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Eläinlääkäriliiton 
toimintaa vuonna 2013

TeksTi: kirsi sario, MarjaTTa Vehkaoja 
ja anna Parkkari 
kuVaT: anna Parkkari ellei Toisin  
MainiTa

Liiton jäsenet valitsivat uuden val-
tuuskunnan seuraavalle kolmivuo-
tiskaudelle. Äänestysvilkkaus 31 
oli hieman alempi kuin edellisten 
vaalien 39 prosenttia. Kuntasekto-
ri oli vaalissa erityisen aktiivinen 
saaden valtuuskuntapaikoista yli 
puolet. Yksityissektorin työntekijät 
aktivoituivat ja heillä on uudessa 
valtuuskunnassa kaksi edustajaa, 
kun vanhassa ei ollut yhtään. Uusi 
valtuuskunta valitsi valtuuskunnan 
puheenjohtajaksi Olli Ruohon ja 
liiton puheenjohtajaksi toiselle 
kolmivuotiskaudelle Kirsi Sarion.

Lainsäädäntöön 
vaikuttamista, 
yhteydenpitoa 
sidosryhmiin

Liitto vaikutti laajasti eläinlääkärien 
työkenttään liittyvissä asioissa. 

Kertomusvuonna eduskunta 

käsitteli useita liiton kannalta mer-
kittäviä lakiuudistuksia. Laki- ja 
asetusluonnoksiin annettiin noin 
neljäkymmentä lausuntoa sekä 
muita lausuntoja ja kannanottoja 
annettiin kymmenkunta. Lisäksi 
liiton edustajia oli kuultavana 
eduskunnan valiokunnissa lain-
säädännön valmistelun yhteydes-
sä. Liiton edustajat toivat esille 
organisaation näkemyksiä toimi-
essaan jäseninä maa- ja metsäta-
lousministeriön kuudessatoista eri 
työryhmässä, Eviran asiantuntija-
ryhmässä, opetushallituksen vii-
dessä eri toimikunnassa, Fimeassa, 
Helsingin yliopiston neljässä eri 
ryhmässä sekä Akavan ja Jukon 
useissa työryhmissä.

Liitolla oli  lisäksi yhteistyötä 
eläinlääkärikuntaa lähellä olevi-
en ja siihen vaikuttavien yhteisö-
jen, järjestöjen ja viranomaisten 
kanssa. Neuvotteluja, tapaamisia 
ja muunlaista yhteydenpitoa on 
ollut muun muassa MMM:n, STM:n, 
Eviran, Fimean, Helsingin yliopis-

ton, Suomen Kennelliiton, Suomen 
Eläinsuojeluyhdistyksen, Animalian, 
HESY:n, Akavan ja akavalaisten liit-
tojen, Kuntatyönantajat ry:n, MTK:n, 
Lääketeollisuus ry:n ja lääkeyritysten 
sekä eri poliittisten ryhmien edusta-
jien kanssa. Liiton edustajat keskus-
telivat ajankohtaisista asioista myös 

Suomen Eläinlääkäriliiton 121. toimintavuosi oli vilkas edunvalvonnan, yhteiskunnallista 

vaikuttamisen ja jäsenpalveluiden vuosi sekä valtuuskunnan vaalivuosi.

Liiton maakuntakierros kävi kuudella paikkakunnalla keväällä. Lähes 90 jäsentä oli aktiivisesti mukana 
keskustelemassa ja kertomassa näkemyksiään.

Toimintavuonna Eläinlääkä-
riliitto vaikutti lainsäädännön 
valmisteluun ja antoi merkittä-
vän määrän muita kannaottoja 
ja lausuntoja sekä oli mukana 
monenlaisissa työryhmissä. Myös 
Euroopan eläinlääkärijärjestö 
FVE:n toiminnassa oltiin aktiivi-
sesti mukana.
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Euroopan parlamentin suomalaisen 
edustajan kanssa.

Liitolla oli hyvää yhteistoimintaa 
eläinlääkärien itsenäisten alakoh-
taisten erikoisyhdistysten ja alu-
eellisten paikallisseurojen kanssa.  

Jäsenten etu edellä

Liiton tärkeimpiä tehtäviä on jä-
senten edunvalvonta. 

Valtuuskunnan jäsenet työstivät 
valtuuskunnan kevätkokoukses-
sa edunvalvonnan tärkeimpiä 
tehtäviä: ydintehtäviä pohdittiin 
kunnan, valtion ja yksityisen pal-
veluksessa olevien sekä yrittäjän 
näkökulmasta. Kertomusvuonna 
liiton luottamus- ja toimihenkilöt 
osallistuivat lukuisten jäsenten 
palkka- sekä työ- ja virkasuhde-
ongelmien hoitamiseen.

Yhteistyö eläinlääketieteellisen 
tiedekunnan kanssa oli runsasta, 
tiedekunta on merkittävä eläin-
lääkärien työllistäjä. Liiton yli-
opistovaliokunnan jäsenkyselyn 
perusteella yliopistossa työsken-
televien eläinlääkärien työaika ei 
riitä opetus- ja tutkimustehtävien 
yhdistämiseen. Eläinsairaalassa 
työskentelevät eläinlääkärit ovat 
huippuosaajia eikä palkkaus vastaa 
osaamista.

Maakuntakierros vieraili Lahdessa, Jyväskylässä, Turussa, Kokkolas-
sa, Rovaniemellä ja Joensuussa. Aiheina olivat muun muassa kolle-
giaalisuus, työaika-asiat ja liiton uudet suositukset sekä toimittajan 
kohtaaminen.

Alustajia olivat puheenjohtaja Kirsi Sario, asiamiehet Maria Jokela ja 
IIvari Järvinen sekä tiedottaja-toimituspäällikkö Anna Parkkari. Asian-
tuntijana oli mukana myös kunnaneläinlääkäei Olli Soininen. Lahdes-
sa oli mukana myös Eviran neuvotteleva virkamies Sanna Hellström.

ELÄINLÄÄKÄRILIITON
VAALIT 2013
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Kertomusvuoden aikana Kunta-
työnantajat ry:n ja liiton yhteinen 
päivystystyöryhmä jatkoi työtään. 
Päivystystyöryhmä tutustui Haa-
pajärven seutukunnassa kunnan-
eläinlääkärin työhön, työn sito-
vuuteen, päivystysrasittavuuteen 
sekä palkkaus- ja eläkemenoihin, 
jotka sielläkin poikkeavat kaikista 
muista kuntatyöntekijöistä. Syksyl-
lä kunnallisen työehtosopimuksen 
ja Lääkärisopimuksen tiiviit neu-
vottelut katkaisivat päivystystyö-
ryhmän työn. Neuvottelut päät-
tyivät loppusyksystä työllisyys- ja 
rakennepoliittisen sopimuksen 
mukaiseen Lääkärisopimukseen.

Lääkärijärjestöjen yhteistyö Lää-
kärikartellin kanssa jatkui tiiviinä 
ja hyvänä. Myös säännöllisiä lää-
käriliittojen puheenjohtajatapaami-
sia jatkettiin. Niissä keskusteltiin 
edunvalvonnan asioista sekä liitto-
jen toiminnan kehittämisestä. Kar-
telliyhteistyön lisäksi yhteistyö Pro 
Medico -järjestön kanssa jatkui. 
Järjestön Taitoni-osaamisrekisteriin 
voi tallentaa osaamis- ja oppimis-
tietojaan jo opiskeluajasta alkaen. 
Liiton tavoitteena on luoda koko 
työuran kestävä opinto- ja täyden-
nyskoulutusrekisteri sekä eläin-
lääkärikohtainen ansioluettelo.  

Puheenjohtaja, tiedottaja-toimi-
tuspäällikkö ja asiamiehet sekä 
kunnaneläinlääkäri Olli Soininen 
kävivät kuudella paikkakunnalla 
kuulostelemassa jäsenten tuntoja ja 
kertomassa ajankohtaisista asioista. 
Tapaamisissa keskusteltiin kollegi-
aalisuudesta, kunnaneläinlääkärien 
työaika-asioista sekä uusista liiton 
suosituksista. Lisäksi keskityttiin 
päivän kysymykseen kuinka eläin-
lääkäri kohtaa toimittajan.

Keväällä toteutettiin kampanja 
Älä osta koiraa häkistä yhdessä 
Suomen Eläinsuojeluyhdistysten 
liitto ry:n, Suomen Kennelliitto 
ry:n ja ammattikorkeakoulu Haa-
ga-Helian opiskelijoiden kanssa. 
Kampanja keräsi ja jakoi tietoa 
sekä pentutehtaiden eläinsuo-
jeluongelmista että ulkomailta 
tuotavien koirien eläintauti- ja 
zoonoosiriskeistä.

Liiton eläinsuojeluvaliokun-
ta jatkoi työtään eläinsuojelu-
lain valmistelemiseksi. Valiokunta 
järjesti seminaarin eksoottisten 
lemmikkien, eksoottisten mä-
rehtivien eläinten sekä porojen 
hyvinvoinnista. Lisäksi valiokunta 
sai valmiiksi liiton näkemyksen 
eläinsuojelulain valmistelua varten. 
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Suomen Eläinlääkärilehti - 
Finsk Veterinärtidskrfit täytti 
120 vuotta. Eläinlääkäripäivillä 
kuvan kansi äänestettiin vuoden 
parhaaksi.

Vuoden eläinlääkäriksi 2013 valittiin tiedenainen Riitta Maijala (kes-
kellä), joka on toiminut muun muassa Euroopan elintarviketurvallisus-
virasto EFSA:ssa. Vasemmalla liiton uusi toiminanjohtaja ELL Marjatta 
Vehkaoja, oikealla toiselle puheenjohtajakaudelle valittu Kirsi Sario. 

Eläinlääkäripäivät tarjosivat 
vankkaa asiantuntevaa koulutus-
ta ja kollegojen iloista seuraa. 

Jäsenten luo maakuntiin

Liitto toteutti keväällä maakun-
takierroksen, jossa tavoitettiin 89 
jäsentä. 
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Ansioituneita palkittiin

Kertomusvuosi oli merkittävien 
kollegojen palkitsemisen vuosi. 
Vuoden eläinlääkäriksi valittiin 
opetus- ja kulttuuriministeriön 
tiedepolitiikan vastuualueen johta-
ja, eläinlääketieteen tohtori Riitta 
Maijala, joka on uraa uurtava 
tiedenainen. Hän on työskennellyt 
useita vuosia Euroopan elintarvi-
keturvallisuusviraston osastojoh-
tajana. Vuoden eläinlääkäri sai 
ansaitsemaansa huomiota ja hänen 
toimintaansa ja ajatuksiaan esitel-
tiin julkisuudessa pitkin vuotta. 
Jäsenistö sai uuden eläinlääkintä-
neuvoksen, kun Tasavallan pre-
sidentti nimitti Jukka Kuussaaren 
eläinlääkintöneuvokseksi. Kolman-
tena merkittävänä huomionosoi-
tuksena jaettiin Eläinlääkäripäivillä 
Topi Salmi -palkinto ansioituneelle 
kollegalle Liisa Sihvoselle. Palkinto 
myönnettiin tunnustuksena hänen 
kansainvälisestä ja merkittävästä 
urastaan eläintautivirologian tut-
kijana ja opettajana.

Vuoden alkupuoliskolla liit-
toon palkattiin toiminnanjohta-
jaksi eläinlääkäri Marjatta Vehka-
oja. Toiminnanjohtaja eläinlääkäri 
pystyy puhumaan jäsenten suulla 
ja edustamaan liittoa erilaisissa ti-
laisuuksissa ja kuulemisissa. Lisäksi 
hän toimii vakituisena ja pitkäai-
kaisena edustajana muun muassa 
kansainvälisissä yhteyksissä.  

Kansainvälistä 
vuorovaikutusta

Liiton hallitus osallistuikin aktiivi-
sesti Euroopan eläinlääkärijärjestön 
eli FVE:n kokouksiin. Kokouksissa 
käsitellään ajankohtaisia euroop-
palaisia eläinlääkäreitä koskevia 
aiheita. Liiton edustajat tuovat 
tuliaisina ajatuksia ja kannanottoja 
myös suomalaisen eläinlääkärin 
työhön. 
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diagnostiikkaa, järjestettiin toista 
kertaa. Muina aiheina päivillä 
olivat muun muassa pieneläinten 
syöpähoidot sekä sikojen ja nau-
tojen sairaudet. Posterinäyttelyssä 
64 posteria kilpaili parhaan pos-
terin palkinnosta. Joukkoviestimet  
julkaisivat  päivien aiheista liiton 
ajankohtaisiksi nostamia asioita.

Yksi maan vanhimmista 
lehdistä pohti kieltä

Suomen Eläinlääkärilehti − Finsk 
Veterinärtidskrift täytti kertomus-
vuonna 120 vuotta. 

Helsingin yliopiston Viikin kam-
puskirjasto järjesti yhdessä Suomen 
Eläinlääkäriliiton kanssa toukokuus-
sa Suomi eläinlääketieteen kielenä 
-seminaarin. Eläinlääkärilehti ilmes-
tyi kymmenen kertaa ja uutiskirje 
toimitettiin jäsenille kuudesti. Vuosi 
oli ensimmäinen, jolloin Fennovet 
Oy hoiti lehden ilmoitusmyynnin. 
Ilmoitusmyynti tehostui. 

Senioritoimikunta toimitti eri-
tyisesti Eläinlääketieteellisen kor-
keakoulun aikaisia muistelmia 
sisältävän kirjan, Lehmästä leo-
pardiin, joka julkistettiin syys-
kuussa. Suositusta kirjasta otet-
tiin saman tien uusintapainos.  
Yhteistyö opiskelijoiden kanssa oli 
tiivistä. Eläinlääketieteellisen tiede-
kunnan opiskelijoille järjestettiin 
perinteisiä tilaisuuksia: kandi-ilta, 
PreVappu -tilaisuus, ykköskurssin 
tapaaminen sekä kirjanpito- ja 
verokurssi. Lisäksi liitto osallistui 
EKY:n vuosijuhliin ja kollegailtaan. 
Myös Tartossa opiskeleviin pidettiin 
tiiviisti yhteyttä ja siellä järjestettiin 
kirjanpitokoulutusta. Opiskelijoille 
jaettiin vuosittaisia apurahoja. 

Liiton toimistossa on seitsemän 
henkilön kokopäiväiset toimet, 
jotka olivat täytettynä noin 5,5 
henkilötyövuoden verran. Liitos-
sa toimi lisäksi puolipäiväisesti 
palkattu puheenjohtaja sekä yksi 
toimihenkilö oli kahdeksan kuu-
kautta osa-aikainen ulkopuolisella 
rahoituksella. Liiton omistaman 
Fennovet Oy:n palveluksessa oli 
neljä henkilöä. 

Topi Salmi -tiedepalkinto annet-
tiin Liisa Sihvoselle Eläinlääkäri-
päivien avajaisissa. 

Eläinlääkärien koulutusta koske-
vaa eurooppalaista lainsäädäntöä 
uudistetaan. Työssä paneudutaan 
erityisesti niihin tietoihin ja taitoi-
hin, joita valmistuvilla tulee aivan 
työuransa alussa olla. Liitto on ollut 
aktiivisesti mukana vaikuttamassa 
ja keskustelemassa lainsäädän-
nöstä. Yhteistyö pohjoismaisten ja 
Baltian maiden eläinlääkäriliittojen 
kanssa oli myös edelleen aktiivista 
ja hedelmällistä.

Laadukasta koulutusta

Liiton taloudellisesti tukema johta-
jakoulutus alkoi syksyllä ja jatkuu 
vuonna 2014. Viisitoista eläinlääkä-
riä sai tietämystä esimiestoiminnas-
ta sekä yrityksen taloudesta. 

Liitto järjestämille Eläinlääkäri-
päiville osallistui jälleen runsaasti 
eläinlääkäreitä. Kysely kertoo, 
että eläinlääkärit kokevat kattavat 
ja korkeatasoiset koulutuspäivät 
tarpeellisiksi. Tiedollinen ja tai-
dollinen anti on erinomainen hou-
kutin, ja lisäksi oheistapahtumat 
illanviettoineen ja keskusteluineen 
kiinnostavat. Päivillä jatkettiin 
eläinlääkärien työssä jaksamisen 
teemaa perehtymällä alaistaitoihin. 
Päivitä praktiikkatietosi -osio, jossa 
käsiteltiin hevosen haavahoitoa, 
pieneläinten allergioita, akuut-
teja lammas- ja vuohisairauksia 
sekä nautojen utaretulehduksen 


