
262

Suomen Eläinlääkärilehti 2015, 121, 5

TeksTi: MarjaTTa Vehkaoja 

Eläinlääkärin ammattia ja toiminta-
kenttää säätelee poikkeuksellisen 
suuri määrä lainsäädäntöä. Tämä 
näkyi Eläinlääkäriliiton toiminnassa 
vuonna 2014. Liittoa arvostetaan 
eläinlääkärien edustajana ja liitolta 
pyydettiin viime vuonna yhdek-
säntoista kertaa lausuntoja lainsää-
dännön muutosehdotuksista.

Eläinlääkäriliitto painotti eri 
yhteyksissä, että ympäristöter-
veydenhuollon kokonaisuuden 
tulee sisältyä esitykseen sosiaali- ja 
terveydenhuollon järjestämises-
tä. Ympäristöterveydenhuollon 
järjestämisen tulee säilyä osana 
kansanterveystyötä, myös ennal-
taehkäisevästi.

Lainsäädäntöön 
ja yhteiskuntaan 
vaikuttaminen on 
keskeistä

Ministeriöt nimittivät liiton esityk-
sestä jäseniä useisiin työryhmiin. 
Jäsenet ovat toimineet aktiivisesti 
eläinsuojelulain uudistamishank-
keessa, tuotantoeläinten, seura- ja 
harraste-eläinten sekä eläinten 
suojelun hyvinvoinnin neuvotte-
lukunnissa ja eläinlääkintävahin-
kojen arviolautakunnassa sekä 
eläinlääkelainsäädännön uudista-
mistyössä. 

Eläinlääkeuudistus saattaa muut-
taa hyvän suomalaisen antibi-
oottien käyttöpolitiikan ja lisätä 

pohjoismaisessa yhteistyössä ja Eu-
roopan eläinlääkärijärjestön FVE:n 
kokouksissa. 

Yksittäisiä jäseniä tuettiin

Liitto otti aktiivisesti kantaa esille 
tulleisiin epäkohtiin kuten Seinä-
joen kaupungin valmistelemaan 
sopimusluonnokseen yksityisen 
eläinlääkäriaseman kanssa. Liiton 
toimisto avusti kaupungineläinlää-
käreitä kaupungin asiasta tekemän 
päätöksen muutoksenhaussa. 

Eläinlääkäriliiton 
aktiivinen vuosi 2014 
Eläinlääkäriliitto tuki, neuvoi ja auttoi jäseniään toimintavuonna 2014. Lainsäädännön 

uudistuksiin otettiin kantaa ja lääkepolitiikka oli esillä myös kansainvälisesti. Kotimaassa 

oli esillä Sote-uudistus.  Jäsenneuvontaan saatiin paljon yhteydenottoja.

Liitto valmisteli ja antoi aktiivi-
sesti lausuntoja lainsäädännön 
muutoshankkeisiin, tällaisia 
lausuntoja valmistu 19 kappa-
letta. Sote-uudistukseen, lääke-
politiikkaan ja moneen muuhun 
ajankohtaiseen asiaan otettiin 
myös kantaa. 

Anna Parkkari

Jäsenet olivat vilkkaasti yhtey-
dessä neuvontaan, siis kahteen 
liiton asiamieheen, jotka ovat ju-
risteja. Yksittäisiä jäseniä tuettiin 
tarvittaessa oikeusprosesseissa ja 
muissa hankalissa tilanteissa. 

lääkeaineresistenssiä. Suomi toimii 
maltillisen antibioottien käytön 
puolesta vaikuttamalla Euroopan 
komissioon ja neuvostoon asetuk-
sen valmistelussa. Eläinlääkäriliitto 
on omalta osaltaan jakanut viestiä 
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Helmikuussa julkaistiin ja lä-
hetetiin joukkoviestimille tiedote, 
jossa paheksuttiin virkasuhteisen 
tarkastuseläinlääkärin irtisanomis-
ta. Liitto ilmaisi kantansa Suomen 
Kennelliitto ry:n järjestämästä 
näyttötilaisuudesta eläinlääkäreille 
sydäntutkimuslausunto-oikeuksien 
saamiseksi. Eläinlääkäriliitto pa-
heksui toimintaa, koska se puut-
tuu laillistetun eläinlääkärin lailla 
säädettyyn oikeuteen harjoittaa 
ammattiaan. Kennelliitto oli mää-
ritellyt yksityiset eläinlääkintäpal-
velut tautikohtaisesti vain yhden 
eläinlääkärin tehtäväksi. Eläinlää-
käriliitto pyysi Suomen Kennelliit-
toa perumaan menettelyn.

Suosituksia uusittiin

Eläinlääkäriliitto päivitti kunnan-
eläinlääkärien päivystysvapaata 
koskevan suosituksen:

viikonloppuihin eli lauantai- ja 
sunnuntaipäiviin sekä arkipyhään 
ajoittuvasta päivystyksestä suosi-
tellaan annettavaksi vähintään yksi 
vapaapäivä jokaista päivystysvuo-
rokautta kohti. Kahteen arki-iltaan 
ajoittuvaa päivystystä kohti suosi-
tellaan annettavaksi eläinlääkärille 
vähintään yksi vapaapäivä. 

Vuoden lopulla jäsenten mah-
dollisuus osallistua liiton antamien 
lausuntojen valmisteluun parani:. 
jäsenet voivat nyt tutustua liitolle 
tuleviin lausuntopyyntöihin liiton 
verkkosivujen kautta lausunnon-
antoaikana ja he voivat halutes-
saan kommentoida aihetta liiton 
toimistolle.

Liiton neuvontapalvelu 
auttoi yrittäjiä ja 
ammatinharjoittajia

Jäsenet käyttävät liiton neuvon-
tapalvelua ahkerasti, siis soittavat 
tai lähettävät sähköpostia liitossa 
työskenteleville kahdelle lainoppi-
neelle asiamiehelle. Toinen heistä 
neuvoo yrittäjiä ja toinen palkan-
saajana työskenteleviä jäseniä. 

Yrittäjien yleisimmät kysymyk-
set koskivat työnantajavelvoitteita, 
sopimusongelmia ja asiakkaisiin 

liittyviä hankaluuksia. Erityisesti 
kysyttiin asiakkaan esittämistä 
hoitovirheväitteistä ja muista kor-
vausvaatimuksista, sopimusten 
tulkinnasta, riitatilanteiden kä-
sittelemisestä sekä työnantajan 
toiminnan suunnittelemisesta ja 
työlainsäädännön asettamista ra-
joituksista ja vaatimuksista. 

Ammatinharjoittajia askarrutti-
vat erityisesti sopimuskysymykset 
eläinlääkäriasemien kanssa, am-
matinharjoittajuuteen liittyvät rajoi-
tukset ja oikeudet sekä vastuisiin 
liittyvät asiat. Myös verotukseen, 
kirjanpitoon, eläinlääkintäautoon, 
osakeyhtiöiden asioihin ja PuhTi-
järjestelmään liittyen esitettiin run-
saasti kysymyksiä.

Yrittäjäyhteistyön kehittämiseksi 
kerättiin yrittäjien sähköpostiosoit-
teita ja otettiin käyttöön yrittäjien 

yhteistyösähköpostilista. Eläinlää-
käripäivillä 2014 liiton yrittäjäva-
liokunta järjesti yksityisyrittäjille 
ideariihen. Kesän 2014 jäsenkyse-
lyyn vastanneista noin kaksi kol-
masosaa yrittäjistä ei ollut kahden 
viimeisen vuoden aikana kokenut 
epätervettä kilpailua. Yksi kolmas-
osa oli kuitenkin kärsinyt tällaises-
ta ja sen aiheuttajiksi ilmoitettiin 
sekä kunnaneläinlääkärijärjestelmä 
että ketjujen kilpailumenettelyt.

Julkisen sektorin 
edunvalvontaa

Valtion edunvalvonta keskittyi 
virastokohtaisten tarkentavien vir-
kaehtosopimusten noudattamisen 
valvontaan. 

Liitto ajoi työtuomioistuimessa 
tarkastuseläinlääkärin henkilökoh-
taista palkanosaa ja virkaehtosopi-
muksen rikkomista koskevaa asiaa. 
Tässä asiassa työnantaja tuomittiin 
maksamaan hyvityssakkoa virka-
ehtosopimuksen tahallaan rikko-
misesta.  

Vuoden 2014 aikana liitto pani 
vireille kaksi muuta kannetta työ-
tuomioistuimessa samaa virastoa 
vastaan. Näiden asioiden käsittely 
on vielä kesken. Liitto tuki yk-
sittäistä jäsentä myös työturval-
lisuuden laiminlyöntiin liittyvien 
rikosilmoitusten yhteydessä. 

Liitto edisti myös yksilöllisen 
työajan käyttöönottoa valtiolla. Val-
tion virkaehtosopimus mahdollis-
taa yksilöllisen työajan, jolla voisi 
ottaa huomioon virastotyöaikaa 
tekevien virkamiesten työn pit-
kiin virkamatkoihin kuluvan ajan, 
mutta mahdollisuutta on käytetty 

A.P.

A.P.

Liitossa on kaikki-
aan 14 valiokuntaa, 
jotka valmistelevat 
asioita liiton halli-
tukselle ja valtuus-
kunnalle. Kuvassa 
Suomen Eläinlää-
kärilehden toimitus-
neuvoston jäsenet 
elokuun kokouksen 
tauolla. 

Opiskelijoihin Helsingissä ja 
Tartossa pidettiin tiiviisti yhteyt-
tä ja muun muassa järjestettiin 
verokurssi ja kirjanpitokurssi. 
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nihkeästi. Samankaltaista tehtävää 
hoitavien eriarvoinen palkkahin-
noittelu saman työnantajan palve-
luksessa oli myös ajankohtainen 
vuoden aikana.

Vuoden lopulla käytiin runsaasti 
eläinlääkäreitä valtiolla työllistäväs-
sä virastossa, Evirassa, yhteistoi-
mintaneuvottelut. joiden jälkeen 
virasto irtisanoi viiden eläinlää-
kärin virkasuhteet. Liiton toimis-
to teki tiivistä yhteistyötä Jukon 
pääluottamusmiehen ja niiden 

jukolaisten järjestöjen kanssa, joilla 
on jäseniä kyseisessä virastossa. 
Jäseniä neuvottiin yt-menettelyissä.

Yliopiston 
työsuhdetilannetta 
selviteltiin

Yliopiston edunvalvontatyö keskit-
tyi yliopistovaliokunnan edellisenä 
vuonna teettämän selvityksen 
analysointiin. 

Jäsenet kokivat palvelussuhteen 
ehdoissa olevan paljon epäsel-
vää, samoin eri työaikamuodoissa 
työskentelevien asemassa. Liitto 
järjesti yliopiston työsuhdeasioista 
jäsenillan, josta saatiin hyvää pa-
lautetta. Liitto päätti panostaa työ-
ehtosopimuksen epäkohtien kor-
jaamiseen yliopiston sopimuksen 
seuraavalla neuvottelukierroksella. 

Kuntapraktioiden 
palkkausjärjestelmä esillä

Kunnan praktikoiden palkkausjär-
jestelmä herättää jäsenneuvonnas-
sa kysymyksiä erityisesti esimies-
ten vaihtuessa. 

Kunnaneläinlääkärien palk-
kausjärjestelmä on epätavallinen 
yhdistelmä virkapalkkaa ja eläinten 
omistajien maksamia palkkioita. 
Jos eläinlääkärien hallinnollisena 
esimiehenä toimii muun kuin 
eläinlääkärin koulutuksen saanut 
henkilö, on tiedon puute ja sen 

tarve työnantajan edustajilla eri-
tyisen suuri. Viranhaltijan ja työ-
suhteisen työntekijän juridisen 
aseman ero yllättää myös joskus 
jäsenemme. Näin kävi esimerkiksi 
tapauksessa, jossa kunta toimival-
tansa perusteella halusi muuttaa 
virkamiehen tehtäviä. Kunnan ja 
eläinlääkärin vastuun jakautumi-
nen hoitovirhetapauksissa on sään-
nöllisesti esillä jäsenneuvonnassa.

Liiton toimiston henkilökunta 
auttoi jäseniä palkkojen harmo-
nisointiasioissa. Kun kunnassa 
perustetaan uusi ympäristötervey-
denhuollon organisaatio, johon yh-
distetään useita kuntia, on samaa 
työtä tekevien palkkoja harmo-
nisoitava. Samalla on kuitenkin 
huolehdittava, ettei kenenkään 
palkka laske. Yhdessä kaupungissa 
asia ratkesi myönteisesti. Kahdella 
paikkakunnalla asian selvittäminen 
jatkuu.

Yksityissektorin 
työsuhteisten jäsenten 
asioita

Yksityissektorin työsuhteisten 
edunvalvonnan keskeinen asia oli 
työehtosuosituksen uudistaminen.  
Eläinlääkäriasemilla palkansaaji-
na työskentelevät jäsenet olivat 
usein yhteydessä jäsenneuvontaan. 

Liiton valiokunnat 
ovat asiantuntevia 

työrukkasia

Suomen Eläinlääkäriliitolla on 
useita valiokuntia, jotka val-
mistelevat oman alansa asiois-
ta esityksiä liiton hallitukselle 
ja valtuuskunnalle. Tilanteen 
mukaan valiokunnat kokoontu-
vat tiheämmin tai harvemmin, 
enimmillään yhdellä valiokun-
nalla on noin viisi kokousta vuo-
dessa. 

Kaikki nykyiset valiokunnat on 
lueteltu oheisen organisaatio-
kuvan alla. Valiokunnissa on 
mukana liiton jäseniä, jotka ovat 
asiantuntijoita alan asioissa ja 
jotka haluavat vaikuttaa asioihin. 
Luottamustoimisten jäsenten 
toimikaudet ovat kolmivuotisia, 
seuraavan kerran valiokunti-
en jäsenyyksiä tarkastellaan 
kokonaisuutena vuoden 2016 
lopulla, jolloin pidetään myös 
liiton valtuuskunnan vaali. Va-
liokuntien kokoonpanon päättää 
liiton hallitus.

Moni kokee valiokunnan jäse-
nyyden aitiopaikkana oman alan 
asioihin. Erityisen näkyvää työtä 
tekee muun muassa Eläinlää-
käripäivien seminaariohjelman 
suunnitteleva koulutusvaliokun-
ta ja Suomen Eläinlääkärilehden 
toimitusneuvosto. 

Nykyisten valiokuntien jäsenet 
kerrotaan liiton verkkosivuilla 
www.sell.fi, kohdassa Eläinlää-
käriliitto, valiokunnat.

Kesällä 2014 tehtiin jäsenkyse-
ly, joka antoi hyödyllistä tietoa 
edunvalvontaan ja nosti myös 
esille uusia selvitettäviä kysy-
myksiä. Vuoden eläinlääkäriksi 
valittiin Marja Nuorgam Inarista 
ja Suomen Eläinlääkäriliiton 
yrittäjäpalkinnon sai Helena 
Kuntsi-Vaattovaara. Palkinto an-
nettiin Eläinlääkäripäivillä, jossa 
myös Vuoden eläinlääkäri kertoi 
kollegoille työstään.

Jäsenkunnan sähköpostiosoit-
teet ovat noin 80-prosenttisesti 
hyvin ajan tasalla. Ajankohtaisia 
asioita kertova liiton sähköinen 
jäsenkirje lähetetään sähköpostil-
la kuudesti vuodessa. 
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Koska alalla ei ole sitovaa työ-
ehtosopimusta eikä siten vähim-
mäisehtoja, on neuvonnan tarve 
suuri. Usein esillä olivat solmitta-
van työsopimuksen sisältöasiat eli 
mistä asioista kannattaa vähintään 
sopia. Vuosilomalainsäädännön 
soveltamisongelmat provisiopalk-
kauksessa olivat esillä neuvon-
nassa. Vuoden aikana liitto pani 
vireille yhden lausuntopyynnön 
työ- ja elinkeinoministeriön alai-
selle työneuvostolle vuosilomalain 
tulkinta-asiassa.

Liitto tiedotti ja jäseniä neu-
vottiin mutkikkaan Neuvo 2020 
–maatilatilaneuvontajärjestelmän 
hakuprosessissa ja hakulomakkeen 
epäselvyyksissä.  

Jäsenedut: sinun ja 
yhteisösi hyväksi!

Liitto puhuu eläinlääkärien puo-
lesta ja edistää koko alan asioi-
ta. 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 me-
nestyvä ja hyvinvoiva eläinlääkä-
ri työssä ja vapaalla. Jäsenelle 
on tarjolla myös rahanarvoisia 
henkilökohtaisia etuja. 

Jäsenmaksu on vähennyskel-
poinen henkilökohtaisessa ve-
rotuksessasi.

Lue lisää: www.sell.fi, valitse 
Kannattaa kuulua -banneri.

varsinaiset, opiskelijat, kunniajäsenet
Jäsenet 

Toimisto

Suomen Eläinlääkäriliiton organisaatio

Valiokunnat, 14 valiokuntaa

Valtuuskunta 
30 jäsentä ja 2 opiskelijajäsentä, 

10 varajäsentä ja 2 opiskelijavarajäsentä

Hallitus 
puheenjohtaja = liiton puheenjohtaja, 
6 varsinaista jäsentä ja 2 varajäsentä

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 palkka-
valiokunta (KUVA), opiskelijavaliokunta (OVA), sosiaalivaliokunta 
(SOVA), talousvaliokunta (TAVA), työvaliokunta (TYVA), valtion palkka-
valiokunta (VAVA), yksityissektorin työsuhdevaliokunta (YSVA), yliopis-
tovaliokunta (YOVA), yrittäjävaliokunta (YRVA) ja Eläinlääkärilehden 
toimitusneuvosto (TN). 

Liiton jäsenet ottivat usein yh-
teyttä neuvontaan myös verotus-, 
eläinlääkintäauto- ja kirjanpitoasi-
oissa. 

Opiskelijoiden tukena

Yhteydenpito opiskelijoihin Hel-
singissä ja Tartossa jatkui vilk-
kaana. 

Eläinlääketieteen opiskelijoiden 
viidennelle vuosikurssille järjestet-
tiin liiton kustantama verokurssi 
ja kuudennelle vuosikurssille kir-
janpitokurssi. Ensimmäinen vuo-
sikurssi tutustui liiton toimistoon 
syyskuussa. Puheenjohtaja piti 
puheen uusille eläinlääketieteen 
lisensiaateille tiedekunnan kevään 
juhlallisessa publiikissa yliopistol-

la. Opiskelijoille järjestettiin myös 
prevappu-tilaisuus liiton Selli-
tilassa. Liiton edustajat osallistuivat 
EKY ry:n ja Suolet ry:n vuosijuh-
laan. Tartossa järjestettiin syksyllä 
kirjanpitokurssi opiskelijoille. 

Vakuutus turvanasi

Liiton jäsenet ovat viime vuoden 
aikana joutuneet tilanteisiin, joissa 
liiton jäsenilleen kustantama oi-
keusturva- ja vastuuvakuutus on 
ollut tarpeen. Vastuuvakuutus 
on käytetty hoitovirhetapauksis-
sa, eniten koirien ja hevosten 
hoidossa sattuneiden vahinkojen 
korvaamiseen. Oikeusturvavakuu-
tuksesta on ollut apua etenkin 
työ- ja virkasuhderiidoissa sekä 
viranomaisen kirjallisesta varoituk-
sesta valittamisessa.

Vuoden 2014 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


