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Valtuuskunta kokoontui vuoden aikana kahdesti: Oulussa ja Helsingissä. Uusi vaaleissa valittu seuraavan
kolmivuotiskauden valtuuskunta piti järjestäytymiskokouksen Helsingissä vanhan valtuuskunnan kokouspäivänä liiton sellissä.

Katsaus Eläinlääkäriliiton vuoteen 2010
Vuosi 2010 oli Suomen Eläinlääkäriliiton 118. toimintavuosi ja
valtuuskunnan vaalivuosi.
Teksti: Mika Leppinen
Kuvat: Anna Parkkari

Liiton jäsenmäärä jatkoi hidasta, mutta varmaa kasvuaan ja
jäseniä oli vuoden lopussa yhteensä 2 251. Nettokasvu oli 3,7
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prosenttia eli 80 jäsentä, millä
liitto sijoittui akavalaisessa kentässä lähelle liittojen kasvukärkeä. Tästä huolimatta Eläinlääkäriliitto on edelleen yksi Akavan
pienimmistä ammattiliitoista.

Järjestäytymisaste on
huippua

Eläinlääkäreiden järjestäytymisaste on noin 90 prosenttia, mikä
on kaikki maamme ammattiliitot
huomioiden erittäin korkea luku.
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Liiton jäsenet edustavat ammattikunnan kaikkia sektoreita, joten
liiton voidaan katsoa edustavan
hyvin koko ammattikuntaa.
Eläinlääkäriliitto pyrki tavoitteidensa mukaisesti vaikuttamaan
eläinlääkintähuoltolain toimeenpanoon eläinlääkäreiden kannalta
edullisella tavalla. Kertomusvuonna ylläpidettiin sähköpostilistaa,
jolla voitiin tavoittaa kaikki seudulliset yksiköt sekä laadittiin erilaisia
suosituksia kunnaneläinlääkäreiden tueksi.
Liiton toimistolla on jo useamman vuoden ajan kerätty paikallisia sopimuksia sekä hyviksi
koettuja paikallisia toimintamalleja,
joita on sitten jaettu muiden alueiden käyttöön niiden miettiessä
omaa ratkaisumalliaan vastaavaan
tilanteeseen. Erilaiset paikalliset
sopimukset ovat vuosien varrella
etäännyttäneet kentän todellisuuden keskustasolla sovittavista työja virkaehtosopimuksista. Liiton
neuvottelijat pyrkivät tuomaan
tämän seikan myös Kuntatyönantajat ry:n neuvottelijoiden tietoon
ja siten saattamaan muun muassa
kunnallisen lääkärisopimuksen
muotoilut vallitsevaa käytäntöä
vastaavalle tolalle.
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Eläinlääkäriliiton
vaalit 2010
Valtuuskunnan vaalit onnistuivat hyvin: ehdokasasettelu oli monipuolinen ja laaja, ja äänestysprosentti oli hyvä 39 (33 vuonna 2007) ja
mukaan saatiin tuoreita voimia.

Vuoden eläinlääkintäteko 2010 -tunnustus annettiin Eläintautien
torjuntayhdistys ETT ry:lle toukokuussa sen 15-vuotisesta ansiokkaasta työstä eläintautien vastustamiseksi. Kuvassa vasemmalta Hannele
Nauholtz, Pirjo Kortesniemi, liiton puheenjohtaja Sanna Hellström, Olli
Ruoho ja Sanna Nikunen.

Päivystys esillä edelleen

Uudet valtakunnalliset työ- ja virkaehtosopimukset solmittiin vuosille 2010–2011. Kunnallisessa
lääkärisopimuksessa nostettiin
hygieenikko- ja valvontaeläinlääkärien minimipalkkoja sekä
praktikkoeläinlääkärien palkallisen
vapaan palkkoja 15 prosentilla.
Neuvotteluissa keskusteltiin pitkällisesti eläinlääkäreiden päivystysjärjestelmästä ja sen mahdollisesta
harmonisoinnista lääkärien päivystyksen kanssa. Asian selvittämistä
päätettiin jatkaa toteuttamalla valituilla paikkakunnilla työajanseuranta syksyn aikana.
Päivystyskorvauksia korotettiin
sopimusneuvotteluissa hienoisesti.
Päivystyskorvausten korotukset
ovat neuvotteluissa osoittautuneet

hankalaksi kysymykseksi. Vaikka
kaikki neuvottelukierroksella kulloinkin käytettävissä olevat varat
kohdennettaisiin pelkästään päivystyskorvauksiin, eivät korvaukset kuitenkaan korottuisi lähellekään eläinlääkärien omia toiveita.
Lisäksi kaiken rahan keskittäminen
päivystyskorvauksiin pysäyttäisi
eläinlääkärien ansiokehityksen
peruspalkkojen osalta. On myös
huomattava, että ne kunnaneläinlääkärit, joilla on jo paikallisesti
sovittuna korkeampi päivystyskorvaus, jäisivät päivystyskorvauksiin
kohdentuvalla korotuskierroksella
mahdollisesti jopa kokonaan ilman
korotuksia.

Työllisyystilanne oli hyvä,
riittävyys puhutti

Yleinen huono taloustilanne piti
sopimuskorotukset vähäisinä. Taloustilanne ei kuitenkaan vaikuttanut mitenkään eläinlääkäreiden
työllisyyteen, vaan työttömyys
pysyi kertomusvuoden aikana
edelleen käytännössä tuntemattomana ilmiönä. Liiton työnvälityksessä oli jatkuvasti lukuisia
avoimia työpaikkoja. Aikaisempina
vuosina eläinlääkäripulalle on ollut
leimallista vajauksen keskittyminen
kuntasektorille sekä maantieteellisesti pohjoiseen ja itään.
Kertomusvuonna eläinlääkäripula sai uusia muotoja, kun vajaus
levisi myös länteen ja yksityiselle
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käymällä aktiivista julkista eläinsuojelukeskustelua. Liitto otti
useasti kantaa erilaisiin eläinten
hyvinvointiin liittyviin kysymyksiin. Liiton eläinsuojeluvaliokunta
valmisteli liiton kannat vasikoiden
nupoutukseen ilman kivunlievitystä sekä porsaiden kastraatioon.
Liitto järjesti lisäksi keväällä tuotantoeläinten hyvinvointiseminaarin ja syksyllä koirien, kissojen ja
hevosten hyvinvointiseminaarin.
Liiton puheenjohtaja osallistui
varsin näkyvästi kertomusvuoden
aikana käytyyn julkiseen keskusteluun muun muassa tuotantoeläinten olosuhteista.
Eläinlääkäriliiton hallitus ja muut hallituksen kokouksiin osallistujat:
takaa vasemmalta varapuheenjohtaja Timo Wahlroos, Pauli Sorvisto,
Päivi Lahti, varajäsen Jarkko Oksanen ja valtuuskunnan varapuheenjohtaja Katri Kiviniemi, eturivi vasemmalta Kaisa Hemminki, Päivi
Pyykönen ja puheenjohtaja Sanna Hellström. Kuvasta puuttuvat Marita
Saarikivi, varajäsen Vuokko Puurula ja valtuuskunnan puheenjohtaja
Olli Ruoho.
sektorille. Yksityisellä puolella
vauhdikkaasti käynnistynyt eläinlääkäriasemien ketjuuntuminen
ja entisellään jatkunut uusien yritysten perustaminen lisää todennäköisesti jatkossa eläinlääkärien
tarvetta erityisesti juuri yksityisellä
sektorilla. Jää nähtäväksi, voidaanko vajaus täyttää joidenkin vuosien kuluttua työelämään siirtyvillä
suuremmilla valmistumismäärillä
ja etenkin Virosta tulevalla työvoimalla. Eläinlääkäreiden riittävyydestä käytävälle keskustelulle ei
nykyisellään näy loppua.
Eläinten hyvinvointia
julkisuuteen

Liitto jatkoi monin tavoin eläinlääkärikunnalle keskeisten asioiden
nostamista esille julkisuudessa.
Maamme hyvä eläintautitilanne
nostettiin julkiseen tietoisuuteen
palkitsemalla vuoden eläinlääkintätekona Eläintautien torjuntayhdistys ETT ry:n 15 vuoden menestyksekäs ja peräänantamaton
työ Suomen eläintautitilanteen
pitämiseksi hyvänä ja hallittuna.
Maamme korkeatasoinen eläin318

Liiton valiokunnat toimivat
kukin omalla alallaan: eläinsuojeluvaliokunta oli erityisen
aktiivinen ja valmisteli esityksiä
eläinten hyvinvoinnin tiimoilta
myös julkisuuteen. Eläinsuojelulainsäädäntöuudistuksen
taustaksi järjestettiin toimistolla
kutsuseminaarit tuotantoeläinten
sekä lemmikki- ja seuraeläinten
hyvinvoinnista.

lääketieteellinen tutkimus taasen
tuotiin julkisuuteen myöntämällä Suomen Eläinlääkäriliiton ja
Suomen eläinlääketieteen säätiön
10 000 euron arvoinen Topi Salmi
-tutkijapalkinto professori Satu
Pyörälälle.
Eläinlääkärien keskeisyyttä
eläinsuojelussa nostettiin esille

Valtuuskunta koolla
Oulussa ja Helsingissä

Liiton valtuuskunta kokoontui kahdesti. Kevätkokouksen yhteydessä
pidettiin valtuuskunnan seminaari,
jossa muun muassa käytiin läpi
valtuuskuntakauden tavoitteiden
toteutumista ja varauduttiin tulevaan. Säännöissä määrättyjen
asioiden lisäksi valtuuskunta käsitteli muun muassa liiton eettisen
ohjeistuksen uusimista, otti kantaa
vastuulliseen antibioottien käyttöön ja MMM:n esiselvitykseen
koskien eläinlääkärintarvetta ja
eläinlääkärien koulutuspaikkojen
lisäämistä sekä valitsi Suomen
eläinlääketieteen säätiön hallituksen vuosille 2011−2013.
Syksyllä pidettiin liiton valtuuskunnan vaali. Vaalin äänestysvilkkaus oli poikkeuksellisen korkea
ja vaalissa valittiin valtuuskuntaan
30 jäsentä, kymmenen varajäsentä
sekä nelihenkinen opiskelijoiden
edustus. Yrittäjäsektori oli vaalissa
erityisen aktiivinen saaden valtuuskuntapaikoista lähes puolet.
Uuden valtuuskunnan järjestäytymiskokouksessa valtuuskunnan
puheenjohtajaksi valittiin jatkamaan Olli Ruoho ja liiton puheenjohtajaksi uutena Kirsi Sario. Jäsenistön kohonnut vaaliaktiivisuus
otettiin liiton päättävissä elimissä
ilolla vastaan, sillä jäsenistön vaaliaktiivisuuden lisääminen sisältyi
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Liiton toimistolle remontoitiin tilat Aleksis Kiven
kadulle ja niihin muutettiin huhtikuussa. Alakerran Selli-tila on opiskelijoiden, eläinlääkäriyhdistysten ja jäsenten käytössä veloituksetta. Tupaantuliaisissa palkittiin ansioituneita aktiiveja ja
muita henkilöitä.
valtuuskunnan toimikauden tavoitteisiin hyvin keskeisellä tavalla.
Tällä kertaa liitossa ei jouduttu
edellisten valtuuskunnan vaalien
kaltaiseen tilanteeseen, jossa ehdokkaiden vajauksen vuoksi ei
koskaan tarvittu varsinaista postiäänestystä, vaan valtuuskunta
koottiin ilmoittautuneista ehdokkaista sopuvaalilla.
Eläinlääkäripäivillä
kävijäennätys

Joulukuun ensimmäisinä päivinä pidetyille Eläinlääkäripäiville
osallistui jälleen yli puolet ammattikunnasta, minkä lisäksi tehtiin

uusi päivien osallistujaennätys.
Eläinlääkäripäivien avajaiset järjestettiin iltatilaisuutena. Avajaisissa
valtiovallan tervehdyksen eläinlääkärikunnalle toi eduskunnan
maa- ja metsätalousvaliokunnan
puheenjohtaja Jari Leppä.
Eläinlääkäripäivien kasvu jatkui
edelleen myös näyttelypuolella, sillä tapahtuman näyttelyalue
myytiin kokonaisuudessaan. Messukeskuksen kongressialue ei
enää jatkossa anna mahdollisuutta
Eläinlääkäripäivien laajentamiseen,
joten tulevina vuosina joudutaan
harkitsemaan Messukeskuksen hallialueelle siirtymistä. Säännöllisin

Hallitus sekä toimiston ja Fennovetin työntekijät viettivät perinteiseen
tapaan yhteisen illan kesäkuussa.

aikavälein on myös selvitetty tapahtuman järjestämismahdollisuuksia muualla kuin Messukeskuksessa. Toistaiseksi ei kuitenkaan ole
löytynyt paikkaa, joka voisi täyttää
kaikki Eläinlääkäripäivien tarpeet.
Remontointia ja toimiston
muutto

Liiton Lääkäritalon toimitilan
käytyä ahtaaksi liitolle remontoitiin
toimistotilat vuonna 2008 ostettuun
toimitilaan Aleksin Kiven kadulla.
Uuteen tilaan muutettiin kertomusvuoden huhtikuun lopussa ja
tilan yhteyteen kunnostettiin myös
opiskelijoille tarkoitettu Selli-tila.
Selli on myös muun jäsenistön
käytettävissä esimerkiksi jäsenten
yksityistilaisuuksiin. Uuden toimiston juhlalliset avajaiset pidettiin
syyskuussa ja silloin palkittiin
pitkäaikaisia aktiiveja ja muita
ansioituneita henkilöitä: Bertil
Henriksson, Torsti Miller, Hannu
Saloniemi, Sakari Heinänen,
Mikko Kangas, Pirkko Nousiainen,
Markku Suojanen, Riitta Heinonen, Antti Niinistö ja Kirsi Sario.
Haasteellisesta uuden toimitilan
remontista huolimatta liitto teki
vuonna 2010 positiivisen tuloksen
ja liiton taloudellinen tilanne pysyi
edelleen hyvänä. Liittorahasto
jatkoi maltillista kasvuaan ja liiton
varallisuus ei kärsinyt arvopaperimarkkinoiden notkahduksesta.
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