulevaisuudessa.

Esittelyt kokosi Eläinlääkäriliiton toi-
mistoeläinlääkäri Veera Kurenlahti.
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