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Uusi valtuuskunta kokoontui toukokuussa ja marraskuussa suunnittelemaan tulevaa ja käsittelemään tavanomaiset kokousasiat. Puheenjohtajisto kokoontui myös vuoden mittaan: hallituksen puheenjohtaja Kirsi Sario,
hallituksen varapuheenjohtaja, yrittäjävaliokunnan puheenjohtaja Timo Wahlroos, valtuuskunnan varapuheenjohtaja Markus Kiili ja valtuuskunnan puheenjohtaja Olli Ruoho.

Katsaus Eläinlääkäriliiton vuoteen 2011
Viime vuonna liitto ajoi eläinlääkäreiden etuja jo 119. vuotta.
Monenlaista ehti tapahtua ja uusi valtuuskunta aloitti työnsä.
Teksti: Kirsi Sario

Eläinlääkäriliiton jäsenmäärä
kasvaa edelleen tasaista tahtia.
Tähän on yhtenä syynä opiskelijamäärien kasvu sekä kotimaassa
että Virossa. Viron Tartossa opiskelee eläinlääkäriksi noin 120
suomalaista ja sieltä valmistuneet
ovatkin merkittävä joukko suomalaisia uusia eläinlääkäreitä.
Vuoden lopussa liittoon kuului
2 339 henkilöä, joista opiskelijoita
oli 340. Jäsenkunnasta 26 prosenttia on miehiä ja 74 prosenttia
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.
Edunvalvonta päivin ja öin

Kertomusvuosi alkoi neuvotteluilla
kuntatyönantajan kanssa: oli aika
päättää jaettavan rahaerän kohdentamisesta. Liiton kunnallinen palkkavaliokunta teki koko vuoden
ahkerasti töitä, sillä kunta-alan
neuvottelut jatkuivat syksyllä. Valtakunnassa runnottiin keskitetysti
läpi niin sanottu raamisopimus,
johon kaikkien työntekijöiden
palkat puristettiin. Raamisopimus
määritteli myös Lääkärisopimuksen
rajat. Neuvotteluissa aikaansaatiin
tulos, joka oli eläinlääkäreille tyydyttävä.
Kunnaneläinlääkäreitä rasitti
edelleen päivystystyö. Kuntatyön-

tantajat ry ja Eläinlääkäriliitto päättivät perustaa päivystystä pohtivan
työryhmän selvittämään eri vaihtoehtoja päivystyksen järjestämiselle
ja rasittavuuden vähentämiselle.
Eläinlääkintähuoltolain henki kannustaa suurempien päivystysalueiden muodostamiseen, mutta
laajoille päivystysalueilla haasteena
ovat pitkät ajomatkat.
Upouusi valtuuskunta

Uusi valtuuskunta aloitti toimintansa vuoden alussa. Kevätkokouksessa Jyväskylässä ideoitiin ja
suunniteltiin liiton tulevien vuosien toiminnan tavoitteita ja toiminnan suuntaviivoja.
Liiton keskeisenä tehtävä on
edelleen eläinlääkärien edunvalvonta. Eläinlääkärien osallistumi-
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Vuosi 2011 oli historiallinen: eduskuntavaaleissa valittiin kansanedustajaksi eläinlääkäri Markku Eestilä.
Lääkäriliittojen kanssa pohdittiin eduskuntavaalien tavoitteita etukäteen ja ehdokkaita tuettiin julkaisemalla
ilmoituksia Eläinlääkärilehdessä.
toisistaan. Päätös aiheutti paljon
keskustelua jäsenkunnassa. Perusteluina oli se, että yrittäjät ja ammatinharjoittajat eivät voi olla Lääkärien työttömyyskassan jäseniä ja
että jäsenkunnan työttömyysaste
on alhainen. Vuorotteluvapaata
suunnittelevien palkansaajien tulee
nyt erityisesti huolehtia kassan
jäsenyydestä ja jäsenmaksun maksamisesta.
Eläinlääkärien riittävyys
puhutti

Eläinlääkärien työllisyystilanne on
edelleen hyvä. Erityisesti yliopiston
ja toisen palveluksessa toimivien
eläinlääkärien edunvalvonnassa on
kuitenkin vielä sarkaa työstettävänä.
Lähes kaikilla aloilla on edelleen pulaa eläinlääkäreistä. Valtioneuvosto on ollut huolissaan
eläinlääkärien riittävyydestä ja
maa- ja metsätalousministeriö selYrittäjä Jouni
Niemi valittiin
Vuoden eläinlääkäriksi 2011 monipuolisen ja pitkäjänteisen työn tekijänä.
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nen yhteiskunnalliseen keskusteluun ja osallistuminen asioiden,
erityisesti lainsäädännön valmistelutyöhön, on tärkeää ja merkittävää. Eläinlääkäreillä on koulutuksensa ja kokemuksensa puolesta
asiantuntemusta ihmisten ja eläinten hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisessä sekä kehittämisessä.
Valtuuskunnassa on nyt merkittävä yrittäjien ja ammatinharjoittajien edustus. Liitolla on haastetta edustaa sekä työnantajia että
työntekjöitä. Liitto pyrkii sitkeästi
neuvottelemalla saavuttamaan
sekä työnantajien että työntekijöiden oikeudenmukaisen kohtelun.
Kertomusvuoden aikana luonnos
yksityseläinlääkärien työehtosuositukseksi edistyi.
Valtuuskunta päätti syyskokouksessaan erottaa Eläinlääkäriliiton jäsenyyden ja Lääkärien
työttömyyskassan jäsenmaksun

vitti tarpeen lisätä eläinlääkärien
määrää pikaisesti. Selvityksessä todettiin, että eläinlääkäreitä
valmistuu lähivuosina aiempaan
enemmän, sillä opiskelijoiden
määrää Helsingin yliopistossa on
lisätty. Lisäksi Viron maatalousyliopistosta valmistuu merkittävä
määrä suomalaisia eläinlääkäreitä
myös tulevina vuosina.
Tavoitteena hyvinvoiva
eläinlääkäri

Edunvalvonnan tarpeita kartoitettiin kertomusvuonna jäsenkyselyillä. Työoloja ja -ehtoja sekä
työhön liittyviä näkemyksiä kysyttiin kunnaneläinlääkäreiltä ja
yksityiseläinlääkäreiltä.
Kyselyn tulosten avulla on
tarkoitus suunnata ja tehostaa
edunvalvontaa niihin kipukohtiin,
joita jäsenistö pitää tärkeinä. Kyselyjen tuloksia käsiteltiin laajasti
eri valiokunnissa, hallituksessa,
Eläinlääkäripäivillä ja Eläinlääkärilehdessä. Jäsenkyselyt lisäsivät
liiton tietoisuutta eläinlääkärien
tarpeista ja toiveista. Liiton tavoitteena on hyvinvoiva ja tyytyväinen
eläinlääkäri. Tämän vuoksi liiton
on säännöllisesti tiedusteltava jäsenistöltä asioista, jotka eläinlääkärin
työssä eniten aiheuttavat harmia tai
iloa. Jäsenkyselyiden avulla liiton
edunvalvonta saadaan jatkuvasti
vastaamaan jäsenistön tarpeita.
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Eläinlääkäriliitto on aktiivisesti mukana eurooppalaisen eläinlääkärijärjestöjen järjestö FVE:ssä, kokoukset
pidettiin Palermossa ja Brysselissä. Kuvassa oikealla vieraillaan Brysselissä europarlamentaarikko Sirpa Pietikäisen kutsumana.
Ensimmäisen
vuosikurssin opiskelijat vierailivat
Eläinsuojelulain uudistus
Eläinlääkäriliilähestyy
tossa ja Sellissä
syksyllä.
Kertomusvuonna liiton eläinsuojeluvaliokunta valmisteli aktiivisesti
asioita uuteen eläinsuojelulakiin.
Keväällä valiokunta järjesti luonnonvaraisten eläinten hyvinvointiseminaarin. Lisäksi valtuuskunta ja
hallitus muotoilivat useita eläinten
hyvinvointia edistäviä kannanottoja. Yhteistyö eläinsuojelujärjestöjen
tuivat myös moneen eläinlääkärin
Eläinlääkäreitä huipulla
kanssa oli tiivistä ja rakentavaa.
työtä ja koulutusta esittelevään
Eläinlääkäriys teki kertomusvuontilaisuuteen ja paneeliin.
Yrittäjästä Vuoden
na historiaa. Eduskuntavaaleissa
eläinlääkäri 2011
Kansainvälistä yhteistyötä
valittiin kansanedustajaksi tunnetun
ja verkostoja
Vuoden eläinlääkäriksi valittiin
historiamme ensimmäinen eläinlääHallitus osallistui aktiivisesti Euyrittäjä Jouni Niemi. Valintaperuskäri. Lisäksi maa- ja metsätalousmiroopan eläinlääkärijärjestöjen järteissa hänen katsottiin edistäneen
nisteriön kansliapäälliköksi valittiin
jestön eli FVE:n kokouksiin. Kotoiminnallaan eläinlääkärien ja
kollega. Vuosi oli lisäksi Vet Year
kouksissa käsiteltiin ajankohtaisia
eläinten kokonaisvaltaista hyvin2011 sen kunniaksi, että 250 vuotta
eurooppalaisia eläinlääkäreitä
vointia.
sitten alkoi ensimmäinen yliopiskoskevia aiheita. Kertomusvuoden
Palkittu toimii monen eläinläätotasoinen eläinlääkärikoulutus
aiheita olivat antibioottien käyttö
kärin varustevastaavana ja tyyRanskassa. Eläinlääkärilehti julkaisi
eläinlääkinnässä, ammattipätedyttää eläinlääkintään tarvittavien
aiheesta yhteispohjoismaisen teevyysdirektiivin uudistaminen sekä
välineiden tarpeen. Lisäksi hän on
manumeron keväällä.
One Healt − Yksi terveys teema.
asiantunteva, pitkämielinen ja ysVuoden aikana perustettiin uusi
Teema korostaa yhteyttä ihmistävällinen toimija. Lisäksi Vuoden
koulutuspoliittinen valiokunta,
ten ja eläinten terveyden välillä.
eläinlääkärillä on monipuolinen
jonka tehtävänä on vaikuttaa eläinTuotantoeläinten ja kotieläinten
työtausta, hän on muun muassa
lääkärien koulutukseen ja edistää
mikrobilääkitykset ja antibioottoiminut uranuurtajana nautojen
järjestelmällistä täydennyskouluttiresistenssi vaikuttaa läheisesti
hyvinvoinnin saralla. Jouni Niemi
tautumista. Valiokunta valmistelee
ihmisten terveyteen. Lisäksi uudet
on kouluttanut eläinlääkäreitä
lausuntoja eläinlääkärien kouluja vanhat zoonoosit uhkaavat sekä
ja sorkkahoitajia sekä hoitanut
tusta koskevaan kansalliseen ja
ihmisten että eläinten hyvinvointia.
nautojen sorkkia ensimmäisenä
eurooppalaisen lainsäädäntöön.
Vuoden aikana myös poheläinlääkärinä Suomessa.
Eläinlääkäriliiton edustajat osallis288
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Liiton aktiivinen koulutusvaliokunta valmisteli monipuolisen ohjelman Eläinlääkäripäiville. Yksityissektorin
työsuhdevaliokunta (pj Tuomas Herva), opiskelijavaliokunta (pj Maria Koskinen) ja yrittäjävaliokunta (pj
Timo Wahlroos) pitivät yhteiskokouksia yksityissektorin työsuhdesuosituksen aikaansaamiseksi.

Ne Eläinlääkäripäivät!

Eläinlääkäripäivien osallistujamäärä
oli jälleen ennätyksellinen. Osallistujille tehdyn kyselyn perusteella
voidaan päätellä, että eläinlääkärit
kokevat korkeatasoiset koulutuspäivät tarpeellisiksi. Tiedollinen
ja taidollinen anti on erinomainen
houkutin, mutta myös oheistapahtumat illanviettoineen ja keskusteluineen kiinnostavat vuodesta
toiseen.
Eläinlääkäripäivillä oli ensimmäistä kertaa päivän kestävä luentokokonaisuus, joka ei käsitellyt
eläinlääkärin työtä ja osaamista
vaan työssä jaksamista. Luentokokonaisuus oli erittäin suosittu ja tavoitti tyytyväiseen yleisön. Harkittu

Tero Pajukallio

Eläinlääkäripäivien kävijäennätys lyötiin jälleen. Uusi
luentokokonaisuus, joka käsitteli
persoonallisuuden hyödyntämistä
viestinnässä ja vuorovaikutuksessa, sai innostuneen vastaanoton.
ja tietoisesti otettu riski uuden
tuomisesta päiville kannatti, sillä
monet kollegat kiittelivät päivän
antia ja saivat eväitä jaksamiseensa. Eläinlääkäripäivillä julkaistiin
uusi eläinlääkärien työtä esittelevä
Eläinlääkärit. Joka päivä. -esite.

Eläinlääkärilehti ja toimisto

Eläinlääkärilehti ilmestyi kertomusvuonna kymmenen kertaa, joista
kaksi oli teemanumeroja. Vuoden
ensimmäisen lehden teemana
olivat kovasti kiitelty kissat ja
niiden sairaudet. Kolmas numero
juhlisti 250-vuotista yliopistotasoista eläinlääkärikoulutusta Vet
Year 2011 -teemalla. Numero oli
yhteispohjoismainen teemanumero, jossa neljässä Pohjoismaassa
julkaistiin pitkälti sama sisältö.
Suomen Eläinlääkärilehteen artikkelit oli käännetty suomeksi.
Liiton toimistolla työskenteli
vuoden aikana yhdeksän henkilöä, joista liiton puheenjohtaja oli
puoliaikainen. Liiton toimiston
yhteydessä toimii liiton omistama
koulutus- ja konsultointiyritys Fennovet Oy, jossa työskenteli kolme
henkilöä.

Hallitus ja
liiton toimiston
sekä Fennovetin väki
kokoontuivat
yhteiselle
kesäillalliselle.
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joismainen yhteistyö oli vilkasta.
FVE:n kokousten yhteydessä pohjoismaiset järjestöt kokoontuvat
etukäteen valmistelemaan yhteisiä
kannanottoja FVE:n yleiskokoukseen. Lisäksi pohjoismaiden
eläinlääkärilehdillä sekä täydennyskoulutustyöryhmillä oli vuoden
aikana tiivis yhteistyö.
Liiton hallitus pääsi tutustumaan
europarlamentaarikko Sirpa Pietikäisen kutsumana Euroopan Parlamentin ja Euroopan Neuvoston
päätöksentekoon. Matkan aikana
osallistujat tutustuivat tiloihin ja
osallistuivat eläinsuojelua koskevaan keskusteluun.
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