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1. YLEISTÄ

Liitto vietti toimintavuonna perus-
tamisensa 110-vuotisjuhlavuotta. 
Juhlavuosi huipentui lauantaina 
25.9.2002 Helsingin yliopiston 
juhlasalissa pidettyyn pääjuhlaan 
ja Kalastajatorpan juhlaillallisiin. 
Juhlallisuuksiin osallistui yhteensä 
n. 300 osallistujaa. Juhliin liittyen 
järjestettiin erillinen lehdistötilai-
suus, jonka johdosta esille nostetut 
asiat saivat runsaasti julkisuutta.

Toimintavuonna panostettiin 
liiton ja eläinlääkäreiden työtehtä-
vien tunnettuuden lisäämiseen 
sekä sisäisen tiedotuksen kehittä-
miseen. Liitolle palkattiin tehtävää 
varten osa-aikainen tiedottaja. 
Vuoden aikana järjestettiin kolme 
tiedostustapahtumaa ja lisäksi 
liitto oli yhtenä järjestäjänä Lääkä-
rikartellin ensimmäisessä yhteises-

   Suomen Eläinlääkäriliiton 
hallituksen toimintakertomus 

vuodelta 2002

sä työmarkkinalehdistöseminaaris-
sa. 

Elintarvikevalvonnan/ympäris-
töterveydenhuollon kysymykset 
olivat voimakkaasti esillä julkisessa 
keskustelussa ja liiton sisäisessä 
keskustelussa. Valtuuskunta päätti 
perustaa eläinlääkintähuollon 
muutostarpeiden vuoksi työryh-
män tekemään esitykset eläinlää-
kintähuollon kehittämisestä. 

Toimintavuonna paljon keskus-
telua aiheutti eläinlääkäreiden si-
jaispula ja siihen johtaneet syyt ja 
erilaiset ratkaisumallit niin eläin-
lääkäreiden keskuudessa kuin 
muualla yhteiskunnassa.

Neuvottelut uudesta tulopoliit-
tisesta sopimuksesta käytiin syk-
syn aikana ja siihen liittyvät virka- ja 
työehtosopimukset hyväksyttiin 
marraskuun lopussa. 

Liiton yksityissektorilla työsken-

televille eläinlääkäreille tehtiin 
Tapiola-yhtiöiden kanssa uuden-
tyyppinen, ei-tuottamusta vaativa 
laajennettu vastuuvakuutus.

Liiton eettiset säännöt, ilmoitte-
lua- ja kollegiaalisuutta koskevat 
ohjeet uudistettiin valtuuskunnan 
kokouksessa eettisen valiokunnan 
valmistelun pohjalta.

Liiton omistaman yhtiön Fenno-
vet Oy:n koulutustoiminta jatkui 
toimintavuoden aikana ja yhtiön 
toimintalinjauksia tarkennettiin 
yhtiössä tapahtuneiden henkilös-
tömuutosten johdosta.

Liitto osallistui eläinlääkäreitä 
koskettavien lakien, asetusten ja 
päätösten valmisteluun antamalla 
niistä lausuntoja sekä olemalla 
kuultavana eduskunnan eri valio-
kunnissa. Lisäksi liitto piti tiivistä 
yhteyttä alaan liittyviin virastoihin 
ja laitoksiin, maa- ja metsätalous-

Eläinlääkäriliitto juhli 110-vuotistaipalettaan Helsingin yliopiston juhlasalissa 5.10.2002. Kuvassa vieraita 
ennen tilaisuuden alkua.
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ministeriöön ja järjestöihin, kuten 
MTK:hon ja Kuntaliittoon. 

Valtuuskunnan hyväksymät toi-
minnan painopistealueet vuosille 
2002–2004 ja niihin liittyvät liiton 
toimenpiteet ovat toimintakerto-
muksen liitteenä.

2. JÄSENISTÖ 

2.1. Yleistä 

Vuoden lopussa jäsenmäärä oli        
1 567.

Liittoon hyväksyttiin kertomus-
vuoden aikana 58 uutta jäsentä. 
Kertomusvuoden aikana kuoli 5 
liiton jäsentä. Kertomusvuoden 
aikana liitosta erosi 1 jäsen.  

Liiton järjestäytymisaste on 95 
%. Jäsenistö jakautuu seuraavasti: 
– kuntasektorilla n. 24 %
– valtiosektorilla n. 16 %
– yksityissektorilla toisen 
 palveluksessa n. 10 % 
– yksityisiä ammatinharjoittajia/
 yrittäjiä n. 12 %
– eläkeläisiä n. 18 %
– opiskelijoita n.   7 %
– muutoin poissa työelämästä,
 vailla vakinaista virkaa tai 
 työtä, varusmies-palveluksessa
 jne. n. 13 % 

  

1

yksityissektorilla 
toisen palveluksessa

10 %

eläkeläiset
18 %

opiskelijat
7 %

   kuntasektori
24 %

vailla vakinaista 
virkaa tai työtä, 

varusmiespalve-
luksessa jne.

13 %

yksityisiä 
ammatinharjoittajia/

yrittäjiä
12 %

valtiosektori
16 %

Suomen Eläinlääkäriliiton jäsenkunnan jakauma

Kuntasektorilla olevista liiton jäse-
nistä on n. 12 % kokopäivätoimisia 
hygieenikkoja.

Valtiosektorilla olevista jäsenistä 
on 12 % tarkastuseläinlääkäreitä, 
38 % valtionhallinnossa ja 50 % 
opetus- ja tutkimustehtävissä. 

Liiton jäsenkunnasta on 39 % 
miehiä ja 61 % naisia. Naiset ovat 
valtaosana jäsenkunnan nuorem-
missa ryhmissä jopa siten, että alle 
35-vuotiaista on naisia n. 88,6 % ja 
vastaavasti yli 50-vuotiaista on 
miehiä n. 74,5 %. 

2.2. Vuoden aikana  
 kuolleet liiton jäsenet    

Kertomusvuoden aikana liiton jä-
senistä kuolivat: Maunu Järvelä, 
Antti Nikula, Erkki Nurmi, Antero 
Saarenheimo ja Pekka Uimonen.

3. LIITON ORGANISAATIO  
 JA TOIMIELIMET 

   3.1. Yleistä 

Liiton jäsenet ovat henkilöjäseniä. 
Sillä ei ole varsinaista alakohtaista 
tai aluekohtaista organisaatiota, 
mutta läheisessä yhteistyössä ovat 
eläinlääkärien alakohtaiset erikois-
yhdistykset ja alueelliset paikallis-

seurat. 
Sääntöjen mukaan päätäntäoi-

keutta käyttävät liittokokous ja 
valtuuskunta. Toimeenpanevana 
elimenä on hallitus. Se nimeää 
työryhmät niiden toimikausiksi 
sekä valiokunnat vuosittain. Liiton 
kotipaikka on Helsinki, jossa sijait-
see liiton toimisto.   

3.2. Liittokokous 

Kertomusvuonna ei pidetty liitto-
kokousta.

3.3. Valtuuskunta 

Vuonna 2001 liittokokouksessa 
valittu valtuuskunta kokoontui 3 
kertaa. Järjestäytymiskokous pi-
dettiin 2.–3.2.2002 Hanasaaren 
kulttuurikeskuksessa.  Sääntömää-
räinen kevätkokous pidettiin 
4.5.2002 Lääkäritalossa ja sääntö-
määräinen syyskokous 9.11.2002 
Lääkäritalossa. Valtuuskunnan 
puheenjohtajana toimi Juha Pärnä-
nen ja varapuheenjohtajana Fia 
Westerholm. Lisäksi valtuuskun-
taan ovat kuuluneet Merja Dahl-
bom, Marko Finni, Annamari Hei-
kinheimo, Sakari Heinänen, Tuo-
mas Herva, Marjo-Riitta Hämäläi-
nen, Ari Hörman, Inna Ilivitzky, 
Jouko Jakala, Juha Keskitalo, Jere 
Lindén, Miia Lindström, Antti Nii-
nistö, Pirkko Pirinen, Vuokko 
Puurula, Vesa Rainio, Olli Ruoho, 
Irmeli Sippola, Kirsti Sipponen, 
Olli Soininen, Pauli Sorvisto, Pia 
Vennerström ja Eeva-Riitta Wirta.

Valtuuskunnan kokouksiin ovat 
osallistuneet liiton puheenjohtaja 
ja hallituksen jäsenet. Valtuuskun-
nan sihteerinä toimii liiton toimin-
nanjohtaja. 

Toimistoeläinlääkäri Marjut Hä-
mäläinen, tiedottaja Lumia Ojajär-
vi sekä taloussihteeri Pirkko Nou-
siainen ovat osallistuneet kokouk-
siin läsnäolo- ja puheoikeudella.  

Säännöissä määrättyjen asioiden 
lisäksi valtuuskunta on käsitellyt 
mm. seuraavia asioita: hallituksen 
täydentäminen, toiminnan paino-
pistealueet vuodelle 2002, eläin-
lääkintähuoltotyöryhmän perusta-
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minen, huomionosoitukset, eettis-
ten asioiden valiokunnan ja sään-
tötyöryhmän selonteko, eläinlää-
kärin eettiset ja ilmoittelua koske-
vat ohjeet sekä liiton sääntöjen 
uudistaminen, neuvottelutilanne.

3.4. Hallitus 

Kertomusvuoden aikana liiton ja 
samalla hallituksen puheenjohta-

jana on toiminut Ari-Matti Pyyhtiä, 
varapuheenjohtajana Eeva Sovijär-
vi sekä jäseninä Sanna Hellström, 
Olli Kauko, Jouni Niemi, Antti 
Nurminen ja Meeri Rinta-Jouppi.

Hallituksen kokouksiin ovat 
säännöissä määrätyn läsnäolo- ja 
puheoikeuden mukaisesti osallis-
tuneet valtuuskunnan puheenjoh-
taja Juha Pärnänen ja valtuuskun-

nan varapuheenjohtaja Fia Wester-
holm. Kokousten sihteerinä on
toiminut toiminnanjohtaja Kalevi 
Juntunen. Lisäksi kokouksiin ovat 
osallistuneet läsnäolo- ja puheoi-
keudella toimistoeläinlääkäri Mar-
jut Hämäläinen ja tiedottaja Lumia 
Ojajärvi.

Hallitus on kertomusvuoden 
aikana pitänyt 11 kokousta. Ko-
kouksissa hallitus on käsitellyt yli 
145 varsinaista asiaa.     

Valtuuskunnan järjestäytymiskokous pidettiin 2.–3.2.2003 Hanasaaressa. Kuvassa vasemmalta valtuuskunnan 
jäsenet Marko Finne, Jere Lindén ja Piia Venneström.

Valtuskunnan puheenjohtaja Juha Pärnänen, varapuheenjohtaja Fia 
Westerholm ja hallituksen jäsen Antti Nurminen.

Suomen Eläinlääkäriliiton pu-
heenjohtaja Ari-Matti Pyyhtiä.
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3.5. Työryhmät ja valio- 
 kunnat

Kertomusvuonna on hallitus aset-
tanut seuraavat valiokunnat: 

Ammatillisten ja kansainvä-
listen asioiden valiokunta: Pu-
heenjohtaja: Ari-Matti Pyyhtiä,   
jäsenet: Olli Kauko, Outi Laitinen, 
Jouni Niemi ja Eeva Sovijärvi, sih-
teeri: Marjut Hämäläinen. 

Kaksi kokousta FVE:n yleisko-
kousten valmistelemiseksi. Valio-
kunta laati Suomen maaraportin 
FVE:lle 31.5–1.6. yleiskokousta 
varten.

Eettisten asioiden valiokun-
ta: Puheenjohtaja: Jouni Niemi, 
jäsenet: Tiina Autio, Kalevi Juntu-
nen, Pirjo Kortesniemi, Seppo 
Lamberg, Erkki Pyörälä, Leena 
Suojala, sihteeri: Marjut Hämäläi-
nen. 

Seitsemän kokousta. Valiokunta 
sai päätökseen eettisten ohjeiden, 
kollegiaalisten sääntöjen ja ilmoi-
tusohjeiden uusimisen. Liiton 
valtuuskunta hyväksyi ne syksyn 
kokouksessaan.

Eläinsuojeluvaliokunta: Pu-
heenjohtaja: Hanna-Maria Voipio, 
jäsenet: Heidi Härtel, Paula Junni-
lainen, Taina Laine ja sihteeri: 
Marjut Hämäläinen. 

Eläinsuojeluvaliokunta piti yh-
den kokouksen. Se toimi kom-
menttien antajana lausuntojen te-
ossa, käsitteli eläinten kaupalliseen 
toimintaan liittyviä ongelmia sekä 
suunnitteli toisen kokouksen tu-
tustumiskäynnin Oulun koe-eläin-
keskukseen ja poroteurastukseen, 
mutta joutui liiton budjettisyistä 
siirtämään kokouksen seuraavalle 
vuodelle. Valiokunta piti yhteyttä 
eläinsuojelujärjestöihin sekä 
MMM:öön kahdessa eläinsuojelu-
neuvottelukunnan kokouksessa 
Helsingissä. 

Koulutusvaliokunta: Puheen-
johtaja Minna Rinkinen, jäsenet: 
Virpi Ala-Risku, Tapio Laurila, Jo-
hanna Björkroth, Minna Ristinie-
mi, Pirjo Korpinen, Anu Lappalai-
nen, Leena Väihkönen ja sihteeri: 
Raija Korolainen.

Valiokunta kokoontui 10 kertaa. 
Sen tehtävänä oli valmistella Eläin-
lääkäripäivien 2002 ohjelma. Va-
liokunta huolehti yhdessä liiton 
toimiston kanssa päivien käytän-
nön järjestelyistä. 

Kunnan palkkavaliokunta: 
Puheenjohtaja Kirsti Sipponen, 
jäsenet: Sakari Heinänen, Maarit 
Koli, Taina-Riitta Seppälä, Ritva 
Tynkkynen, sihteeri: Kalevi Juntu-
nen. 

Valiokunta piti viisi kokousta, 
joissa käsiteltiin työtehtävien vaa-
tivuuden arviointia, sopimusta-
voitteita, sopimusneuvotteluita ja 
uuden Lääkärisopimuksen hyväk-
symistä. Työryhmän jäsenet osal-
listuivat Lääkärikartellin luotta-
musmieskoulutukseen. 

Opiskelijavaliokunta: Pu-
heenjohtaja Marisa Palmberg, jä-
senet: Saija Jokela ja Henna Pursi-
ainen, sihteeri: Marjut Hämäläi-
nen. 

Kokouksia pidettiin viisi. Valio-
kunta käsitteli opiskelijoiden mat-
ka-apurahahakemukset ja teki 
niistä esityksen liiton hallitukselle. 
Valiokunta järjesti EKY:llä 16.4. 
opiskelijaillan aiheina stressi ja 
stressin hallinta sekä mielenter-
veysongelmien hoitaminen. Luen-
noitsijan johtaja psykologi Salli 
Saari. Lisäksi valiokunta järjesti il-
lan EKY:llä 15.10. ajankohtaista 
liitosta: Ari-Matti Pyyhtiä sekä 
eläinlääkintäautosta: Kalevi Juntu-
nen. Kakkoskurssi tutustui Eläin-
lääkäriliittoon Marjut Hämäläisen 
opastuksella. 

Talousvaliokunta: Puheenjoh-
taja Ari-Matti Pyyhtiä, jäsenet: Ka-
levi Heinonen, Jouni Niemi, Sam 
Salonen, Kirsi Soppela, Kalevi 
Juntunen ja sihteeri: Pirkko Nou-
siainen. 

Valiokunta piti kaksi kokousta, 
joissa käsiteltiin tilinpäätösasioita 
ja uuden talousarvion laadintaa.

Toimitusneuvosto: Puheen-
johtaja Olli Peltoniemi, Tuomas 
Herva, Leena Saijonmaa-Koulu-
mies, Miia Lindström, Mirja Ruo-
honiemi, sihteeri: Marjut Hämäläi-

nen. Asiantuntija: Raisa Iivonen. 
Viisi kokousta. Toimitusneuvos-

to teetti lehden lukijatutkimuksen, 
mikä valmistui syyskuussa. Lehden 
110-vuotisjuhlavuoden suunnitte-
lu valmistui seuraavan vuoden 
helmikuun numeroa varten. Ilmes-
tyneet lehdet arvioitiin.  

Työvaliokunta: Puheenjohtaja 
Ari-Matti Pyyhtiä, jäsenet: Sanna 
Hellström, Eeva Sovijärvi, sihteeri: 
Kalevi Juntunen. 

Valiokunta ei kokoontunut toi-
mintavuoden aikana.

Sosiaalivaliokunta: Puheen-
johtaja Meeri Rinta-Jouppi, jä-
senet:Tapio Laurila, Merja Rantala, 
Tiina Tiainen, Annamari Heikin-
heimo, sihteeri: Marjut Hämäläi-
nen. 

Viisi kokousta. Valiokunta laati 
hallitukselle esityksen hyvän työ-
paikan kriteereistä sekä liiton tie-
dotteeseen tekstin sijaisen palk-
kaamisesta. Puheenjohtaja ja sih-
teeri pitivät yhteyttä Työterveys-
laitokseen hyvinvointitutkimuk-
sen jatkotyöstämiseksi. Annettiin 
kommentit sosiaali- ja terveysmi-
nisteriölle eläinlääkärin työsuoje-
luesitteen sisällöksi. 

Valtion palkkavaliokunta: 
Puheenjohtaja: Eeva Sovijärvi, jä-
senet: Mikael Artala, Riitta Aho, 
Eero Läikkö, Leena Räsänen, Elisa 
Pitkänen, Pauli Sorvisto, Vuokko 
Puurula 1.9.2002 asti ja Anna-Liisa 
Myllyniemi 1.9.2002 lukien, Tiina 
Reilas ja Jaana Harmoinen, sihtee-
ri: Kalevi Juntunen. 

Valiokunta piti seitsemän ko-
kousta, joissa keskusteltiin eläin-
lääkäreiden edunvalvonnan kehit-
tämisestä valtiolla, palkkausjärjes-
telmien uudistamisesta,  sopimus-
tavoitteista ja virkaehtosopimus-
neuvotteluista.

Yksityissektorin palkkava-
liokunta: Puheenjohtaja Fia Wes-
terholm, jäsenet: Kirsti Liukkonen, 
Sanna Nikunen, Riikka Virtanen, 
Kalevi Juntunen, sihteeri: Marjut 
Hämäläinen. 

Kolme kokousta. Valiokunta 
järjesti työelämäkurssin jäsenistöl-
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le tammikuussa, laati ja päivitti 
palkkatutkimuskyselylomakkeen 
sekä liiton työsuhdeoppaiden päi-
vittäminen käynnistettiin.

Yrittäjävaliokunta: Puheen-
johtaja Leif Wikman, jäsenet: Han-
na Airasmaa,  Kalevi Karenko, 
Jouni Niemi, Jan Ivén, sihteeri: 
Kalevi Juntunen. 

Valiokunta ei kokoontunut vuo-
den aikana. Valiokunnan puheen-
johtaja oli jäsenenä AKAVAn am-
matinharjoittajien neuvottelukun-
nassa.

110-vuotisjuhlatoimikunta:
Puheenjohtaja: Torsti Miller, jä-
senet: Paula Junnilainen, Lars-Axel 
Lindberg, Juha Pärnänen, sihteeri: 
Kalevi Juntunen, tiedottaja: Lumia 
Ojajärvi. 

Toimikunta kokoontui vuoden 
aikana kolme kertaa ja toimikun-
nan tehtävä oli suunnitella liiton 
eri 110-vuotistapahtumat.

Eläinlääkintähuoltotyöryh-
mä: Ari-Matti Pyyhtiä (pj.), Kirsti 
Sipponen (varaedustaja Jouko Ja-
kala), Leena Manner (varaedustaja 
Markku Auvinen), Antti Nurminen 
(varaedustaja Jere Lindén), Esa 
Kesti (varaedustaja Olli Kauko). 
Mervi Yli-Hynnilä (varaedustaja 
Taneli Tirkkonen) ja Eeva-Riitta 
Wirta sekä sihteeri Kalevi Juntu-
nen. 

Työryhmä kokoontui kaksi ker-
taa ja aloitti esityksensä valmiste-
lun liiton hallitukselle ja valtuus-
kunnalle. 

3.6. Tilintarkastajat  

Liiton varsinaisina tilintarkastajina 
ovat toimineet eläinlääkäri Olli 
Kokko sekä KHT Kaija Tuominen 
Oy von Konow & Co Ab:stä. 

Varatilintarkastajana on toimi-
nut eläinlääkäri Kaisa Wickström.   

3.7. Kunnianeuvosto 

Liiton kunnianeuvostoon kuului-
vat Erkki Pyörälä (pj.), Matti Kivalo, 
Erkki Pöysti, Meeri Rinta-Jouppi ja 
Esa Soppela.  

3.8. Liiton toimisto 

Liiton toimiston henkilökuntaan 
ovat kertomusvuonna kuuluneet 
hallintososionomi Kalevi Juntunen 
toiminnanjohtaja, ELL Marjut Hä-
mäläinen eläinlääkäri, päätoimitta-
ja, tradenomi Lumia Ojajärvi tie-
dottaja, HSO-sihteeri Pirkko Nou-
siainen talous ja yo-merkonomi 
Riitta Puro toimistosihteeri ja Suo-
men Eläinlääkärilehden toimitus-
sihteeri.

3.9. Liiton edustukset     

AKAVA   
– liittokokous Ari-Matti Pyyhtiä 

(varajäsen Kalevi Juntunen)     
– koulutus- ja työvoimapoliittinen 

toimikunta Marjut Hämäläinen 
(varajäsen)   

– opiskelijavaltuuskunta Saija Jo-
kela (varaedustaja Henna Pursi-
ainen)   

– ammatinharjoittajain neuvotte-
lukunta Leif Wikman (varaedus-
taja Kirsi Soppela)

– tasavertaiset työmarkkinat -han-
ke (OPM:ssä) yhteyshenkilö  

AKAVA-JS
– AKAVA-JS:n hallituksen varajä-

sen Kalevi Juntunen
– kunnan neuvottelukunta Kalevi 

Juntunen (varajäsen)
– Lääkärikartellin varapuheenjoh-

taja Kalevi Juntunen. Hallituksen 
jäsen Ari-Matti Pyyhtiä ja vara-
jäsenet Sakari Heinänen ja Mar-
jut Hämäläinen

AKAVAN ALUETOIMIKUNNAT 
2001–2002

–  Pohjanmaa Esa Kääntee
– Etelä-Savo Tuulikki Veuro
– Pohjois-Savo Paavo Miettinen
– Satakunta Lauri Merivirta
– Pohjois-Karjala Pauli Sorvisto
– Oulu Varpu Hirvelä-Koski
– Lappi Ulla-Anita Karanki

HELSINGIN YLIOPISTON  
ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN  
TIEDEKUNTA 

Eläinlääketieteen historian muse-

on museotoimikunta
– Torsti Miller ja Aili Oksanen

Kirjaston neuvottelukunta 
– Merja Dahlbom    

Tietotoimintojen toimikunta   
– Kirsi Soppela, 1.2.2003 alkaen 

Lumia Ojajärvi

MAA- JA METSÄTALOUS- 
MINISTERIÖ (MMM)   

Kalatautistrategiatyöryhmä
– Juha Keskitalo (varajäsen Ari-

Matti Pyyhtiä)

Eläinjätetyöryhmä
– varsinainen edustaja Ari-Matti 
 Pyyhtiä 

Eläinlääkäriliiton edustaja MMM:n 
pysyväksi asiantuntijaksi  
– Sakari Heinänen   

Maaseutuelinkeinojen valituslauta-
kunta
– Sakari Heinänen varsinainen jä-

sen, Paula Junnilainen varajäsen   

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTE-
RIÖN ELINTARVIKE- JA TERVEYS-
OSASTO (MMMELO)

Eläinsuojelutyöryhmä  
– Paula Junnilainen varsinainen 

jäsen, Antti Niinistö varajäsen   

Eläinlääkintäjaosto 
–  Ari-Matti Pyyhtiä, Marjut Hämä-

läinen varalla  

Eläinten lääkitsemisen ympäristö-
vaikutuksia selvittävä työryhmä  
– Olli Soininen   

Tarttuva tauti -työryhmä
– Meeri Rinta-Jouppi (varajäsen)

Eläinjätestrategia-työryhmä
– Annikki Latvala-Kiesilä (varajä-

sen)

Mikrobilääkkeiden käyttöesimer-
kit -ohjekirjan päivitystyöryhmä
– Satu Pyörälä, Olli Peltoniemi ja 

Merja Rantala

FEDERATION OF VETERI- 
NARIANS OF EUROPE (FVE)   

– kokousedustajat: Ari-Matti Pyyh-
tiä, Jouni Niemi ja Eeva Sovijär-
vi
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Euroopan neuvoston eläinlääketie-
teen koulutuksen neuvoa-antava 
komitea  
– Olli Soininen, varajäsenenä Pau-

la Junnilainen

OPETUSHALLITUS   

Karjatalouden tutkintotoimikun-
ta 
– Juhani Taponen

Eläintenhoitajien ammattitutkinto-
toimikunta
– Tuomas Kärkkäinen

Eläintenhoidon tutkintotoimikun-
ta  
– yrittäjien edustaja Seppo Lam-

berg ja opettajien edustaja Kris-
tiina Haasio

OPETUSMINISTERIÖ (OPM)   

Opetusministeriön asettama Maa-
talous- ja ympäristöalan
koulutustoimikunta  2001–2004
– Marjut Hämäläinen (varajäsen)  

TIETEELLISTEN SEURAIN VAL-
TUUSKUNTA

– Suomen Eläinlääkäriliitto on 
Tieteellisten seurain valtuuskun-
nan jäsenjärjestö

AIKAKAUSLEHTIEN LIITTO 

– Suomen Eläinlääkärilehden pää-
toimittaja Marjut Hämäläinen

MUUT TOIMIELIMET   

Lääkärien työttömyyskassan halli-
tus   
– Marjut Hämäläinen, Kirsti Liuk-

konen (varajäsen)  

Suomen Akatemian terveyden 
tutkimuksen toimikunta  
– Lars-Axel Lindberg  

ACTA:n toimituskunta  
– Timo Soveri  

World Veterinary Association 
(WVA) 
– Ari-Matti Pyyhtiä  

Federation of Veterinarians of 
Europe (FVE) 
− Ari-Matti Pyyhtiä, Jouni Niemi ja 

Eeva Sovijärvi   

Lampaiden ja vuohien tarttuvia 
eläintauteja koskeva FVE:n yhdys-
henkilö
– Inna Ilivitzky   

Lääkärikartellin ympäristöterveys-
työryhmä 
– Marjo-Riitta Hämäläinen   

Suomen Akatemian ympäristöter-
veydenhuollon tutkimusohjelma 
– SYTTY; kansallinen arviointipa-
neeli 1998–2001  
– Marjo-Riitta Hämäläinen   

Lääkärisopimukseen liittyvä Eläin-
lääkäripäivystystä selvittävä työ-
ryhmä  
– Ari-Matti Pyyhtiä, Kirsti Sippo-

nen ja Kalevi Juntunen  

Lääkärikartellin kehitysyhteistyö-
neuvottelukunta
– Inna Ilivitzky

4. SUOMEN ELÄINLÄÄKE-
 TIETEEN SÄÄTIÖ   

Säätiön hallituksen puheenjohtaja-
na on toiminut professori Hannu 
Saloniemi sekä jäseninä osastopääl-
likkö, ELT Veikko Tuovinen, toi-
mitusjohtaja Jukka Viinanen, pro-
fessori Seppo Santavirta, toimitus-
johtaja Olavi Kuusela, toimitusjoh-
taja Seppo Paatelainen, professori 
Tuula Honkanen-Buzalski, profes-
sori Hannu Korkeala ja professori 
Anna-Kaisa Järvinen. Säätiön asia-
miehenä toimi professori Riitta-
Mari Tulamo.   

Suomen eläinlääketieteen säätiö 
jakoi vuonna 2002 apurahoina 
yhteensä 94 700 euroa.

5. TOIMINTA-ALUEET   

5.1. Edunvalvonta  

Tulopoliittiset neuvottelut aloitet-
tiin alkusyksystä ja sopimus hyväk-
syttiin 15.11.2002 ja sen pohjalta 
syntyneet työ- ja virkaehtosopi-
mukset 30.11.2002. Sopimus on 
kaksivuotinen, jossa palkkoja ko-
rotetaan ensimmäisenä vuonna 3,1 
% kustannusvaikutuksella ja toise-
na vuonna 2,6 %. Sopimukseen 
liittyi laaja työelämän kehittämis-

paketti sekä valtion veroratkaisu.
Lääkärikartelli hyväksyi aikai-

semmasta poiketen tulosopimuk-
sen mukaisen Lääkärisopimuksen 
ja muuta kuntasektoria vastaavan 
”KUNPAS”-sopimuksen. Eläinlää-
käreiden työaikakysymyksistä 
Kunnallinen työmarkkinalaitos ei 
sopimuskierroksella halunnut 
neuvotella ja sopimus paikallisine 
järjestöerineen ei ollut liittoa tyy-
dyttävä. Kysymykset jäivät ratkais-
taviksi sopimuksen työryhmässä.

Valtion osalta liitto voi suosittaa 
sopimuksen hyväksymistä, koska 
siihen liittyi osana VALPAS 3. to-
teuttaminen.

Liiton hallitus on antanut 
vähimmäispalkkasuosituksen toi-
sen palveluksessa työskenteleville 
eläinlääkäreille. Suosituksen taso 
on sama kuin valtiolle eli A 23.

Liitto on osallistunut useiden 
jäsenten palkka- ja työsuhdeongel-
mien hoitamiseen käymällä paikal-
lisestikin neuvotteluja työnantajan 
kanssa.   

Liiton jäsenneuvonnassa käsitel-
lään erilaisia työhön ja virkasuhtei-
siin liittyviä pulmia keskimäärin 
10–15 päivittäin.

Liiton toiminnanjohtaja toimii 
AKAVA-JS:n kummiasiamiehenä 
EELA:ssa ja EVI:ssa.

5.2. Lausunnot  

Kertomusvuonna liitto on antanut 
seuraavat lausunnot:   

Maa- ja metsätalousministeriön 
eläinlääkintä- ja elintarvikeosastol-
le:   
– Lääkelaitoksesta annetun asetuk-

sen 8 ja 9 §:n muuttamisesta
– lausunto koskien trikiinitutki-

musasetusta, lihahygienia-ase-
tuksen muutosta ja lihantarkas-
tusohjeen muuttamista

– lausunto nautojen pidolle asetet-
tavista eläinsuojeluvaatimuksista 
annetun MMM:n päätöksen 
muuttamisesta

– lausunto eläinsuojeluasetuksen 
(396/1996) 14, 17 ja 23 §:n muu-
tos ja sikojen pidolle asetettavia 
eläinsuojeluvaatimuksia koske-
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vasta MMM:n asetuksesta
– lausunto BSE-taudin vastustami-

sesta annetun MMM:n päätöksen 
muuttamisesta 

– lausunto kanojen pidolle asetet-
tavista eläinsuojeluvaatimuksista 
annetun MMM:n asetuksen 
muuttamisesta

– kuntien ja valtion tehtäväjako 
elintarvikevalvonnassa – Selvi-
tysmies Veli-Mikko Niemen ra-
portti 2002

– lausunto lääkkeiden käytöstä, 
luovutuksesta ja määräämises-     
tä eläinlääkinnässä annetun        
MMM:n päätöksen muuttamises-
ta

– lausunto ehdotuksesta esityk-
seksi laiksi eläinsuojelulain 
muuttamisesta

– lausunto asetusluonnoksesta 
koskien klassisen sikaruton vas-
tustamista

AKAVALLE:  
– lausunto toimeentuloturvalain 

muutoksenhakukomitean mie-
tinnöstä

Sosiaali- ja terveysministeriölle:    
– lausunto sähköistä lääkemäärä-

ystä koskevasta esiselvityksestä
– perustamishankejärjestelmän 

uudistaminen – työryhmän eh-
dotus hallituksen esitykseksi

– lausunto geneerisen substituuti-
on ulottamisesta eläinlääkkei-
siin

Lääkelaitokselle:
– lausunto luonnokseksi luettelok-

si niistä aineista ja rohdoksista, 
joita voidaan toimittaa apteekis-
ta ilman reseptiä eläinten lääkin-
tään

– lausunto ihmisiin kohdistuvia 
kliinisiä lääketutkimuksia koske-
van direktiivin 2001/20/EC 
edellyttämistä yksityiskohtaisis-
ta ohjeista

– lausunto Lääkelaitoksen mää-
räysluonnoksesta koskien kliini-
siä eläinlääketutkimuksia

– lausunto lääkkeellisen kaasun 
toimittamista lääketehtaasta ja 
tukkukaupasta koskevan mää-
räyksen antamisesta

Oulun lääninhallitukselle:
– koskien eläinlääkäreiden päte-

vyyttä ympäristöterveydenhuol-
lon tehtävissä

Elintarvikevirastolle:
– lausunto ohjeesta eläinlääketie-

teen opiskelijan perehtymisestä 
tarkastuseläinlääkärin työhön

– lausunto luonnoksesta uudeksi 
ohjeeksi TSE-tautien valvonnan 
ja TSE-riskiaineksen  erottamisen 
toteuttamiseksi teurastamossa, 
teurastuspaikassa ja leikkaamos-
sa

– lausunto luonnoksesta ohjeeksi 
puhdistusohjelman ja tarkkailu-
ohjelman laatimiseksi hygienia-
lain mukaisessa laitoksessa

Opetushallitukselle:
– koe-eläinhoitajan erikoisammat-

titutkinnon perusteet

Opetusministeriölle:
– lausunto OPM:n eläinlääkärikou-

lutustyöryhmän muistiosta

5.3. Julkaisutoiminta   

5.3.1. Suomen Eläinlääkärilehti 
– Finsk Veterinärtidskrift   

Lehti on perustettu vuonna 1893. 
Eläinlääkärilehden vuosikerta oli 
108., koska lehti ei ilmestynyt 
vuosina 1895 ja 1896. Lehti on 
Aikakauslehtien Liiton jäsen.   

Eläinlääkärilehti painettiin 14. 
kerran Kirjapaino osakeyhtiö Ka-
levassa Oulussa. Lehdestä ilmestyi 
12 numeroa, joista elokuussa il-
mestynyt 7–8 oli pieneläinten an-
tibioottihoitoja käsittelevä teema-
numero. Yhteissivumäärä oli 752. 
Lehdelle tarjottiin 23 tieteellistä 
artikkelia, jotka tarkistettiin ja hy-
väksyttiin julkaistavaksi. Vuoden 
2001 sisällys ja eläinlääkärin veroil-
moitus vuodelta 2001 ilmestyivät 
numerossa yksi ja liiton hallituksen 
toimintakertomus numerossa kuu-
si. Lehti palveli ilmoittajia, koulu-
tuksen järjestäjiä ja työnantajia il-
moitusvälineenä. Vuoden teemana 
oli työsuojelu. Marraskuun lehti oli 
Eläinlääkäripäivien erikoisnumero 
ja siinä oli näyttävästi esillä Eläin-

lääkäriliiton 110-vuotisjuhlallisuu-
det. 

Toimitus 

Lehden päätoimittajana on ollut 
ELL Marjut Hämäläinen.   

Päätoimittaja on pitänyt yhteyt-
tä muihin alaan liittyviin kotimai-
siin lehtiin sekä Euroopan eläinlää-
kärilehtien EAVE toimittajiin. Hän 
edusti lehteä EAVE:n kokouksessa 
Granadassa Espanjassa huhtikuus-
sa. Toimituksen sihteerinä on toi-
minut Riitta Puro.

Eläinlääkärilehden tieteelliseen 
toimituskuntaan on kuulunut ELT 
Marja-Liisa Hänninen, ELT Anna-
Kaisa Järvinen, ELT Liisa Kaarti-
nen, professori Terttu Katila, ELT 
Hannu Korkeala, ELT Sven Nikan-
der, ELT Satu Pyörälä, ELT Mirja 
Ruohoniemi, ELT Hannu Salonie-
mi ja ELT Timo Soveri ja ELT Veik-
ko Tuovinen.   

Toimitusneuvoston jäsenet ovat 
toimineet lehden vakituisina avus-
tajina. Lehden pääkirjoitukset on 
kääntänyt ruotsiksi ELL Leif 
Wikman. Päätoimittaja on Suomen 
tiedetoimittajien liitto ry:n jäsen.

 
5.3.2. Eläinlääkäripäivien luento-

kokoelma

Fennovet Oy julkaisi Eläinlääkäri-
päivien luentokokoelma B5-kokoi-

Eläinlääkärilehti.
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sena ja 396-sivuisena. Painos oli 
1000 kpl. Kokoelma painettiin 
Hakapaino Oy:ssä Helsingissä. 
Käsikirjoituksia oli 39 kappaletta.  

5.4. Tiedotustoiminta

5.4.1. Jäsenille suunnattu tiedo-
tus

Jäsenille suunnattua tiedotusta 
ovat toimintavuonna 2002 olleet 
mm. jäsentiedotteet, liiton kotisi-
vut ja uusi eläinlääkäri-esite. 

Jäsentiedotteen tehtävänä on 
välittää liiton jäsenille sekä 4. ja 5. 
kurssin eläinlääkäriopiskelijoille 
tietoa ajankohtaisista eläinlääkäri-
kuntaa askarruttavista asioista ja 
toimia jäsenneuvontakanavana. 
Jäsentiedote ilmestyi vuonna 2002 
kahdeksan kertaa.

Liiton kotisivuilla olevaa tietoa 
on pyritty säännöllisesti lisäämään 
ja päivittämään, ja ulkoasua ja käy-
tettävyyttä on muokattu yhtenäi-
semmäksi. Kotisivuilla toimii mm. 
työnvälitys sekä keskustelutaulut 
liiton jäsenille. Jäsenetuna oli toi-
mintavuonna mahdollisuus hank-
kia ilmainen FiMnet -Internet-liit-
tymä.  

Liitto teki 110-vuotisjuhlan kun-
niaksi esitteen eläinlääkäreistä. 

Esitteen nimi on ”Eläinlääkärit. 
Joka päivä”. Sen tarkoitus on ker-
toa eläinlääkärin ammatin moni-
puolisuudesta mahdollisimman 
kattavasti. 

5.4.2. Ulkoinen tiedotus

Toimintavuonna 2002 oli kolme 
varsinaista kiinnekohtaa ulkoiselle 
tiedotukselle, joiden tavoitteena 
oli ennen kaikkea tehdä tunnetuk-
si eläinlääkärin ammattia. 

Ensimmäinen oli huhtikuussa 
vietetty Maailman eläinlääkäripäi-
vä, josta liitto tiedotti kaikille me-
dioille. Samassa yhteydessä julkis-
tettiin Vuoden eläinlääkärin valin-
ta. Maailman eläinlääkäripäivä 
poiki kohtuullisesti julkisuutta 
paikallistasolla, ja varsinkin kau-
punki- ja paikallislehdet kertoivat 
eläinlääkärin työstä julkisuuteen. 

Toinen suurempi tiedotustapah-
tuma oli liiton 110-vuotisjuhlat 
lokakuussa. Edeltävällä viikolla 
järjestettiin tiedotustilaisuus, jossa 
käsiteltiin mm. Ari-Matti Pyyhtiän 
johdolla Eläinlääkäripulaa ja annet-
tiin liiton kanta opetusministeriön 
eläinlääkärikoulutustyöryhmän 
muistioon Sanna Hellströmin toi-
mesta. ”Eläinlääkärit. Joka päivä.” 
-esite jaettiin tiedotustilaisuudessa 
ensimmäistä kertaa. Tiedotteet 
em. aiheista jaettiin Suomen medi-
oille, ja asiat saivat paljon julkisuut-
ta ja palstatilaa. Monet lehdet teki-
vät laajemman juttukokonaisuu-
den kunnaneläinlääkäreiden tilan-
teesta.

Eläinlääkäripäivillä järjestettiin 
tiedotustilaisuuksia, joihin oli kut-
suttu tärkeimmät mediat ja luotto-
toimittajat. Ensimmäisenä päivänä 
avajaisten jälkeinen kaikille medi-
oille kohdistettu tiedotustilaisuus 
poiki paljon julkisuutta. Jaana 
Husu-Kallio esitti komission tervei-
set ja puhui mm. eläinsuojeluval-
vonnan tehostamisesta sekä suu- ja 
sorkkatautidirektiivistä. Ari-Matti 
Pyyhtiä kertoi valmiuseläinlääkäri-
järjestelmän perustuvan pääosin 
vapaaehtoisuuteen ja painotti re-
surssien tarvetta. Toisena ja kol-

mantena päivänä tiedotustilaisuu-
det oli suunnattu erikoistoimitta-
jille ja aiheet rajattu yksityiskohtai-
semmin pohjautuen eläinlääkäri-
päivän ohjelmaan.

Kaiken kaikkiaan eläinlääkärit 
saivat toimintavuonna melko pal-
jon julkisuutta sekä omasta aloit-
teestaan että liiton toimien kaut-
ta. 

5.5. Koulutustoiminta  

5.5.1. Eläinlääkäripäivät 2002

Eläinlääkäripäivät pidettiin Helsin-
gin messukeskuksessa 27.–
29.11.2002.

Yleissektion aiheena oli eläinlää-
käreiden etiikka. Torstaipäivän 
teemana oli erityistilanteet ja nii-
den hallinta. Elintarvike- ja ympä-
ristöhygienian sektiossa käsiteltiin 
salaattien ja vihannesten pakkaus- 
ja käsittelytekniikoita. Tuotanto-
eläinsektiossa käsiteltiin tuotanto-
eläinten terveydenhuoltoa, hevos-
sektiossa hevosen silmäsairauksia 
ja virustauteja, pieneläinsektiossa 
koirien ja kissojen käyttäytymison-
gelmia ja lihahygieniasektiossa 
teurastamojen automatisointia.

Osallistujia päiville oli 740.        
Luennoitsijoita oli 42, joista kuusi 
ulkomaalaisia. Puheenjohtajina 
toimi 9 eläinlääkäriä. Pelkästään 
näyttelyyn tutustujia oli 250. Tie-
dottajana toimi ensimmäistä kertaa 
Eläinlääkäriliiton oma tiedottaja 
Lumia Ojajärvi. Hänellä oli apu-
naan 2 opiskelijaa. Lisäksi päivien 
järjestelyihin osallistuivat ilmoit-
tautuneiden vastaanottajat ja sali-
avustajat. Keskiviikkona oli kun-
niajäsenlounas kutsuvieraille sekä 
senioritapaaminen eläkeläisille.

Eläinlääkäripäivien 2002 ohjel-
ma julkaistiin Eläinlääkärilehden 
numeroissa 5 ja 11.

Eläinlääkäripäivien näyttely oli 
auki päivien ajan kongressisiiven 
aulassa, C-salin takaosassa sekä 
talvipuutarhassa. Näytteilleasetta-
jia oli 58. Talvipuutarhassa oli li-
säksi posterinäyttely, jossa esitel-
tiin 25 posteria.

Vuonna 2002 ilmestyi uusi eläin-
lääkäreistä kertova esite, Eläinlää-
kärit. Joka Päivä.
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5.5.2. Kirjanpito- ja verokurssi

Kuudennen vuosikurssin opiskeli-
joille pidettiin verokurssi 9.3.2002. 
Kouluttajana toimi kirjanpidon 
asiantuntija Marjo Salin Veronmak-
sajista. Fennovetin järjestämälle 
kurssille osallistui 19 opiskelijaa ja 
1 eläinlääkäri.

Viidennen vuosikurssin opiske-
lijoille järjestettiin kirjanpitokurssi 
10.3.2002 Fennovet Oy:n toimes-
ta. Kurssille osallistui 46 opiskeli-
jaa. Kouluttajana toimi KTM Marjut 
Helvelahti Helvelahti Oy:stä. 

5.6. Jäsenpalvelut  

Liiton jäsenet saivat kertomusvuo-
den aikana jäsenyytensä perusteel-
la seuraavat liiton jäsenedut
• taloudellisten ja ammatillisten 

etujen valvonta 
• työ-, virkaehto- ja muut sopi-

mukset 
• neuvonta 
• yrittäjäjäsenten oikeudellinen 

neuvonta 
• työnvälitys 
• työttömyyskassa 
• toverilahja 
• vakuutukset; vastuu- ja oikeus-

turvavakuutus, ryhmävakuutuk-
set, Tapiolan vapaaehtoinen   
laajennettu vastuuvakuutus

• koulutus-,  neuvonta-  ja  tiedo-
tustilaisuudet 

• Eläinlääkärilehti, jäsentiedote, 
kotisivut, eläinlääketieteelliset 
tietokannat 

• ”Eläinlääkärit. Joka päivä.” -esi-
te

• FiMnet FREE -liittymä
• MasterCard-jäsen-/maksu- ja 

luottokortti 
• matka- ja lomaedut sekä alen-

nukset 
• AKAVAN jäsenpalvelut
Liiton toimistosta jäsenellä on 
mahdollisuus saada mm. seuraavia 
ohjeistuksia ja lomakkeita sekä 
materiaalia: 
• yksityissektorin työnhaku- ja 

työetuopas 
• ohjeita epätyypillisiin työsuhtei-

siin 

• ohjeistus ostopalveluista 
• ohjeistus työsuhteen alkaessa 
• tietopaketti erityisäitiyspäivära-

hasta 
• työsopimuskaavakkeita 
• palveluyritysten investointi- ja 

kehittämistakausesite ja -hake-
muskaavake 

• työsopimuslaki 
• ammatinharjoittajan sosiaalitur-

va ja sitä täydentävät vakuutuk-
set -opas 

• eläinlääkintäautoa koskeva tie-
topaketti 

• työttömyyttä ja vuorotteluva-
paata käsittelevää aineistoa 

• suositus suomeksi ja ruotsiksi 
kunnaneläinlääkärin vastaanot-
totiloiksi ja varusteiksi 

• eläinlääkäreitä koskevat ilmoit-
teluohjeet sekä eettiset ja kolle-
giaaliset säännöt 

• diasarja eläinlääkärin työstä 
• eläinlääkäriviiri 
• tilikirja 
• luentokokoelmia 
• 100-vuotisjuhlakirja 
• adresseja ja kortteja.  

Liiton toimistosta on annettu 
erilaisia kirjallisia ohjeita ja neuvo-
ja työ- ja virkasuhteisiin sekä kun-
tien hallintoon liittyen yhteensä 
noin 20 kappaletta.  

Liiton edustajat ovat osallistu-
neet erilaisiin paikallisia ongelmia 
koskeviin neuvotteluihin kerto-
muskauden aikana viisi kertaa.  

Työnvälityksessä on avoimia 
työpaikkoja ollut välitettävänä 
keskimäärin n. 50–70 kpl ja työn-
hakijoita n. 5–15.   

 5.7. Avustustoiminta ja  
 stipendit  

Toverilahjamaksu sisältyi jäsen-
maksuun. Toverilahjan suuruus oli 
1 680 euroa. Kertomusvuonna 
maksettiin toverilahja 5 kuolleen 
jäsenen omaisille.  

Hilve Kortteen rahastosta jaet-
tiin eläinlääketieteen opiskelijoille 
3 380 euroa matka-apurahoina.   

5.8. Yhteydet muihin  
 järjestöihin  

5.8.1. Yleistä 

Kertomusvuoden aikana liitto on 
järjestön toimenkuvan mukaisesti 
ollut yhteistyössä eläinlääkärikun-
taa lähellä olevien ja siihen vaikut-
tavien yhteisöjen, järjestöjen ja 
viranomaisten kanssa. Neuvottelu-
ja ja tapaamisia on ollut mm. Suo-
men Hippoksen, Suomen Kennel-
liiton, eläinsuojelujärjestöjen, 
AKAVAn ja akavalaisten liittojen, 
MTK:n ja Lääketeollisuusliiton 
sekä eri poliittisten ryhmien edus-
tajien kanssa. 

5.8.2. Eläinlääkäriyhdistykset 

Eläinlääkäreiden alakohtaiset eri-
koisyhdistykset ja alueelliset pai-
kallisseurat ovat itsenäisiä yhdis-
tyksiä, joiden kanssa liitolla on 
yhteistoimintaa koulutuksellisissa, 
järjestöllisissä sekä palkkausasiois-
sa. 

5.8.3. Eläinlääketieteen  
kandidaattiyhdistys 

Liitto toteutti 5. vuosikurssille 
praktiikkakurssin osana tiedekun-
nan opetusohjelmaa. Lisäksi 5. 
vuosikurssilaiset kustannettiin ve-
rokurssille ja 6. vuosikurssilaiset 
kirjanpitokurssille. Marjut Hämä-
läinen edusti liittoa dekaanin työ-
ryhmässä, jonka tarkoituksena oli 
pohtia opiskelija-aineksen moni-
puolistamista.

5.8.4. AKAVA 

Liitto on osallistunut AKAVAN 
toimintaan sen liittokokouksissa, 
eri valiokunnissa ja neuvottelukun-
nissa. Lisäksi liitolla on ollut vahva 
edustus AKAVAN aluetoimikunnis-
sa. AKAVA-JS:ään liitto kuuluu 
Lääkärikartellin kautta. 

5.8.5. Lääkärikartelli  

Lääkärikartellin hallituksen varapu-
heenjohtajana on toiminut Kalevi 
Juntunen. Kartellin hallituksen 
varsinaisina jäsenenä ovat olleet 
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Ari-Matti Pyyhtiä ja Kalevi Juntu-
nen. Varajäseninä ovat olleet Saka-
ri Heinänen ja Marjut Hämäläinen. 
Tilintarkastajana on toiminut Pirk-
ko Nousiainen. Lääkärikartelli on 
toimintavuoden aikana pitänyt 
yhdeksän kokousta. Kartellin hal-
lituksessa on ennen kaikkea keski-
tytty virkaehtosopimusneuvotte-
luihin, ympäristöterveydenhuol-
lon sekä lääkehuoltopoliittisiin 
kysymyksiin. Lisäksi Lääkärikartel-
li hallinnoi puhelinreseptipalkkioi-
den  kokoomatiliä. Lääkärikartellil-
la ei ole erillistä toimistoa, vaan 
yhteiset asiat hoidetaan liittojen 
välisellä yhteistyöllä. 

Kartellin hallitus on yhdessä 
sopinut edustukset keskusjärjestö 
Akavassa siten, että kukin liittojen 
edustaja ottaa huomioon kartellin 
muiden liittojen kannat.

 
5.8.6. A-lomat ry

Liitto on A-lomat ry:n jäsen. Vuon-
na 2002 4 liiton jäsentä sai A-lomat 
ry:n jakamaa lomatukea.

5.9. Kansainvälinen  
 toiminta 

5.9.1. World Veterinary Associa-
tion (WVA) 

Järjestön yleiskokous pidetään 
joka kolmas vuosi ja kertomus-
vuonna se pidettiin Tunisiassa. 
Liittoa edusti kokouksessa Ari-Mat-
ti Pyyhtiä.
 
5.9.2. Federation of Veterinari-

ans of Europe (FVE)   

FVE:n yleiskokous pidettiin 31.5.–
1.6.2002 Belfastissa. Liiton edus-
tajina kokouksessa olivat Ari-Matti 
Pyyhtiä, Jouni Niemi ja Eeva Sovi-
järvi.

Syksyn yleiskokouksessa 14.–
16.11.2002. Brysselissä liittoa 
edustivat Ari-Matti Pyyhtiä ja Eeva 
Sovijärvi.

5.9.3. Pohjoismaiden ja Baltian 
maiden välinen yhteistyö   

Pohjoismaisten ja Baltian eläinlää-
kärijärjestöjen puheenjohtajien 

kokoukseen osallistuivat Ari-Matti 
Pyyhtiä ja Jouni Niemi.

5.9.4. Pohjoismainen koulutus-
yhteistyö

Suomen Eläinlääkäriliitto ry on 
Fennovet Oy:n kanssa osallistunut 
pohjoismaiseen täydennyskoulu-
tusta suunnittelevaan yhteistyö-
hön. Liiton edustajana kokouksissa 
on ollut Riitta Armfelt ja Raija Ko-
rolainen. Vuoden 2001 aikana 
avattiin yhteiset kotisivut osoit-
teessa www-nordvet.slu.se. Koti-
sivuilla jokainen maa voi mainostaa 
omia kansainvälisiä täydennyskou-
lutustilaisuuksiaan. Lisäksi on so-
vittu kunkin maan Eläinlääkäripäi-
vien ilmoittamisesta maiden 
Eläinlääkärilehdissä ja osallistumis-
maksujen suuruudesta. Kokouksia 
on ollut kahdesti vuodessa ja nii-
den tulokset on raportoitu Eläin-
lääkäriliittojen puheenjohtajien 
kevätkokouksissa.

Eläinlääketieteellisen koulutuk-
sen neuvoa-antava komitea 
Advisory Committee of Veterina-
ry Training (ACVT) 
Eläinlääkäriliiton edustajana komi-

teassa oli Olli Soininen ja varaedus-
tajana Paula Junnilainen. 

5.10. Liiton tutkimukset  
 ja selvitykset

Vuonna 2000 tehdyn eläinlääkä-
reiden hyvinvointitutkimuksen 
jatkotyöstämistä tehtiin yhdessä 
Työterveyslaitoksen Kuopion 
alueyksikön kanssa.

6. LIITON HUOMION- 
 OSOITUKSET 

6.1. Kunniajäsenet 

Kertomusvuonna kutsuttiin kun-
niajäseniksi liiton aikaisemmat 
puheenjohtajat Timo Estola, Paula 
Junnilainen ja Seppo Soro sekä 
Tanskan Eläinlääkäriliiton pu-
heenjohtaja Per Thorup.  

6.2. Ansiomerkit  

Kertomusvuonna myönnettiin 
ansiomerkit osastopäällikkö Jaana 
Husu-Kalliolle, ympäristöjohtaja 
Marjo-Riitta Hämäläiselle, Uuden-
maan aluetyöterveyslaitoksen 
lääkärille Kari Reijulalle, Suomen  
Lääkäriliiton toiminnanjohtajalle 
Markku Äärimaalle ja Norjan Eläin-

Liiton 110-vuotisjuhlassa ansiomerkin saivat Jaana Husu-Kallio, Marjo-
Riitta Hämäläinen, Kari Reijula ja Eirik Morkholm.
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lääkäriliiton toiminnanjohtajalle 
Eirik Morkholmille.

6.3. Liiton viirit  

Kertomusvuonna liiton viiri luovu-
tettiin ELT Riitta Aholle (Vuoden 
eläinlääkäri 2002) ja ELT Veikko 
Tuoviselle (Vuoden eläinlääkäri 
2001). 

6.4. Vuoden eläinlääkäri

Vuoden eläinlääkäriksi valittiin 
ELT Riitta Aho. Valitessaan vuoden 
eläinlääkäriä Suomen Eläinlääkäri-
liiton hallitus halusi erityisesti 
nostaa esille Riitta Ahon ammatti-
taitoisen toiminnan Suomen en-
simmäisen BSE-tapauksen yhtey-
dessä joulukuussa 2001. Läänin-
eläinlääkärinä Riitta Aho joutui 
kantamaan vastuun tapauksen 
selvittelystä ja toteuttamaan lain 
kirjainta lopetuttamalla karjan, 
josta BSE-positiivinen nauta löytyi. 
Paitsi että koko tapaus hänen joh-
dollaan hoidettiin erittäin taitavas-

ti, on erityistä kiitosta saanut hä-
nen rohkeutensa viimeiseen asti 
varjella täysin syyttömänä katast-
rofin kohteeksi joutuneen karjan-
omistajan yksityisyyden suojaa.

Vuoden eläinlääkäriksi voidaan 
valita henkilö, joka eläinlääkärinä 
toimiessaan on esimerkillisellä 
tavalla kohottanut ammattikunnan 
yleistä arvostusta. Arvioitavia asi-
oita voivat olla esim. yhteistyötai-
dot, julkisuus, kansainvälisyys. 
Toimintaympäristönä kyseeseen 
tulee koko ympäristöterveyden-
huollon kenttä. 

6.5. Merkkipäivät  

Merkkipäivän johdosta on onnitel-
tu adressilla seuraavia liiton jäse-
niä: Kalervo Aikkinen, Riitta Aira-
korpi, Per Andersson, Jouko Asi-
kainen, Matti Behm, Rolf von 
Dickhoff, Ulla Eskelinen, Anna-
Stina Garry-Andersson, Carl Gran-
berg,  Jari Gröndahl, Matti Hakko-
la, Kaarlo Hanski, Pekka Heikin-
heimo, Pekka Heikkilä, Timo 
Helle, Kaj Hermanson, Erkki Her-
nesniemi, Pia Hiekkaranta, Raili 
Holcombe, Juha Hurmalainen, 
Marjo-Riitta Hämäläinen, Pentti 
Janatuinen, Elias Jukola, Matti 
Junnila, Kurt-Erik Juslin, Ulla-Anita 
Karanki, Jorma Kauhanen, Eero 
Kilpinen, Matti Kivalo, Kalevi Ki-
vikko, Reijo Korhonen, Jukka 
Kuussaari, Annikki Latvala-Kiesilä, 
Tuula Laurila, Kaija Lehtelä, Leevi 
Luukkala, Aulis Manninen, Kirsti 
Manninen, Kaisa Mustonen, Nina-
Lis Mäki-Petäys, Osmo Mäki-Petä-
ys, Reijo Nenonen, Pertti Niemi-
nen, Kaarina Niinistö, Kristiina 
Nordling, Eva Nordström-Kunnas, 
Antti Nurminen, Aili Oksanen, 

Eero Olsoni, Olli Rantala, Heikki 
Rantanen, Matti Rauhala, Eeva 
Rautala, Saara Reinius, Eero Re-
mes, Paavo Reponen, Matti Retu-
lainen, Veikko Rosendahl, Erkki 
Rossi, Antero Saarenheimo, Aarno 
Saari, Teppo Sihvo, Pentti Sippo, 
Irmeli Sippola, Pauli Sorvisto, 
Osmo Säntti, Kari Särkkä, Matti 
Takala, Raili Tanskanen, Pentti 
Tapio, Sakari Tolonen, Eero Tuo-
minen, Ritva Tynkkynen, Jouko 
Tölli, Eeva-Liisa Vasara, Matti Vilja-
nen, Bruno Wingisaar ja Leena 
Väihkönen.

7. TALOUS 

Liiton varainhankinta perustuu 
jäsenmaksuun, koulutustoimin-
taan ja julkaisutoimintaan. Liiton 
jäsenmaksuprosentti oli 1,2. 

Irtaimistosta ja atk-ohjelmista on 
tehty 25 %:n poisto. Alijäämä on 
39 581,77 euroa. 

Liittorahasto ja Hilve Kortteen 
rahasto ovat tuloslaskelmassa oma-
katteisina rahastoina. Rahastojen 
tuotot on siirretty kummankin ra-
haston omaan pääomaan. Liittora-
haston ylijäämä on 151 681,51 
euroa. Hilve Kortteen rahaston 
ylijäämä on 11 018,89 euroa. 

Hilve Kortteen rahastoon kuu-
luu testamenttilahjoituksena saatu 
asuinhuoneisto Helsingissä Tuk-
holmankatu 7:ssä. Huoneisto on 
jaettu kahdeksi asunnoksi, jotka 
on vuokrattu ulkopuolisille. Hilve 
Kortteen rahastosta on mm. jaettu 
opiskelijoille apurahoina 3 380 
euroa, maksettu EKY:hyn kuuluvi-
en opiskelijoiden lehden tilaus-
maksuja 1 040 eurolla ja annettu 
avustusta EKY:lle 250 euroa.

Riitta Aho, vuoden eläinlääkäri 
2002.
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Eläinlääkäripäivien
osallistumismaksut 2003

ILMOITTAUTUMINEN

Eläinlääkäripäiville ilmoittaudutaan ennakkoon mak-
samalla osallistumismaksu. Tilisiirto on kesäkuun 
lehden liitteenä. Kirjoita tiedonantoja kohtaan 
osallistujan nimi ja osallistumisaika (ke, to, pe).

MAKSUT

Osallistumismaksu on henkilökohtainen.

Maksettava viimeistään 26. 9. 2003
                                          Jäsenet          Ei jäsenet
koko aika                           250             350 
ke 29. 10.                           84             143 
to 30. 10. tai pe 31. 10.     118 /pv      168 /pv

Eläkeläiset ja opiskelijat, joilla ei ole praktiikkaoi-
keuksia 35  ajasta riippumatta. Muiden alojen 
opiskelijat 92 .

HUOM! Opiskelijat, joilla on praktiikkaoikeu-
det 26. 9. 2003, maksavat normaalihintaisen 
osallistumismaksun.

Maksettu 26. 9. 2003 jälkeen
                                          Jäsenet          Ei jäsenet
koko aika                           285             420 
ke 27. 11.                          100             160 
to 28. 11. tai pe 29. 11.     135 /1 pv   200 /pv

Eläkeläiset ja opiskelijat, joilla ei ole praktiikkaoi-
keuksia 70  ajasta riippumatta. Muiden alojen 
opiskelijat 126 .

Opiskelijat, joilla on praktiikkaoikeudet 26. 9. 2003, 
maksavat normaalihintaisen osallistumismaksun.
Osallistumismaksut maksetaan Suomen Eläinlääkär-
iliiton tilille Okopankki 572302-2403443.

Paljousalennus

Saman työnantajan maksaessa osallistumismaksuja
750–1500              10 %
1501–2500            15 %
yli 2500                 20 % 

NÄYTTELY

HUOM! 

Jos osallistut vain näyttelyyn, pääsymaksu on 20 . 

PERUUTUKSET

Osallistumisen voi peruuttaa joko puhelimitse tai 
kirjallisesti. Peruutuksista, jotka tehdään 8. 10. 2003 
jälkeen, pidätetään toimistokuluina 20 % osallistu-
mismaksusta.

MATKAT JA MAJOITUS

Finnair myy säästö- ja ennakkohintaisia lippuja.  
Alennukset 30–50 % riippuen siitä, koska varaat/
lunastat liput ja montako vuorokautta matkasi kestää. 
Tiedustele suoraan Finnairista tai matkatoimistosta.

Voit myös hoitaa matka- ja hotellivarauksesi L.R. 
Internationalin välityksellä. Varauslomake tulee 
myöhemmin lehden liitteenä.


