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Valtuuskunta työskentelee Vaasassa kevätkokouksen ohessa pidetyssä seminaarissa.

Katsaus Eläinlääkäriliiton vuoteen 2012
Viime vuosi oli Suomen Eläinlääkäriliiton 120. toimintavuosi.
Yhtä ja toista edistettiin.
Teksti: Kirsi Sario
Kuvat: Anna Parkkari

Vuosi 2012 oli Suomen Eläinlääkäriliiton 120. toimintavuosi. Liiton
hallitus päätti järjestää mittavat
125-vuotisjuhlat vuonna 2017 ja
juhlisti maltillisesti 120. toimintavuottaan. Juhlan kunniaksi järjestettiin syyskuussa pienimuotoinen
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vastaanotto toimiston tiloissa.
Eläinlääkäriliiton jäsenmäärä
kasvoi edelleen tasaista tahtia.
Tähän on yhtenä syynä opiskelijamäärien kasvu sekä kotimaassa
että Virossa. Viron Tartossa opiskelee eläinlääkäriksi noin 120
suomalaista. Sieltä valmistuneet
ovatkin merkittävä joukko suomalaisia uusia eläinlääkäreitä.

Vuoden lopussa liittoon kuului
2 384 henkilöä, joista opiskelijoita oli 423. Jäsenkunnasta 25
prosenttia on miehiä ja 75 naisia.
Jäsenistön ammattikuvien monipuolisuuden perusteella liiton
voi katsoa edustavan hyvin koko
ammattikuntaa. Vaikka järjestäytymisaste on muihin akavalaisiin
järjestöihin verrattuna korkea, noin
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90 prosenttia ammattikunnasta, on
haaste pitää jäsenet tyytyväisinä.
Uusi yliopistovaliokunta

Yhteistyö eläinlääketieteellisen tiedekunnan kanssa oli vilkasta, tiedekunta on merkittävä eläinlääkärien
työllistäjä. Vuoden aikana kehittyi
ajatus uuden yliopistovaliokunnan
perustamiseksi. Valiokunta aloitti
työnsä järjestämällä tiedekunnassa
työskenteleville eläinlääkäreille
iltatilaisuuden, jossa kartoitettiin
keskeisiä haasteita valiokunnan
pohdittavaksi ja ratkaistavaksi.
Eläinlääkärit työskentelevät tiedekunnassa muun muassa opettajina
ja tutkijoina ja tehtävien yhdistäminen työajan puitteissa on vaikeata.
Tiedekunnassa olisi hyvä olla
enemmän eläinlääkäreitä opettajina. Eläinsairaalassa työskentelevät
eläinlääkärit ovat huippuosaajia,
mutta palkkaus ei vastaa heidän
osaamistaan.
Kuntatyönantajat ry:n ja liiton
yhteinen päivystystyöryhmä aloitti
työnsä viime vuonna. Päivystystyöryhmä tutustui kunnaneläinlääkärin työhön, työn järjestelyihin sekä
päivystysrasittavuuteen kahdessa
kunnassa: Päijät-Hämeessä ja Raaseporissa. Kunnaneläinlääkärin
työ, työn sitovuus sekä palkkaus-
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ja eläkemaksut poikkeavat kaikista
muista kuntatyöntekijöistä. Näihin
asioihin päivystystyöryhmä aloitti
tutustumisensa.
Yhteistyö Lääkärikartellin kanssa
jatkui tiiviinä ja hyvänä. Vuoden
aikana aloitettiin säännölliset lääkäriliittojen puheenjohtajatapaamiset. Tapaamisissa keskusteltiin
päivän polttavista edunvalvonnan
asioista sekä liittojen toiminnan
kehittämisestä.
Hyvinvoiva eläinlääkäri:
hyvinvointikysely

Kesällä tehtiin työhyvinvointikysely koko jäsenkunnalle eläinlääkärintyön erityispiirteiden sekä työn
rasittavuuden ja vaaran paikkojen
selvittämiseksi. Tulosten perusteella päivitetään myös Eläinlääkärin
työterveysopas yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen
kanssa. Kyselystä saatiin alustavia
tuloksia ja merkittävää on edelleen kunnaneläinlääkärien työsidonnaisuus sekä eläinlääkärien
suuri tapaturmariski. Vastausten
perusteella myönteinen huomio
on eläinlääkärien keskimääräinen
tyytyväisyystyöhönsä ja viihtyminen työyhteisöissään. Työyhteisöt
ovat monille eläinlääkäreille uusi
ja ilmeisen innostava asia.

Valtuuskunta salissa ja
tarhalla

Valtuuskunnan kevätkokouksessa Vaasassa valtuuskunnan jäsenet tutustuivat turkistarhaukseen
myös turkistarhalla. Valtuuskunnan
kevään ja syksyn seminaareissa
pohdittiin turkistarhausta eläinsuojelun näkökulmasta sekä muita
keskeisiä tarpeita eläinsuojelulain
uudistamista varten.
Maa- ja metsätalousministeriössä alkoi uuden eläinsuojelulain valmistelu. Lain valmistelussa
ovat mukana liiton edustajat sekä
ohjaus- että työryhmässä. Eläinsuojeluvaliokunta teki valvontaeläinlääkäreille kyselyn eläinsuojelun
ja valvonnan keskeisimmistä kipupisteistä ja kohteista; tuloksia
käytetään hyväksi myös lain valmistelutyössä. Yhteistyö eläinsuojelujärjestöjen kanssa oli hyvää ja
tiivistä. Liitolla on edustus Suomen
Kennelliitto ry:n eläinsuojelutyöryhmässä. Viime vuoden aikana
valmisteltiin eläinsuojelujärjestöjen
ja ammattikorkeakoulu Haaga-Helian kanssa kampanja nimeltä Älä
osta koiraa häkistä. Tarkoituksena
on puuttua sekä pentutehtailuun,
että koirien laittomaan tuontiin
ulkomailta Suomeen. Liitto järjesti lisäksi Jalostettua kärsimystä

Valtuuskunta kutsuttiin Vaasan kaupungin vastaanotolle, oikeassa kuvassa on illan isäntä peruspalvelujohtaja Jukka Kentala ja vasemmalla hänen vaimonsa eläinlääkäri Kirsi Kentala.
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Hallitus
kokoustaa liiton
toimistolla.
Ensimmäisen kurssin
opiskelijat
tutustuivat
liittoon,
tilaisuus
pidettiin
toimiston
alakerrassa
Sellissä.

-seminaarin huhtikuussa, jossa
paneuduttiin koiranjalostuksen
ongelmiin.
Kriisinhallintaeläinlääkäri
Vuoden eläinlääkäriksi

Vuoden eläinlääkäriksi 2012 valittiin puolustusvoiminen eläinlääkäri
Ava Sovijärvi. Hän on ensimmäinen puolustusvoimien naiseläinlääkäri ja monien rauhanturvaoperaatioiden ammattilainen. Vuoden
eläinlääkäri kiteytti tehtäväkenttäänsä rauhanturvaoperaatioissa:
”Rauhanturvaajien leiri on kuin
koko yhteiskunta pienoiskoossa.
Rauhanturvaajien asumisolosuhteet, elintarvike- ja talousvesihuolto ovat keskeisiä palvelusturvallisuuden kannalta. Elintarvikkeiden
ja talousveden välityksellä leviävät
epidemiat ja infektiot romuttavat
rauhanturvatyön tehokkaasti, sen
vuoksi niiden torjuminen on kes-

keistä.” Vuoden eläinlääkäri sai
ansaitsemaansa huomiota vuoden
aikana ja hänen toimintaansa esiteltiin julkisuudessa. Ensimmäistä
kertaa vuoden eläinlääkäri esitteli
työtään kollegoille Eläinlääkäripäivillä.
Ellit Euroopassa,
muutoksia yksityssektorilla

Liiton hallitus osallistui aktiivisesti Euroopan eläinlääkärijärjestön
eli FVE:n kokouksiin. Kokouksissa
käsitellään ajankohtaisia eurooppalaisia eläinlääkäreitä koskevia
aiheita. Liiton edustajat tuovat
tuliaisina ajatuksia ja kannanottoja
myös omaan työhömme.
Eläinlääkäriliitolla on hyvä
edustus myös FVE:n eurooppalaisissa alajärjestöissä. Hygieenikkojen järjestössä on suomalainen
tilintarkastaja sekä teollisuus- ja
tutkimusjärjestössä suomalainen

rahastonhoitaja. Eläinlääkärien
koulutusta koskeva eurooppalainen lainsäädäntö on edelleen
uudistettavana. Uudistuksessa paneudutaan erityisesti niihin tietoihin ja taitoihin, joita valmistuvilla
tulee aivan työuransa alussa olla.
Liitto on ollut aktiivisesti mukana
vaikuttamassa ja keskustelemassa
lainsäädännöstä.
Yksityissektorilla tapahtui kertomusvuoden aikana rakennemuutos: alan ulkopuoliset sijoittajat
alkoivat ostaa eläinlääkäriasemia.
Maahamme syntyi kaksi sijoittajien
muodostamaa eläinlääkäriasemaketjua. Liitto varautui erityisesti
ohjaamaan eläinlääkäriasemien
myyntiä sekä asemilla työskentelevien eläinlääkärien edunvalvontaa.
Eläinlääkäriasemien ketjuuntuminen alkoi muissa Pohjoismaissa
hieman aiemmin. Pohjoismaiset
eläinlääkäriyhdistykset pitivät yh-

Liiton 120-vuotisen taipaleen kunniaksi järjestettiin pienimuotoinen vastaanotto syyskuussa. Vasemmalla
puheenjohtaja, sitten Suolet ry:n eli suomalaisten Tartossa opiskelevien yhdistyksen sihteeri, EKY:n puheenjohtaja, Suolet ry:n puheenjohtaja, liiton valtuuskunnan puheenjohtaja ja oikealla yleisö kuuntelee puheita.
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Tuore koulutuspoliittinen valiokunta kokoontuu, toimintavuonna perustettiin upouusi yliopistovaliokunta. Vasemmalla Vuoden eläinlääkäri
2012 toimittajien kuvattavana.
teisen toiminnan suunnittelupalaverin Kööpenhaminassa syksyllä.
Palaverissa pyrittiin ennakoimaan
omistajavaihdoksesta aiheutuvia
muutoksia niin myyjien kuin muidenkin työntekijöiden työehtoihin.
Palaveriin osallistuivat liitosta puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja
valtuuskunnan varapuheenjohtaja.
Eläinlääkäripäivien lumoa

Eläinlääkäripäivät järjestettiin marraskuun ja joulukuun vaihteessa.
Päiville osallistui jälleen yli tuhat
eläinlääkäriä. Osallistujakyselyn
perusteella voitiin todeta, että
eläinlääkärit kokevat kattavat ja
korkeatasoiset koulutuspäivät tarpeellisiksi. Tiedollinen ja taidollinen anti on erinomainen houkutin, mutta myös oheistapahtumat
illanviettoineen ja keskusteluineen
kiinnostavat vuodesta toiseen.
Päivillä jatkettiin jo edellisenä
vuonna aloitettua eläinlääkärien
hyvinvointia lisäävien luentojen
kokonaisuutta. Avajaisissa jaettiin Eläinlääkäriliiton myöntämät
eläinten hyvinvointi- ja yrittäjäpalkinnot. Yrittäjäpalkinto jaettiin
ensimmäistä kertaa. Päivien uutena
kokonaisuutena oli päivitystä praktiikkaan -osio, jossa käsiteltiin nautojen tukihoitoja ja utaretulehduksia, pieneläinten murtumahoitoja ja
hevosen akuuttia ontumaa.

Maa- ja metsätalousministeriö
valmisteli jälleen kertomusvuonna runsaasti uutta lainsäädäntöä.
Annettujen lausuntojen määrä oli
mittava. Liitto edusti eläinlääkäreitä
useassa toimikunnassa ja työryhmässä.
Eläinlääkärilehti ilmestyi kymmenen kertaa ja jäsentiedote
kuusi kertaa. Jäsentiedote päätettiin muuttaa kokonaan sähköiseksi. Toiminnan tehostamiseksi
lehden ilmoitusmyynti ulkoistettiin
liiton omistamalle Fennovet Oy:lle.
Yritys hoitaa Eläinlääkäripäivien
näyttelyn myynnin ja on jatkuvasti
yhteydessä ilmoittajiin. Ilmoitusmyynnin tehostumista päätettiin
seurata tiiviisti. Lehden lukijatutkimus 2012 osoitti lukijoiden
tyytyväisyyden yhä kasvaneen ja
lukuajan pidentyneen, ja myös
kehityskohteita löydettiin.
Vuoden aikana senioritoimikunta valmisteli Eläinlääketieteellisen
korkeakoulun aikaisia muistelmia
sisältävää kirjaa. Muistelmia kerättiin jo edellisenä vuonna ja kertomusvuonna toimitetun kirjan on
tarkoitus ilmestyä syksyllä 2013.
Yhteistyö opiskelijoiden kanssa
oli tiivistä. Eläinlääketieteellisen
tiedekunnan opiskelijoille järjestettiin perinteisiä tilaisuuksia:
kandi-ilta, PreVappu tilaisuus sekä
kirjanpito- ja verokurssi. Lisäksi

liitto osallistui EKY:n järjestämään
seniori-iltaan ja vuosijuhlaan. Myös
Tartossa opiskeleviin suomalaisiin
pidettiin tiiviisti yhteyttä. Liiton
edustajat kävivät Tartossa kertomusvuoden aikana kolmesti, kahdesti kirjanpitokurssin merkeissä
ja kerran Suolet ry:n vuosijuhlassa.
Toimiston alakerrassa on kaikkien jäsenten vapaasti varattavissa
oleva Selli-tila. Sellissä kukin jäsen
voi järjestää omia tilaisuuksiaan
hyvien liikenneyhteyksien ääressä
ja maksutta. Tila onkin ollut ahkerassa käytössä.
Liiton toimistossa työskenteli
kuluneen vuoden aikana yhdeksän
henkilöä, joista puheenjohtaja oli
puolipäiväinen ja yksi toimihenkilö
määräaikainen ja osa-aikainen. Kertomusvuoden aikana liiton toiminnanjohtaja irtisanoutui liiton palveluksesta. Loppuvuonna aloitettiin
uuden toiminnanjohtajan haku.
Liiton omistaman Fennovet Oy:n
palveluksessa oli kolme henkilöä,
syyskuusta alkaen neljä.
Kirjoittaja on liiton hallituksen
puheenjohtaja.
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