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Osa

Liittosi vaalivuosi:

nyt se on

Eläinlääkäriliiton valtuuskuntaan valitaan syksyllä sinut tai kollegasi: 30
eläinlääkäriä ja kaksi opiskelijaa varajäsenineen. He linjaavat liiton toiminnan painopisteet ja hyväksyvät vuosittaisen toimintasuunnitelman
ensi vuodesta alkaen.
Teksti: Anna Parkkari

L

iiton jäsenkunnan jakauma lasketaan jäsenrekisterissä olevien työpaikkatietojen ja muiden
elämänvaiheesta kertovien tietojen pohjalta. Ohessa on koko
jäsenkunnan tuore jakauma ja toinen tuore
graafi, jossa esitetään työelämässä olevien
liiton jäsenten jakauma. Ero on, että toisessa piirakassa ovat mukana eläkeläiset
ja opiskelijat.
MUUTOKSIA TYÖELÄMÄSSÄ

Vuosi sitten olleeseen tilanteeseen verrattuna työelämässä olevien osuudet ovat
hiukan muuttuneet: kunnissa on työntekijöitä prosenttiyksikön enemmän, valtiolla ja EU:ssa prosenttiyksikön vähemmän, yrittäjissä ja ammatinharjoittajissa
prosenttiyksikön vähemmän, yksityisessä
praktiikassa on työntekijänä kaksi prosenttiyksikköä enemmän, sijaisuuksia tekee kaksi prosenttiyksikköä vähemmän
ja tilapäisesti työelämän ulkopuolella on
prosenttiyksikkö enemmän väkeä kuin
vuoden 2015 tammikuussa.
Liitto sai vuoden vaihteessa vuoden
2015 tiedot Lääkärien työttömyyskassasta.
Viime vuonna maksettiin ansiopäivärahaa
41 eläinlääkärille, ja maksettuja päiviä oli
yhteensä 4 506, siis keskimäärin noin 110
päivää henkilöä kohti. Vuonna 2014 luvut
olivat 21 henkilöä 2 346 päivää ja 116,
vuonna 2013 henkilöitä 13, päiviä yhteensä
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Vuoden 2016 tammikuun lopulla liitosa oli 2665 jäsentä, joista oli työelämässä 1829 henkilöä.
*Sijaisuuksia tekevät ovat ensimmäkseen vastikään valmistuneita eläinlääkäreitä, jotka työskentelevät kunnissa tai yksityisellä sektorilla ja hankkivat työkokemusta.
** Yksityisellä sektorilla työntekijänä luvussa on mukana asiantuntijana teollisuudessa, lääkealan yrityksissä, järjestlissä tai liike-elämässä työskenteleviä eläinlääkäreitä.

301 päivää ja keskimäärin 100. Valitettavasti muutos on ollut nopea.
Eläinlääkäriliiton järjestäytymisaste on yhä korkea, vaan muutosta on
tapahtunut siinäkin. Tammikuun lopun
tiedoista laskettuna Eläinlääkäriliiton järjestäytymisaste on 86 %, siis laillistettujen
eläinlääkärien osalta. Suomessa oli Eviran
tietojen mukaan tuolloin 2 528 laillistettua eläinlääkäriä. Vielä kymmenen vuotta
sitten järjestäytymisprosentti oli noin 92.

”Eläinlääkäriliiton
järjestäytymisaste on
korkea, vaan muutosta
on tapahtunut”.

TOIMINNAN PAINOPISTEET

Liiton valtuuskunta on järjestön ylin päättävä elin. Kolmivuotiset toiminnan painopisteet, niin kutsutun tavoitesuunnitelman,
hyväksyy valtuuskunta ja sama porukka

Suomen Eläinlääkäriliiton koko jäsenkunnan jakauma
Opiskelijat
Tilapäisesti työelämän
ulkopuolella

18 %

489 henkilöä

Kunnat

16 %

2 % 46 henkilöä

436 henkilöä

Yksityisellä sektorilla
työntekijänä**

3 % 78 henkilöä

Yliopisto

4 % 98 henkilöä

Sijaisuuksia
tekevät*

Valtio ja EU

7 % 187 henkilöä

16 %

433 henkilöä

Yrittäjät ja
ammatinharjoittajat

9 % 239 henkilöä
Yksityisessä
praktiikassa
työntekijänä

12 %

312 henkilöä

siunaa myös vuosittaiset toimintasuunnitelmat.
Vuosille 2015–2017 asetetut toiminnan
painopisteet jakautuvat kolmeen pääosaan:
ansioedunvalvonta jokaiselle ammattisektorille, yhteiskunnallinen edunvalvonta ja vaikuttaminen ja kolmantena muu
toiminta jäsenpalveluineen, Eläinlääkäripäivineen ja Eläinlääkärilehtineen. Nämä
jakaantuvat edelleen konkreettisempiin
tavoitteisiin, joita onkin melkoinen määrä.
Vaikka jäsenkunnalla on sama koulutus, on alan monipuolisuus työtehtävien
näkökulmasta hyvin laaja. Työmarkkinoiden muuttuessa yksi liiton tavoitteista on
ollut auttaa jäsenkuntaa löytämään myös
muita kuin niin sanottuja perinteisiä eläinlääkärin tehtäviä.
Samoin liiton henkilöjäsenet jakautuvat moniin ryhmiin: julkisen sektorin palkansaajat, yrittäjät ja ammatinharjoittajat,
valtion palkansaajat, työntekijät yksityispraktiikassa, opiskelijat, yliopiston työntekijät ja eläkeläiset. Tämä monialainen,
korkeasti koulutettu asiantuntijajoukko
tarvitsee etujaan ajamaan ja etujen ajamista suunnittelemaan mahdollisimman
heterogeenisen ja aktiivisen joukon. Oletko sinä, ystäväsi tai työkaverisi näiden
joukossa? Jos ehdokkuus tuntuu etäiseltä,
lue mitä nykyiset valtuutetut ajattelevat
ehdokkaaksi ryhtymisestään. Ja silkka äänioikeuden käyttäminenkin on arvokasta
osallistumista.
MIKÄ SAI ASETTUMAAN EHDOLLE?

Toimitus kysyi marraskuussa nykyisen
valtuuskunnan jäseniltä muun muassa
mikä sai asettumaan ehdolle. Samalla ky-

Eläkeläiset

13%

347 henkilöä

Jäsentietoja voi päivittää verkossa
Liiton jäsenrekisterissä olevia omia
tietoja voi päivittää liiton verkkosivulla. Tarvitset jäsen- eli Fimnet-tunnuksen ja laillistamisnumerosi.
Jos Fimnet-tunnuksesi on kadoksissa, voit tilata sen kohdasta
www.fimnet.fi/tunnus.
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”On tuntunut luontevalta olla aktiivinen liitossa itsekin, omalta pieneltä osaltani.”
syttiin muitakin asioita, joista osa kerrottiin lehdessä 2 ja lisää kerrotaan vielä
loppukevään lehdissä. Vastauksia saatiin
23 valtuutetulta.
”Eläinlääkäriliitto antoi lievästi erikoisen oloisia lausuntoja yksityissektorin
eläinlääkärien asioista, joten päätimme
eläinlääkäriyrittäjien kanssa ryhtyä ehdolle
porukalla. Viimeksi ryhdyin ehdolle, kun
olin jo päässyt jyvälle liiton toiminnasta.
Aiemmin en edes tiennyt kuinka pääsee
ehdokkaaksi”, totesi Markus Kiili. Krisse
Koikkalainen taas kertoi: ”Puhelimitse
kysyttiin, olisinko kiinnostunut asettumaan ehdolle yksityissektorin työntekijöiden listalle. Kuulemma mitä enemmän
ehdokkaita listalla on, sitä suuremmalla todennäköisyydellä edes joku valittaisiin. Taidettiin siinä markkinoida myös
valituksi tulemisen epätodennäköisyyttä ja ettei kahteen kokoukseen vuodessa
menisi hirveästi aikaakaan, jos sattuisi
pääsemään läpi. Työntekijöiden oman äänen puolesta suostuin ehdokkaaksi. Tämä
kopsahti omaan nilkkaan, mutta en ole
kyllä katunut.”
Opiskelijavarajäsen Pauliina Pietilä
taustoitti asiaa näin: ”Koen yhdistystoiminnan ja pyrkimyksen asioihin vaikuttamiseen mielekkääksi ja tutuksi jo aiemmilta
opiskeluajoilta. Olen aina kannustanut
yhdistystoimintaan, varsinkin kun kyseessä on omien etujen puolesta puhuminen.
Tartossa olin Suolet ry:n puheenjohtajana
ja hallituksen jäsenenä suurimman osan
opiskeluajastani kehittämässä toimintaa.
Koen nuorten eläinlääkärien tarvitsevan
apua ja tukea alkutaipaleella, mutta myös
äänitorven omille asioilleen. Työtilanne- ja
olosuhteet ovat muuttuneet rajusti viime
vuosina. Nuorten pitää myös muistaa pitää puoliaan. Kiristyneessä kilpalutilanteessa korostuu myös kollegiaalisuuden
tärkeys. Yhdessä olemme vahvoja ja samalla niin heikkoja kuin heikoin lenkki.”
Hanna Salmela kertoi omasta polustaan
tällä tavoin: ”Kysyttiin mukaan listalle, johon koinkin kuuluvani. Liiton toiminta oli
konkretisoitunut minulle vuosia aiemmin
saatuani töissä käteeni pahan koiranpuremavamman. Liitto tuki minua konk-

Lyhyesti liiton vaalit

Eläinlääkäriliitossa on käytössä suhteellinen listavaali, jossa vaaliryhmän
äänet lasketaan yhteen. Tällaisessa vaalijärjestelmässä pitkä ehdokaslista ja
äänien keskittäminen ovat tehokkaita äänten kerääjiä.
Valtuuskuntaan valitaan 30 jäsentä, 2 opiskelijajäsentä, 30 varajäsentä ja 2
opiskelijavarajäsentä, kaikki kolmivuotiselle kaudelle. Kokouksia ja seminaareja pidetään kahdesti vuodessa.
Valtuuskunta linjaa liiton toimintaa. Tavoitteet kaudelle 2015–2017 jakautuvat
kolmeen pääosaan: ansioedunvalvonta jokaiselle ammattisektorille, yhteiskunnallinen edunvalvonta ja vaikuttaminen ja kolmantena muu toiminta jäsenpalveluineen, Eläinlääkäripäivineen ja Eläinlääkärilehtineen.
Vuosittain tehdään toimintasuunnitelma. Vuoden 2016 suunnitelma on jäsensivuilla verkossa. Siitä kerrotaan myös sähköisissä jäsenkirjeissä.
Täsmällinen vaalien aikataulu on verkkosivulla ja julkaistaan seuraavassa lehdessä: milloin pitää olla jäsen, että voi asettua ehdokkaaksi, milloin ehdokasasettelun aika on (kesä), milloin ehdokkaat ovat tiedossa (alkusyksy) ja että
äänestysaika on 3.10.-2.11.

”Pidän tärkeänä, että
koko laaja Suomi
on edustettuna.”

”Suostuttelun jälkeen
myönnyin ehdokkaaksi:
perustelut olivat hyvät.”

reettisesti viedessäni vamman korvattavuuden vakuutusoikeuteen. Silloin liiton
hallituksen ja toimihenkilöiden toiminta
tuntui ihmisläheiseltä, aktiiviselta – huikean arvokkaalta. Sen jälkeen on tuntunut
luontevalta olla aktiivinen liitossa itsekin,
omalta pieneltä osaltani, ensin toimitusneuvostossa ja sitten valtuuskunnassakin.”
Hanna Nurmi kuvaili syytä lähteä ehdokkaaksi näin: ”En oikeastaan muista
enää kahdeksan vuoden taakse, mutta minulla aina ollut taipumus ajautua luottamustehtäviin ja yhteisten asioiden hoitoon.
Kiinnostus on vain lisääntynyt huomattuani, että aktiivisuuden kautta on todella
mahdollisuus vaikuttaa itselleni ja pohjoisen kollegoille tärkeisiin asioihin.” Myös
ei-ruuhka-Suomen Aila Rauatmaa sanoi:
”Olin mukana Pohjois-Suomen Eläinlääkäriseuran toiminnassa ja tarvittiin alueelle
ehdokas. Olen koko ajan kokenut tärkeänä, että koko laaja Suomi on edustettuna.”
”Ehdokkaaksi sai ryhtymään velvollisuudentunto. Ja myös uteliaisuus mitkä
asiat kulloinkin ovat ammattikunnassa
pinnalla, miten ne meitä liikuttavat ja puhuttavat sekä miten niitä edistetään. Toki
mahdollisuus mielipiteiden muokkaamiseen valtuuskunnassa ja vaikuttamisessa

mukanaolo ylipäänsä”, viestitti Ava Sovijärvi. Jani Soini tiivisti: ”Puhdas sattuma.
Kysyttiin ja suostuin uskomatta läpimenoon.” Soini on tällä hetkellä valtuuskunnan varapuheenjohtaja.
Leena Manner, Leena Oivanen ja
Mari Nevas kuvasivat syytä ehdokkaaksi
ryhtymiseen keskenään hyvinkin samalla tavoin: ”Halua vaikuttaa siihen, että
ammattikuntamme pysyy yhtenäisenä ja
toimii tulevaisuudessakin monenlaisissa
ja uusissakin tehtävissä yhteiskunnassa.
Edistää eri eläinlääkäriryhmien yhteistyötä ja -ymmärrystä, oman alan eläinlääkärien edunvalvontaa ja eläinlääkärin
ammattinäkymiä ja vaikuttavuutta yhteiskunnassa.”
Opiskelija Anna-Maija Naapi tiivisti:
”Mielenkiinto vaikuttamiseen omalla alalla.” Päivi Lahti totesi: ”Työkaveri houkutteli mukaan ehdokaslistalle pian valmistumiseni jälkeen, ja tuntui luontevalta lähteä
ehdolle Eläinlääkäriliiton vaaleihin, sillä
toimin EKY-aikoinani aktiivisesti opiskelijoiden edunvalvonnassa.”
Syy lähteä ehdokkaaksi valtuuskunnan vaaleihin oli tällainen Minnami Mikkolalle: ”Tultuani Eviraan töihin halusin
varmistaa, että myös valtiolla työskente-

levien ääni kuuluu liitossa vaikuttamisen
painopistealueita päätettäessä. Jotta useampi pääsisi listoiltamme valtuuskuntaan,
halusin olla mukana keräämässä ääniä.
Valitettavasti äänimäärämme riitti edelleenkin vain yhteen valtuustopaikkaan.
Pääsin kuitenkin varavaltuutetuksi.”
”En itse aktiivisesti hakeutunut ehdokkaaksi, Savo-Karjalan eläinlääkäriseuralta
tuli kysely kiinnostaisiko minua. Harkitsin
ja lähdin sitten vaaleihin ajatuksena, ettei minua ainakaan valita…”, valotti Anu
Korpikallio. Katri Kiviniemi kertoi lähteneensä listan täytteeksi vuoden 2007
vaaleissa. ”Vaaleista tulikin sopuvaalit ja
olin valtuuskunnan jäsen kauden 2008–
2010. Vuoden 2010 vaaleissa en tullut
valituksi, mutta vuonna 2013 pääsin läpi
ja olen toista kauttani valtuuskunnassa.”
Anu Tulokas totesi näin: ”Edellisten vaalien alla Katri Kiviniemi soitti minulle ja
pyysi ehdokkaaksi, koska yksityissektorin
työntekijöillä oli heikosti edustusta valtuuskunnassa. Suostuttelun jälkeen myönnyin ehdokkaaksi: perustelut olivat hyvät.”
Saarikiven Maritalla on tällainen tarina ehdokkaaksi lähtemisestä: ”Uteliaisuus
ja halu nähdä rivieläinlääkärin vaikutusmahdollisuudet. Silloin oli sopuvaalivuosi
ja ehdokkaat olivat kiven alla. Tuntematon
vastavalmistunut pääsi heittämällä sisään!”
”Halu olla näköalapaikalla oman kollegakunnan asioista ja tulevaisuudesta
päätettäessä”, olivat Tuomo Waltarin
motiiveja lähteä ehdokkaaksi valtuuskunnan vaaliin. Vesa Rainio vastasi näin:
”Jouduin asemani puolesta järjestämään
meille ehdokaslistan ja värväämään ehdokkaat. Vaalimatemaattisista syistä oli
luontevaa asettua ehdokkaaksi, pidän
tätä vaalitapaa näet järjettömänä. Toki
mielipiteitäkin on, en istu kokouksissa
tuppisuuna.”
Päivi Pyykönen päättää vastauskierroksen mikä sai asettumaan ehdokkaaksi:
”Olin mukana Pohjois-Suomen eläinlääkäriseuran toiminnassa ja tuntui tärkeältä
saada pohjoisen ääni kuuluviin. Vaalitavan
vuoksi oli järkevää saada aikaiseksi mahdollisimman pitkä lista. Lähdin mukaan
listalle, kun pyydettiin. Aikaisemminhan
ehdokasasettelu oli tosi työlästä paperisotaa, nyt homma käy paljon helpommin.
Ekalla kerralla, kun tulin valituksi, käytiin
sopuvaalit, kun ehdokkaita oli suunnilleen
paikkamäärän verran. Onneksi asia ei enää
ole niin vaan homma kiinnostaa useampia! Sittemmin olen pyrkinyt ja päässyt
valtuuskuntaan SKEL:n listalta.”

Kirjoittaja on liiton tiedottaja ja lehden
toimituspäällikkö, FM.
Vaaleista ja liiton tavoitteista kerrotaan
myös seuraavissa Eläinlääkärilehdissä, vaalisarja alkoi lehdessä 2/16 ja jatkuu lehteen

5/16 saakka, joka ilmestyy kesäkuussa.
Liiton verkkosivulla on vaalisivu, johon
pääsee etusivun bannerista. Sen aineisto
täydentyy vaalien lähestyessä.

”Mitä sanot ehdokkuutta harkitsevalle eläinlääkärille?” oli kysymys,
joka esitettiin nykyiselle valtuuskunnalle.
Tässä valtuutettujen vastauksia.
”Jos haluat olla mukana miettimässä
ammattikuntaamme koskettavia asioita: ryhdy
ROHKEASTI
ÄLÄ EDES MIETI,
ehdokkaaksi!”
MUKAAN!
NIMI LISTAAN!
”On hyvä olla joku oma missio tai alue, jonka
etuja haluaa edistää; liian tiukasti ei siihen voi
hirttäytyä. Halutessaan pääsee valiokuntiin,
joissa työ on käytännönläheisempää ja
konkreettisesti vaikuttavampaa.”
”Lähde mukaan: on mahtavaa ja hyödyllistä
tuntea eri puolilta Suomea olevaa, eri-ikäistä ja
hyvin eri tehtävissä toimivaa ammattikuntaa!”
”Valtuuskuntaan voi mennä pelotta. Se ei tuo ylimäärin
työtä, ja antaa mahdollisuuden pohtia haluaako ajan myötä olla
toiminnassa enemmän mukana.”
”Liiton sisällä avautuu uudenlainen näkemys, miten valtavasti liitossa
tapahtuu ja tehdään eläinlääkärien hyvinvoinnin eteen. On helppo huudella puskista ja kritisoida, kun se Joku Muu tekee vapaa-aikaansa uhraten parhaansa asioiden edistämiseksi, edes pienin askelin.”
”Luvassa on aitiopaikkoja ammattikunnan toimintaan, mahdollisuus
vaikuttaa, uusia ystäviä ja antoisia keskusteluja, ja myös sitoutumista,
joskus hankaliakin asioita.”
”Kannattaa tulla tuomaan oma tietonsa ja
VAALISSA
näkemyksensä valtuustoon. Kokouksiin menee LÄHDE MUKAAN!
HAETAAN
pari viikonloppua vuodessa, siinä välillä voi
UUSI NÄKEMYS
ERILAISIA
kuunnella kollegoiden mielipiteitä omalla aluAVAUTUU!
ELÄINLÄÄeellaan ja tuoda terveiset.
KÄREITÄ.
Tässä vaalissa ei haeta poliitikkoja vaan erilaisia
eläinlääkäreitä.”
”Ehdottomasti kannattaa: valtuuskunnan
tulee mielestäni olla jäsenkunnan jakauman näköinen ja sitä se ei nyt valitettavasti ole.”
”Rohkeasti mukaan! Työskentely on ollut
antoisaa ja aina on saanut hyvin syödäkseen.”
”Suosittelen ehdokkuutta. Valittu voi vaikuttaa
liiton linjauksiin.”
”Lähde ihmeessä mukaan: syvempää tutustumista ammattikuntaan ja ajankohtaista keskustelua.”
”Tärkein on muistaa, että tehtävässä edustaa kollegoita, ja
tarkoituksena ajaa yhteistä hyvää asiaa. Omasta jaksamisesta
huolehtiminen on muidenkin etu.”
”Kannustan tietysti ehdokkaaksi. Mitä enemmän erilaisia
ääniä osallistuu keskusteluun, sitä paremmin mietittyjä ratkaisut todennäköisesti ovat.”
”Valtuuskuntaan lähtö on yksi helpoimpia tapoja päästä
mukaan vaikuttamaan ja kuulemaan uusista tuulista.”
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