Eläinlääkäriliitto vaikutti
vuonna 2015

Eläinlääkäriliitto tuki, neuvoi ja auttoi jäseniään toimintavuonna 2015.
Soteuudistukseen vaikuttaminen oli keskeistä.
Teksti: Marjatta Vehkaoja
Kuvat ja kuvatekstit: Anna Parkkari

A

mmattikunnan yhtenäisyyden vaaliminen - kollegiaalisuus ja eettisyys - olivat
keskeisiä toiminnan teemoja samoin kuin ympäristöterveydenhuollon järjestäminen osana perusterveydenhuoltoa. Liitto painotti
korkeatasoisen eläinlääkärikoulutuksen ja
laadukkaan eläinlääkintähuollon turvaamista kaikille kotieläimille koko maassa.
Eläinlääkärien työllisyystilanteen heikentymisen vuoksi liitto esitti eläinlääketieteen
aloituspaikkojen vähentämistä.
LAINSÄÄDÄNTÖÖN JA
YHTEISKUNTAAN VAIKUTTAMINEN

Yksi yhteinen terveys -teema (one health)
ja ympäristöterveydenhuollon asema perusterveydenhuollon järjestämisessä olivat
aktiivisesti esillä koko kertomusvuoden
ajan. Neuvotteluja ympäristöterveydenhuollon säilymisestä osana kansanterveystyötä käytiin muun muassa Kuntaliiton,
Lääkäriliiton, MMM:n, STM:n, Eviran sekä
eri kansanedustajien kanssa. Lisäksi liiton
jäsenet tekivät aktiivista taustatyötä ympäristöterveydenhuollon puolesta. Lääkäriliittojen muodostama Lääkärikartelli
lähetti hallinnonuudistuksen työryhmien
jäsenille ja muille vaikuttajille joulukuussa
kannanoton, jossa ympäristöterveydenhuolto tulisi järjestää osana perusterveydenhuoltoa.
Eläinlääkärin ammattia ja toimintakenttää säätelee poikkeuksellisen suuri
määrä lainsäädäntöä. Tämä näkyi Eläinlääkäriliiton toiminnassa vuonna 2015.
Liittoa arvostetaan eläinlääkärien edustajana ja liitolta pyydettiin lukuisia lausuntoja lainsäädännön muutosehdotuksista.
Eduskunta käsitteli useita Eläinlääkäriliiton kannalta merkittäviä lakiuudistuksia
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Eläinlääkäriliitto kuuluu eurooppalaiseen
eläinlääkärijärjestö
FVE:hen. Pohjoismaiden
ja Baltian edustajia valmistautuu yhdessä koko Euroopan kokouksiin,
toukokuussa kokoustettiin Helsingissä.
▲

Opiskelijavaliokunnan
aloitteesta selvitettiin eläinlääkärien
työllisyystilannetta ja
pidettiin teemailta.
Eläinlääkärien työllisyystilanteen heikentymisen vuoksi liitto
esitti eläinlääketieteen
aloituspaikkojen vähentämistä.

Liiton eläinsuojeluvaliokunta perehtyi Eläinlääkäriliiton eläinten
hyvinvointipalkinnon
saaneeseen Eläinsuojelukeskus Onnentassuun
ennen palkinnosta päättämistä. Valiokunta pohti
muutoin muun muassa
eläinlääkärin toiminnan
eettisyyttä eläinten hyvinvoinnin näkökulmasta ja osallistui eläinsuojelulain uudistamiseen.
Puheenjohtajaa haastateltiin Yleisradion Kuningaskuluttaja-ohjelmaan lemmikkien hoidon kustannuksista. Liitto
vaikutti aktiivisesti lainsääntöhankkeisiin ja muuhun alaan liittyvään suunnitteluun. Ympäristöterveydenhuollon
asema perusterveydenhuollon osana oli
aktiivisesti esillä enimmän osan viime
vuotta.

eläinten suojelun ja hyvinvoinnin neuvottelukunnissa sekä eläinsuojelulain uudistamisen ohjausryhmässä. Myös eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnassa sekä
eläinlääkelainsäädännön uudistamistyössä
liiton jäsenten rooli oli merkittävä. Yhteistyö kansanedustajien kanssa oli vilkasta.
LIITON KANNANOTTOJA

Liiton hallitus paheksui lokakuussa 2014
Kennelliton menettelyä rajoittaa eläinlääkärin toimintaa sydäntutkimuksissa.
Tammikuussa 2015 Eviraan lähetettiin
kannanotto koskien eläinlääkärinammatin harjoittamisen valvontaa liittyen tähän Kennelliiton toimintaan. Huhtikuussa Evira totesi, ettei se voi toimia asiassa.
Kesäkuun kokouksessaan liiton hallitus
päätti tehdä kantelun oikeuskanslerille
Eviran tulkinnasta koskien eläinlääkärin
ammatinharjoittamisen valvontaa.
Ammattikunnan yhtenäisyyden vaaliminen - kollegiaalisuus ja eettisyys –
oli vuoden keskeinen teema. Sitä kannatti myös Vuoden eläinlääkäri 2015
Mirja Ruohoniemi.

ja liitto oli eduskunnassa kuultavana useita
kertoja. Lakiuudistuksista tärkeimpiä olivat
esitys ammatinharjoittamislain uudistamisesta, muita merkittäviä lakiuudistuksia
olivat Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetus eläinlääkkeistä sekä eläinsuojelulain
kokonaisuudistus. Eläinlääkeasetuksen
uudistaminen uhkaa romuttaa hyvän suomalaisen mikrobilääkepolitiikan.
Liitto edusti eläinlääkäreitä useassa
toimikunnassa ja työryhmässä. Liiton jäsenten näkemykset vaikuttavat tuotantoeläinten, seura- ja harraste-eläinten sekä

YHTEISTYÖTÄ LÄÄKÄRIEN KANSSA

Yhteistyö osana Lääkärikartellia (Suomen
Lääkäriliitto, Suomen Hammaslääkäriliitto
ja Suomen Eläinlääkäriliitto) jatkui tiiviinä. Lääkärikartellin yhteistyönä saatiin
sopimus Apteekkariliiton kanssa puhelinreseptipalkkio- eli Puhti-järjestelmän jatkumisesta. Lääkäriliittojen puheenjohtajat
keskustelivat tapaamisissaan erityisesti
sosiaali- ja terveystoimen järjestämisestä
ja ympäristöterveydenhuollon asemasta
siinä. Lisäksi keskusteltiin ajankohtaisista
edunvalvonnan asioista sekä liittojen toiminnan kehittämisestä.
SUOSITUKSIA UUSITTIIN

Eläinlääkäriliitto päivitti liiton palkkasuosituksia; praktikkoeläinlääkärin palkka-

suositus on 2450 euroa kuukaudessa sekä
valvontaeläinlääkärien ja hygieenikkojen
4600 euroa kuukaudessa.
LIITON NÄKYMINEN
KOIRAMESSUILLA

Eläinlääkäriliitolla oli joulukuussa Kennelliiton Koiramessuilla osasto, jonka tavoite
oli tukea liiton yrittäjäjäseniä. Osastolla oli
otsataulu, jossa Eläinlääkäriliitto suositteli
jäsentensä yksityisiä eläinlääkäriasemia.
Liiton osasto on herättänyt jäsenistön keskuudessa paljon mielipiteitä ja liiton hallitus päätti joulukuun kokouksessa pyytää
luottamusneuvostoa arvioimaan asiaa.
AKTIIVISTA
VALIOKUNTATYÖSKENTELYÄ

Kaikki liiton valiokunnat osallistuivat eettisten ja ilmoitteluohjeiden sekä kollegiaalisuussääntöjen päivitykseen. Ohjeet on
tarkoitus päivittää vuoden 2016 aikana.
Eläinsuojeluvaliokunta osallistui aktiivisesti eläinsuojelulain uudistamiseen ja
pohti eläinlääkärin toiminnan eettisyyttä
eläinten hyvinvoinnin näkökulmasta. Valiokunta teki esityksen liiton hallitukselle
Eläinten hyvinvointipalkinnon 2015 saajaksi ja kävi tutustumassa palkintoehdokkaan toimintaan paikan päällä.
Kunnan palkkavaliokunta oli aktiivinen
Kuntatyönantaja KT:n ja liiton välisessä
Eläinlääkäri-työryhmässä, jossa neuvoteltiin kunnaneläinlääkärien palkkausjärjestelmän kehittämisestä. Suomen hallituksen
kaavailema hallinnon uudistus ja eläinlääkintähuollon tarjoamisvastuun mahdollinen siirtyminen pois kunnilta asettavat
paineita palkkamallin kehittämiselle.
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Opiskelijavaliokunta oli
hyvin aktiivinen, ja sen
ansioista liitto käyttää
myös Facebook-profiilia jäsenviestinnässään.

Opiskelijavaliokunta oli erittäin aktiivinen. Se käsitteli opiskelijoiden matkaapurahahakemukset ja ehdotti, että liitto
siirtyy käyttämään Facebook-profiilia jäsenviestinnässään. Valiokunnan aloitteesta tehtiin keväällä selvitys eläinlääkärien
työllisyystilanteesta, josta myös raportoitiin Eläinlääkärilehdessä. Opiskelijoille
pidettiin työllisyyskatsaus huhtikuussa.
Hallitus päätti valiokunnan esityksestä,
että vuoden 2016 Eläinlääkäripäivistä alkaen praktiikkaoikeudet saaneiden opiskelijoiden osallistumismaksu alennetaan
niin, että se vastaa puolta täydestä hinnasta.
Lisäksi hallitus päätti opiskelijavaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että erityisesti
opiskelijoiden ja nuorten eläinlääkärien
työnhakua tuetaan keräämällä rekrytoinnista tietoa työnantajilta ja järjestämällä
konkreettista urakoulutusta esimerkiksi
taitojen markkinoimisesta.
Sosiaalivaliokunnan aloitteesta järjestettiin syksyllä Eläinlääkäri oikeudessa
-koulutus. Koulutuspoliittinen valiokunta
suunnitteli täydennyskoulutuksen organisointia ja koulutusvaliokunta valmisteli jälleen kerran onnistuneen ohjelman
Eläinlääkäripäiville. Toimitusneuvosto
kehitti Eläinlääkärilehteä entistä paremmaksi.

JARI HÄRKÖNEN

Kuluvan vuoden Eläinlääkäripäivistä alkaen
praktiikkaoikeudet saaneet opiskelijat maksavat puolet täydestä
hinnasta, kiitos opiskelijoiden aktiivisuuden.
Eläinlääkäriliitto järjesti Eläinlääkäripäivät:
ohjelman suunnitteli
koulutusvaliokunta ja
järjestelyjä hoiti liiton
tilauksesta Fennovet Oy
yhdessä liiton toimiston
henkilökunnan kanssa.

muksen kieliasun ja sisällön muuttamista
vastaamaan paremmin nykypäivää. Liitto
lähestyi loppuvuodesta yliopiston työnantajan edustajaa Sivistystyönantajia yhdessä
Jukon kanssa työryhmätyöskentelyn käynnistämiseksi

den päivittämiseen ja piti erityisesti esillä,
että ilmoitteluohjeissa on huomioitava
yrittäjien muuttunut toimintaympäristö.

Yrittäjävaliokunta pohti aktiivisesti yhteistoiminnan kehittämistä ketjuuntumisen tuomissa haasteissa. Valiokunnan työ
keskittyi erityisesti yksityispraktiikassa palkansaajina työskentelevien eläinlääkärien
työehtoja koskevan suosituksen uudistamishankkeeseen. Valiokunta painotti, että
yrittäjien näkemyksiä on uudistamisessa
huomioitava ja että yrittäjien toimintamahdollisuuksia ei saa suosituksilla huonontaa.
Valiokunta osallistui liiton eettisten ohjei-

Jäsenet käyttävät liiton neuvontapalvelua
ahkerasti. Jäsenet soittavat tai lähettävät
sähköpostia liitossa työskentelevälle kahdelle lainoppineelle asiamiehelle. Toinen
heistä neuvoo yrittäjiä ja toinen palkansaajana työskenteleviä jäseniä.
Verotus-, eläinlääkintäauto- ja kirjanpitoasioissa liittoon ottivat yhteyttä niin
yrittäjät, ammatinharjoittajat kuin kunnan
praktikotkin.
Yrittäjät ja ammatinharjoittajat

LIITON NEUVONTAPALVELU AUTTOI
YRITTÄJIÄ JA AMMATINHARJOITTAJIA

•		

LIITON VALIOKUNNAT

Valtion valiokunta keskittyi eri virastojen ajankohtaisiin asioihin ja jäsenillan
suunnitteluun. Valiokunta keskusteli myös
eläinlääkärien asemasta hyvinvointivalvonnan ja eläinsuojelun edustajina.

Suomen Eläinlääkäriliitolla on useita valiokuntia, jotka valmistelevat oman
alansa asioista esityksiä liiton hallitukselle ja valtuuskunnalle. Tilanteen mukaan valiokunnat kokoontuvat tiheämmin tai harvemmin, enimmillään yhdellä
valiokunnalla on noin viisi kokousta vuodessa.

Yksityissektorin työsuhdevaliokunta jatkoi työehtosuosituksen uudistamisprosessia. Uudistamistyötä päätettiin jatkaa sen
jälkeen, kun liiton jäsenistölle on toteutettu
kattava palkkakysely.

Kaikki nykyiset valiokunnat on lueteltu sivun 248 organisaation alla. Valiokunnissa on mukana liiton jäseniä, jotka ovat asiantuntijoita alan asioissa ja jotka
haluavat vaikuttaa asioihin. Luottamustoimisten jäsenten toimikaudet ovat
kolmivuotisia, seuraavan kerran valiokuntien jäsenyyksiä tarkastellaan kokonaisuutena vuoden 2016 lopulla, jolloin pidetään myös liiton valtuuskunnan
vaali. Valiokuntien kokoonpanon päättää liiton hallitus.

Yliopistosektorilla liiton tavoitteena oli
Yliopistollisen eläinsairaalan erillismääräysten päivittäminen. Tavoitteeksi otettiin varallaoloon velvoittavien määräysten
poistaminen, päivystyskorvausten tason
korottaminen ja päivystysten enimmäismäärää koskevan suosituksen kirjaaminen sopimukseen. Lisäksi edistettiin sopi246 | Suomen Eläinlääkärilehti | 2016, 122, 5

Moni kokee valiokunnan jäsenyyden aitiopaikkana oman alan asioihin. Erityisen näkyvää työtä tekee muun muassa Eläinlääkäripäivien seminaariohjelman
suunnitteleva koulutusvaliokunta ja Suomen Eläinlääkärilehden toimitusneuvosto.
Nykyisten valiokuntien jäsenet kerrotaan liiton verkkosivuilla www.sell.fi,
kohdassa Eläinlääkäriliitto, valiokunnat.

ANNIKA POHJOLAINEN

Opiskelijoille järjestettiin ensimmäisen kurssin
tutustuminen
liittoon, kandiilta ensimmäistä
kertaa praktiikkaan menevilleja
PreVappu. Kirjanpito- ja verokurssi
järjestettiin sekä
Helsingissä että
Tartossa.

käyttivät liiton neuvontapalvelua ahkerasti.
Yrittäjien yleisimmät kysymykset koskivat
asiakasvalituksia ja hoitovirheväitteitä sekä
työnantajavelvoitteita ja erilaisia sopimus- ja
neuvotteluongelmia. Ammatinharjoittajia
askarruttivat erityisesti verotukseen,
kirjanpitoon, PuhTi-järjestelmään ja eläinlääkäriaseman kanssa tehtävään sopimukseen sekä vakuutuksiin liittyvät asiat.
Ammatinharjoittajia askarruttivat lisäksi sopimuskysymykset eläinlääkäriasemien kanssa, ammatinharjoittajuuteen liittyvät rajoitukset ja oikeudet sekä vastuisiin
liittyvät asiat. Myös verotukseen, kirjanpitoon, eläinlääkintäautoon, osakeyhtiöiden
asioihin ja PuhTi-järjestelmään liittyen
esitettiin runsaasti kysymyksiä.

LIITON JÄSENEDUT:
YHTEISÖN JA SINUN HYVÄKSESI!
Liitto puhuu eläinlääkärien puolesta ja edistää koko alan asioita. Isoon,
omaa ammattikuntaa edustavaan liittoon kannattaa kuulua sekä vaikuttavuuden että henkilökohtaisten etujen
vuoksi. Suuren joukon ääni on pientä
painavampi.
Jäsenenä saat tukea työurasi käänteisiin. Liiton tavoite on menestyvä
ja hyvinvoiva eläinlääkäri työssä ja
vapaalla. Jäsenelle on tarjolla myös rahanarvoisia henkilökohtaisia etuja.
Jäsenmaksu on vähennyskelpoinen
henkilökohtaisessa verotuksessasi.
Lue lisää: www.sell.fi , valitse Kannattaa kuulua –banneri.

VALTION EDUNVALVONTAA

Valtion edunvalvonta keskittyi virastokohtaisten tarkentavien virkaehtosopimusten noudattamisen valvontaan. Liitto
ajoi kahden valtion työntekijän asiaa työja elinkeinoministeriön alaisessa työtuomioistuimessa, joka antoi eläinlääkäreille myönteiset ratkaisut. Eläinlääkäriliitto
käynnisti kyseiset oikeusprosessit työtuomioistuimessa, koska useat yritykset riidan sopimiseksi työnantajan kanssa olivat
kariutuneet. Tuomiot koskivat uudeksi
tulkittua työsuhdetta ja henkilökohtaisen
lisän määrää.
Jäsenneuvonnassa valtiolla työskentelevien jäsenten yhteydenotot liittyivät
pääasiassa yhteistoimintaneuvotteluihin
ja niitä seuranneisiin toimenpiteisiin kuten irtisanomisiin, lomautuksiin ja muuhun toiminnan uudelleenorganisoimiseen.
Liiton asiamies on toiminut Eviran Jukon
pääluottamusmiehen kummiasiamiehenä
ja yhteistyö on ollut tiivistä.
YLIOPISTON TYÖSUHDETILANNETTA
SELVITELTIIN

Jäseniä askarruttivat työaikojen ja yliopistollisen eläinsairaalan päivystyksen järjestelyihin liittyvät kysymykset.
KUNTAPRAKTIOIDEN
PALKKAUSJÄRJESTELMÄ ESILLÄ

Kunnan praktikoiden palkkausjärjestelmä
herättää jäsenneuvonnassa kysymyksiä
erityisesti esimiesten vaihtuessa. Kunnan
praktikkoeläinlääkärin rooli viranhaltijana on ollut monesti epäselvä sekä työnantajan edustajille että eri viranomaistahoille. Päivystysjärjestelyihin liittyvät
kysymykset kuten päivystyksistä makset-

Lehdessä ilmestyvä puheenjohtajan
palsta on luettavissa myös verkossa.
Lehden ulkoasu-uudistus suunniteltiin
viime vuoden puolella, uusi asu otettiin
käyttöön tammikuussa tänä vuonna.

tavat korvaukset sekä työsuojelulliset näkökohdat ovat myös säännöllisesti esillä
jäsenneuvonnassa. Kysymyksiä tuli paljon
myös sivutoimiin liittyen. Toimisto selvitti
kunnaneläinlääkärin tarhatun riistan tarkastuspalkkioiden perusteita. Kunnan ja
eläinlääkärin vastuun jakautuminen hoitovirhetapauksissa on säännöllisesti esillä
jäsenneuvonnassa.
YKSITYISSEKTORIN TYÖSUHTEISTEN
JÄSENTEN ASIOITA

Usein esillä olivat solmittavan työsopimuksen sisältöasiat eli mistä asioista vähintään
kannattaa sopia sekä palkanlaskentaa koskevat kysymykset. Työsopimusten muuttamiseen ja muuttamisedellytyksiin liittyvät
kysymykset olivat myös esillä. Loppuvuodesta kysyttiin paljon myös yhteistoimintamenettelystä.
Vuosilomalainsäädännön soveltamisongelmat provisiopalkkauksessa näkyivät
neuvonnassa. Liiton vireille panemassa asiassa työ- ja elinkeinoministeriön alainen
työneuvosto lausui vuosilomalain tulkintaasiassa liiton jäsenen kannalta edullisesti.
Eläinlääkärille kuului laskea loma-ajan
palkkaan myös niin sanottuina tasoituserinä maksettujen palkkojen kertymät.
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OPISKELIJOIDEN TUKENA

Yhteistyö opiskelijoiden kanssa oli tiivistä.
Eläinlääketieteellisen tiedekunnan opiskelijoille järjestettiin perinteisiä tilaisuuksia
kuten kandi-ilta ensimmäistä kertaa praktiikkaan meneville, PreVappu-tilaisuus, ykköskurssin tapaaminen sekä kirjanpito- ja
verokurssi. Lisäksi liitto osallistui Eläinlääketieteen kandidaattiseura, EKY ry:n sekä
Suomalaiset eläinlääketieteen opiskelijat
Tartossa, Suolet ry:n vuosijuhliin. Liiton
opiskelijavaliokunnan kanssa järjestettiin
opiskelijoille työllisyysilta. Myös Tartossa
opiskeleviin pidettiin tiiviisti yhteyttä ja
liitto järjesti kirjanpitokurssin Tartossa
syksyllä. Liiton edustajat kävivät Tartossa
kertomusvuoden aikana kahdesti.
Syksyllä järjestettiin sosiaalivaliokunnan aloitteesta jäsenille avoin Eläinlääkäri
todistajana oikeudessa -koulutus, paikalla oli lähes sata eläinlääkäriä. Eturivissä tilaisuuden puhujia, keskellä olevat liiton asianaiset, juristit, vastaavat jäsenkunnan
kysymyksiin työelämän asioista.

Suomen Eläinlääkäriliiton organisaatio
Jäsenet
varsinaiset, opiskelijat, kunniajäsenet

Valtuuskunta

30 jäsentä ja 2 opiskelijajäsentä,
10 varajäsentä ja 2 opiskelijavarajäsentä

LIITON VAKUUTUKSET TARPEEN

Liiton jäsenet ovat joutuneet tilanteisiin,
joissa liiton jäsenilleen kustantama oikeusturva- ja vastuuvakuutus on ollut tarpeen.
Vastuuvakuutusta on käytetty hoitovirhetapauksissa, eniten koirien ja hevosten
hoidossa sattuneiden vahinkojen korvaamiseen. Oikeusturvavakuutuksesta on ollut
apua etenkin työ- ja virkasuhderiidoissa
sekä viranomaisen kirjallisesta varoituksesta valittamisessa.
Vuoden 2015 toimintakertomus on
kokonaisuudessaan luettavissa liiton verkkosivulla www.sell.fi.
JUKO on julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö, joka hoitaa myös eläinlääkäreihin liittyviä työsuhdeneuvotteluja
yhteistyössä liiton kanssa, www.juko.fi.

Hallitus

puheenjohtaja = liiton puheenjohtaja,
6 varsinaista jäsentä ja 2 varajäsentä

Valiokunnat, 14 valiokuntaa
Toimisto
Jäsenet valitsevat valtuuskunnan kolmivuotiskaudeksi, seuraavat
vaalit pidetään syksyllä 2016. Hallituksen varsinaisten jäsenten kausi
on kolme vuotta, varajäsenten kausi on vuoden. Hallituksen valitsee
valtuuskunta. Valiokunnat valitsee hallitus. Valiokunnat ovat: eettinen
valiokunta (EEVA), eläinsuojeluvaliokunta (ESVA), koulutuspoliittinen
valiokunta (KOPOVA), koulutusvaliokunta (KOVA), kunnan palkkavaliokunta (KUVA), opiskelijavaliokunta (OVA), sosiaalivaliokunta
(SOVA), talousvaliokunta (TAVA), työvaliokunta (TYVA), valtion palkkavaliokunta (VAVA), yksityissektorin työsuhdevaliokunta (YSVA), yliopistovaliokunta (YOVA), yrittäjävaliokunta (YRVA) ja Eläinlääkärilehden
toimitusneuvosto (TN).
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Liiton jäsenmäärä nousi viime vuoden
aikana, ja kokonaisjärjestäytymisaste
on nyt 86. Tiivis joukko on tehokkaampi
vaikuttaja yhteiskunnassa.

