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1. PUHEENJOHTAJAN 
KATSAUS

Kertomusvuosi	oli	Suomen	Eläin-
lääkäriliiton	116.	 toimintavuosi.	
Liiton	puheenjohtaja	valittiin	poik-
keuksellisesti	tammikuussa,	koska	
liiton	valtuuskunta	keskusteli	vielä	
vuoden	ensimmäisessä	kokoukses-
sa	puheenjohtajan	mahdollisesta	
kokopäiväistämisestä.	Puheenjoh-
tajan	tehtävää	päätettiin	kuitenkin	
edelleen	jatkaa	puolipäiväisenä.

Kevätkokouksessaan	Seinäjo-
ella	valtuuskunta	asetti	 tavoitteet	
kuluvalle	toimintakaudelle:	 lisätä	
avoimuutta	ja	aktiivisuutta	liitossa,	
toteuttaa	eläinlääkintähuoltolaki	ja	
seutukuntauudistus	koko	maassa	
eläinlääkärikuntaa	 tyydyttävällä	
tavalla,	saada	eläinlääkäreille	kou-
lutusta	 ja	ammattitaitoa	vastaava	
palkkaus	sekä	paremmat	työolo-
suhteet,	 lisätä	 ammatinkunnan	
yhtenäisyyttä	 ja	 tuoda	paremmin	
esiin	 julkisuudessa	eläinlääkärin	
ammatin	monipuolisuus.

Uusi	 eläinlääkintähuoltolaki	
oli	 lausuntokierroksella	kevään	
aikana.	Lausuntokierroksen	 jäl-
keen	maa-	ja	metsätalousministeri	
Sirkka-Liisa	Anttila	koki,	että	laki	
ei	ole	vielä	 sellaisenaan	valmis	
hyväksyttäväksi	 ja	kokosi	uuden	
työryhmän	 lain	 jatkovalmistelua	
varten.	Lain	viivästyminen	aiheutti	
paljon	epätietoisuutta	ja	huolestu-
mista	eläinlääkärikunnassa.	Uusi	
työryhmä	sai	työnsä	valmiiksi	jou-
lukuussa	ja	lakiehdotus	luovutettiin	
ministerille	17.	joulukuuta.

Toimintavuoden	aikana	eläin-
lääkäreiden	 työllisyystilanne	oli	
edelleen	erinomainen	ja	enemmän	
keskusteltiin	eläinlääkäreiden	riit-
tävyydestä	 ja	sijaisten	saamiseen	
liittyvistä	ongelmista.	Eläinlääke-
tieteellisessä	tiedekunnassa	lisättiin	
syksyllä	eläinlääkäriopiskelijoiden	
sisäänottomäärää,	mutta	 nämä	
eläinlääkärit	ovat	työmarkkinoilla	
vasta	kuuden	vuoden	kuluttua.	
Liitto	on	vuoden	aikana	korostanut	
eläinlääkäreiden	työolosuhteiden	
ja	 työn	kuormittavuuden	merki-
tystä	eläinlääkäreitä	rekrytoitaessa,	

koska	hyviin	työsuhteisiin	eläinlää-
käreitä	on	riittänyt.

Vuoden	eläinlääkäriksi	valittiin	
Suomen	kunnissa	toimivat	eläin-
suojelutyötä	pääasiassa	 tekevät	
eläinlääkärit	Aila	Rauatmaa	Kai-
nuun	maakuntakuntayhtymästä	ja	
Tuija	Saari	Helsingistä.	Valinnalla	
liitto	halusi	korostaa	eläinsuoje-
lutyön	 tärkeyttä,	osoittaa	eläin-
lääkäreiden	merkittävän	 roolin	
eläinsuojelutyössä	 ja	kiittää	pal-
kittuja	heidän	tekemästään	työstä	
eläinten	ja	eläinlääkinnän	hyväksi.	
Eläinsuojelun	merkitystä	liitto	ko-
rosti	myös	allekirjoittamalla	kan-
sainvälisen	eläinten	hyvinvoinnin	
julistuksen,	Universal	Declaration	
of	Animal	Welfare,	UDAW.	

Erityisalojen	 toimihenkilöliitto	
Erto	aloitti	keväällä	työtaistelutoi-
met	yksittäisellä	klinikalla	eläin-
tenhoitajien	 työehtosopimuksen	
aikaansaamiseksi.	Loppuvuodesta	
työtaistelu	 laajeni,	mutta	ei	 juuri	
vaikuttanut	klinikoiden	toimintaan.	
Yrittäjäeläinlääkärit	kokoontuivat	
Eläinlääkäripäivien	aikana	puimaan	
asiaa.	Asiaa	käsiteltiin	myös	yrittä-
jävaliokunnassa	 ja	 liiton	hallituk-
sessa,	mutta	liitto	ei	ole	katsonut	
olevansa	riidan	osapuoli.	

Eläinlääkäripäiville	osallistui	
jälleen	yli	puolet	ammattikunnasta.	
Eläinlääkäripäivien	uutuutena	oli	

tiedesektio	 ja	eläinlääkäripäivien	
avajaisten	 järjestäminen	kaikille	
jäsenille	avoimena	iltatilaisuutena.	
Molemmat	uudistukset	saivat	osak-
seen	myönteistä	palautetta.	Eläin-
lääkäripäivillä	muistettiin	myös	
Agnes	Sjöbergin	juhlavuotta	hänen	
kunniakseen	nimetyllä	posterinäyt-
telyllä	ja	juhlaesitelmällä.	

Ympäristöterveydenhuollon	joh-
tamiskoulutus	alkoi	 toista	kertaa	
lokakuussa.	Aikaisemmasta	koulu-
tuksesta	saadun	hyvän	palautteen	
ja	ympäristöterveydenhuollon	en-

Liiton puheenjohtaja Sanna Hellström kuvassa oikeassa reunassa. Vasemmalla 
valtuuskunnan varapuheenjohtaja Marita Saarikivi ja keskellä valtuuskunnan 
puheenjohtaja Olli Ruoho.

Kansainvälisestä eläinten hyvinvointi-
julistuksesta julkaistiin juliste Eläinlää-
kärilehden 8/08 välissä.
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jäsentä	erotettiin.	Kertomusvuoden	
aikana	 liiton	 jäsenistä	kuolivat	
Åke	Aaltonen,	Timo	Estola,	Irmeli	
Halinen,	Liisa	Hartman,	Samppa	
Härmä,	Anna-Helena	Muttonen,	
Erkki	Rossi,	Otso	Saarikko	ja	K.Y.	
Seppälä.	Heitä	muistettiin	adres-
seilla.	Liiton	puheenjohtaja	osal-
listui	 Irmeli	Halisen	siunaustilai-
suuteen.	

Liittoon	kuului	kertomusvuoden	
lopussa	2	108	jäsentä	(359	opiske-
lijaa),	 jotka	muodostivat	noin	91	
prosenttia	maamme	laillistuneista	
eläinlääkäreistä.	Jäsenistö	jakautui	
joulukuun	lopussa	seuraavasti:		

tistä	haastavampien	 johtamisteh-
tävien	takia	kurssin	järjestäminen	
koettiin	tarpeelliseksi.	Tällä	kertaa	
kurssi	oli	osallistujille	maksulli-
nen.	

Joulukuussa	liitto	jalkautui	ken-
tälle	 järjestämällä	 road	 show’n,	
joka	vieraili	kuudella	paikkakun-
nalla.	Tapahtumat	keräsivät	kaik-
kiaan	sata	 jäsentä	ympäri	maata.	
Tapahtumissa	käsiteltiin	 eläin-
lääkintähuoltolain	uudistuksia,	
seutukuntahankkeita,	ostopalve-
lusopimuksia	ja	neuvottelutaitoja.	
Lisäksi	kullakin	paikkakunnalla	
paikallinen	edustaja	kertoi	pai-
kallisista	hankkeista	 ja	organisaa-
tiomuutoksista.	 Liiton	 suuntaan	
saatiin	paljon	paikallista	 tietoa,	
jota	on	mahdollista	hyödyntää	
myös	edunvalvonnassa.	Kiertueelle	
osallistuneilta	eläinlääkäreiltä	saatu	
palaute	oli	positiivista.

Liiton	 tiedotus	parani	vuoden	
aikana,	kun	uudet	kotisivut	 jul-
kaistiin	tammikuussa.	Uusien	ko-
tisivujen	käytettävyys	 ja	ulkoasu	
kohenivat	huomattavasti	 ja	sivuja	
myös	päivitettiin	vuoden	aikana	
säännöllisesti.	Eläinlääkärilehti	 il-
mestyi	vuoden	aikana	kymmenen	
kertaa	eli	yhden	kerran	vähemmän	
kuin	viime	vuosina.	Harvennettu	
lehden	 julkaisuaikataulu	 lisäsi	
muuhun	tiedotukseen	käytettävissä	
olevia	resursseja.

Liiton	toimiston	toimitilat	ovat	
käyneet	ahtaiksi	 ja	 liitto	on	yh-
dessä	EKY:n	kanssa	etsinyt	uusia	
tiloja.	Keväällä	toimintaan	sopivat	
tilat	löytyivät	Aleksis	Kiven	kadulta	
ja	ne	ostettiin	 liitolle.	Tilat	olivat	
toimintavuoden	aikana	vuokrattu-
na	ulkopuoliselle	taholle	 ja	liiton	
tilatyöryhmä	suunnitteli	tilaan	tar-
vittavia	muutostöitä	 ja	niiden	to-
teutusta.	

Liiton	 toimistolla	 työskenteli	
vuoden	aikana	yhteensä	kahdek-
san	henkilöä,	joista	liiton	puheen-
johtaja	oli	puoliaikainen	 ja	 liiton	
talouspäällikkö	etätyössä.	Lisäksi	
liiton	toimiston	yhteydessä	toimi-
vassa	liiton	omistamassa	Fennovet	
Oy:ssä	työskenteli	kaksi	henkilöä.	
Liiton	toimihenkilöstö	pysyi	pää-

osin	ennallaan.	Kertomusvuoden	
aikana	liiton	eläinlääkärinä	toiminut	
ELL	Minnami	Mikkola	siirtyi	MTK:n		
palvelukseen.	Hänen	tilalleen	ha-
ettiin	 tuloksetta	eläinlääkäriä	 ja	
liittoon	palkattiin	 julkisen	sekto-
rin	asiamies	OTM	Maria	 Jokela.	
Kertomusvuoden	alussa	hallitus	
hyväksyi	ensimmäisen	liiton	hen-
kilöstöoppaan.	

2. JÄSENISTÖ 

Liittoon	hyväksyttiin	kertomusvuo-
den	aikana	133	uutta	jäsentä,	kym-
menen	jäsentä	erosi	ja	kolmetoista	

Ensimmäisen kurssin opiskelijat tutustuivat liiton toimintaan ja tiloihin tammi-
kuussa. 
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-	 yksityinen	sektori	 23	%
	 (ammatinharjoittajat/yrittäjät	12	%		
	 ja	palkansaajat	11	%)
-	 kuntasektori		 20	%
-	 valtiosektori	 14	%
-	 opiskelijat	 17	%
-	 eläkeläiset	 14	%
-	 muut	 12	%	

Kuntasektorilla	olevista	 liiton	 jä-
senistä	noin	15	prosenttia	on	ko-
kopäivätoimisia	hygieenikkoja.	
Valtiosektorilla	olevista	 jäsenistä	
12	prosenttia	on	tarkastuseläinlää-
käreitä,	49	prosenttia	valtionhallin-
nossa	 ja	39	prosenttia	opetus-	 ja	
tutkimustehtävissä.	

Jäsenkunnasta	 29	prosenttia	
on	miehiä	ja	71	prosenttia	naisia.	
Naiset	ovat	valtaosana	jäsenkunnan	
nuoremmissa	ryhmissä	jopa	siten,	
että	alle	35-vuotiaista	on	naisia	
noin	93	prosenttia	 ja	vastaavasti	
yli	50-vuotiaista	on	miehiä	noin	
63	prosenttia.	

	

3. LIITON ORGANISAATIO

3.1 Yleistä 

Liiton	jäsenet	ovat	henkilöjäseniä.	
Liitolla	ei	ole	varsinaista	alakoh-
taista	tai	aluekohtaista	organisaa-
tiota.	Alakohtaiset	erikoisyhdis-
tykset	ja	alueelliset	paikallisseurat	
ovat	läheisessä	yhteistyössä	liiton	
kanssa.

Sääntöjen	mukaan	 liiton	pää-
täntävaltaa	käyttävät	valtuuskunta	
ja	hallitus.	Toimeenpanevana	eli-
menä	on	hallitus.	Se	nimeää	työ-
ryhmät	niiden	toimikausiksi	sekä	
valiokunnat	 joka	 toinen	vuosi.	
Toimisto	sijaitsee	 liiton	kotipai-
kassa	Helsingissä	niin	sanotussa	
Lääkäritalossa,	jonka	liitto	omistaa	
yhdessä	Suomen	Lääkäriliitto	ry:n		
kanssa.	

3.2 Valtuuskunta

Vuonna	2007	valittu	valtuuskunta	
kokoontui	kertomusvuoden	aikana	
kolme	kertaa.	Järjestäytymiskokous	
pidettiin	12.	tammikuuta	Lääkärita-

lossa	Helsingissä	ja	sääntömääräi-
nen	kevätkokous	18.	toukokuuta	
Sokos	Hotel	Lakeudessa	Seinäjo-
ella.	Sääntömääräinen	syyskokous	
pidettiin	29.	marraskuuta	Lääkäri-
talossa	Helsingissä.

Valtuuskunnan	puheenjohtajana	
toimi	Olli	Ruoho	 ja	varapuheen-
johtajana	Marita	Saarikivi.	Valtuus-
kunnan	muita	jäseniä	olivat	Merja	
Front-Bojang,	Tuija	Gadd,	Anna-
Mari	Heikinheimo,	Sanna	Hell-
ström,	Ari	Hörman,	Jouko	Jakala,	
Hanna	 Järvinen,	Heidi	Kangas,	
Seppo	Kangas,	Katri	Kiviniemi,	
Päivi	Lahti,	Nanna	Lindqvist,	Miia	
Lindström,	Leena	Manner,	Hanna	
Nurmi,	Maija	Nurminen,	 Liisa	
Palmu,	Pirkko	Pirinen,	Päivi	Pyy-
könen,	Aila	Rauatmaa,	Ari	Sainio,	
Jani	Soini,	Pauli	Sorvisto,	Sara	Syy-
rakki,	Henna	Söderholm,	Tuomo	
Waltari,	Kirsi	Vartia	ja	Hanna	Yks-
järvi.	Opiskelijajäsenenä	oli	Tero	
Ahonen.	Valtuuskunnan	varajäseni-
nä	olivat	Riitta	Mustonen	28.3.	asti	
ja	Ritva	Tynkkynen.	Opiskelijoilla	
ei	ollut	varajäsentä.	

Lisäksi	valtuuskunnan	kokouk-
siin	osallistuivat	myös	ne	liiton	hal-
lituksen	jäsenet,	jotka	eivät	ole	val-
tuuskunnan	jäseniä.	Valtuuskunnan	
sihteerinä	toimi	liiton	toiminnan-
johtaja.	Liiton	muut	toimihenkilöt	
osallistuivat	tarvittaessa	kokouksiin	
läsnäolo-	ja	puheoikeudella.

Säännöissä	määrättyjen	asioiden	
lisäksi	valtuuskunta	valitsi	 liitolle	
uuden	puheenjohtajan,	keskusteli	
puheenjohtajan	tehtävän	kokopäi-
väistämisestä,	päätti	tavoitteista	val-
tuuskunnan	kaudelle	2008–2010,	
kutsui	kunniajäseneksi	ELL	Antti	
Nurmisen,	keskusteli	eläinlääkin-
tähuoltolaista,	 liiton	 toimitiloista	
sekä	Eläinlääkäripäivien	paikasta	ja	
ajankohdasta.	Lisäksi	valtuuskunta	
kuuli	kokouksissaan	puheenjoh-
tajan	katsauksen	hallituksen	 toi-
minnasta.

3.3 Hallitus 

Kertomusvuoden	aikana	liiton	 ja	
samalla	hallituksen	puheenjohta-
jana	toimi	Sanna	Hellström,	vara-

Valtuuskunnan kevätkokouksen osana käytiin Seinäjoen kaupungin vastaan-
otolla. 

Valtuuskunnan kevätkokouksessa tehtiin Eläinlääkäriliiton tavoitesuunnitelma 
vuosille 2008–2010. Ideoiden ja ydinajatusten kasaan saamisessa oli apuna 
konsultti. 
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puheenjohtajana	Olli	Soininen	sekä	
hallituksen	 jäseninä	Kaisa	Hem-
minki,	Päivi	Lahti,	 Jarkko	Oksa-
nen,	Sam	Salonen	ja	Jaana	Tainio.	
Valtuuskunnan	puheenjohtaja	 ja	
valtuuskunnan	varapuheenjohtaja	
osallistuivat	hallituksen	kokouksiin	
läsnäolo-	ja	puheoikeuksin.	Koko-
usten	sihteerinä	toimi	toiminnan-
johtaja.	Liiton	muut	toimihenkilöt	
osallistuivat	tarvittaessa	kokouksiin	
asiantuntijoina.

Hallitus	kokoontui	toimintavuo-
den	aikana	kymmenen	kertaa	 ja	
käsitteli	yhteensä	201	(v.	2007	165)	
päätösasiaa.

3.4 Muut toimielimet
	
luottamusneuvosto

Puheenjohtaja	Erkki	Pyörälä;	
jäsenet	Pirjo	Aho,	Jouko	Koppinen,	
Hanna	Lounela,	Antti	Nurmi,	Anssi	
Tast	 ja	Outi	Vainio;	sihteeri	Mika	
Leppinen.

Luottamusneuvosto	ei	kokoon-
tunut	kertomusvuoden	aikana.

eettinen valiokunta
Puheenjohtaja	Seppo	Lamberg;	

jäsenet	Tiina	Autio,	Erkki	Pyörälä,	
Leena	Suojala	 ja	Eero	Tuominen;	
sihteeri	Mika	Leppinen.

Valiokunta	ei	kokoontunut	ker-
tomusvuoden	aikana.	

eläinsuojeluvaliokunta
Puheenjohtaja	 Jukka	Marttila;	

jäsenet	Matti	Estola,	Heidi	Härtel,	
Paula	Junnilainen,	Heidi	Kangas	
15.2.	lukien,	Taina	Laine,	Hanna-
Marja	Voipio	ja	Katri	Wermundsen;	
sihteeri	Mika	Leppinen.

koulutusvaliokunta
Puheenjohtaja	Sebastian	Hielm,	

avajaiset	 ja	yleissektio;	varapu-
heenjohtaja	Miia	Lindström,	elintar-
vikehygieniasektio;	jäsenet	Kristiina	
Hakkarainen,	tuotantoeläinsektio;	
Irmeli	Happonen,	pieneläinsektio;	
Outi	Hälli,	 tuotantoeläinsektio;	
Marja-Liisa	Hänninen,	 tutkimus-
sektio;	Merja	Leinonen,	pieneläin-
sektio;	Miia	Suurkuukka,	elintar-
vikehygieniasektio;	Salla	Teppo,	
lihahygieniasektio	 ja	Minna	Vii-
tanen,	hevossektio;	sihteeri	Tiina	
Karenius.

Valiokunta	kokoontui	vuoden	
aikana	 kahdeksan	 kertaa.	 Sen	
tehtävänä	oli	valmistella	Eläinlää-
käripäivien	ohjelma.	Valiokunta	
huolehti	yhdessä	liiton	toimiston	
kanssa	päivien	käytännön	 järjes-
telyistä.

kunnan palkkavaliokunta
Puheenjohtaja	Olli	 Soininen;	

varapuheenjohtaja	 Jaakko	Rasi;	
jäsenet	Marja	Bergström,	Sakari	
Heinänen,	Antti	Niinistö, Maija	
Nurminen,	Jarkko	Oksanen,	Johan-
na	Puro	ja	Kirsti	Sipponen;	sihteeri	
Mika	Leppinen.

Valiokunta	kokoontui	vuoden	
aikana	viisi	kertaa.	Valiokuntaa	
työllisti	kertomusvuoden	aikana	
etenkin	kunnallista	 taksakorttia	
koskevat	neuvottelut	ja	niiden	val-
mistelu.	Lisäksi	valiokunta	käsitteli	
muun	muassa	suositusta	vastaan-
oton	varustetasoksi,	viransijaisoh-
jetta,	eläinlääkintähuoltolakiesitystä	
sekä	paikallisiin	kysymyksiin	liit-
tyviä	asioita.	Valiokunta	osallistui	
myös	keskeisellä	tavalla	liiton	road	
show’n	valmisteluun.

opiskelijavaliokunta
Puheenjohtaja	Hanna-Kaisa	

Sihvo;	varapuheenjohtaja	Tomas	
Häggvik	(toimi	puheenjohtajana	
1.5.	alkaen);	jäsenet	Tero	Ahonen,	
Maria	Koskinen	28.3.	alkaen,	Sanna	
Hellström	15.2.	asti,	Päivi	Lahti	
15.2.	alkaen,	Suvi	Mikkonen	18.4.	
asti,	Heidi	Pekkola	28.3.	alkaen,	
Leena	Pohjola	18.4.	asti	 ja	Maria	
Polso;	sihteeri	Minnami	Mikkola	

Hallitus ja toimisto viettivät yhteistä kesäiltaa illallisen merkeissä kesäkuussa 
hallituksen kokouspäivänä.

Eläinsuojeluvaliokunta järjesti eläinlää-
käreille keskustelutilaisuuden eläinsuo-
jelun tärkeistä asioista helmikuussa.

Valiokunta	kokoontui	kerran	
vuoden	aikana.	Valiokunta	käsitteli	
koe-eläintoiminnan	yhteistyöryh-
män	ja	eläinsuojelurikostyöryhmän	
toimintaa,	komission	ehdotusta	
neuvoston	asetukseksi	koskien	
eläinten	suojelua	 lopetuksen	yh-
teydessä	sekä	eläinlääkintähuol-
tolakiesitystä.	Lisäksi	valiokunta	
järjesti	maaliskuussa	miniseminaa-
rin,	johon	osallistui	viranomaisten	
ja	järjestöjen	edustajia	keskustele-
maan	ajankohtaisista	eläinsuojelul-
lisista	aiheista.
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31.3.	asti,	Riitta	Puro	1.4.–22.4.,	
Maria	Jokela	23.4.	alkaen.

Valiokunta	kokoontui	vuoden	
aikana	kaksi	kertaa.	Valiokunta	
käsitteli	opiskelijoiden	matka-apu-
rahahakemukset,	joita	tuli	keväällä	
kahdeksan.	Syksyllä	hakemuksia	ei	
tullut.	Valiokunta	jakoi	hakemusten	
perusteella	2000	euroa.	Valiokunta	
valmisteli	opiskelijoille	suunnattua	
hyvinvointi-	ja	stressinhallintakou-
lutusta.

Sosiaalivaliokunta
Puheenjohtaja	Leena	Manner;	

jäsenet	Annamari	Heikinheimo	
15.2.	asti,	Veera	Karkamo,	Katri	Ki-
viniemi	15.2.	alkaen,	Tapio	Laurila,	
Kirsti	Sipponen	 ja	Tiina	Tiainen;	
sihteeri	Minnami	Mikkola	31.3.	asti,	
Riitta	Puro	1.4.–22.4.,	Maria	Jokela	
23.4.	alkaen.

Valiokunta	kokoontui	vuoden	
aikana	kolme	kertaa.	Yksityissek-
torin	eläinlääkäreille	saatu	ASLAK-
kuntoutus	 järjestettiin	Hoikan	
kuntoutuskeskuksessa	 ja	 siihen	
osallistui	kymmenen	eläinlääkäriä.	
Vuoden	aikana	saatiin	myöntei-
nen	päätös	kunnaneläinlääkäreille	
suunnattavalle	ASLAK-kuntou-
tuskurssille	kaudelle	2009–2010.	
Lisäksi	valiokunta	käsitteli	eläin-
lääkäreiden	työterveyteen	ja	-tur-
vallisuuteen	liittyviä	asioita.

talousvaliokunta
Puheenjohtaja	Antti	Nurminen	

15.2.	asti,	Sanna	Hellström	15.2.	
alkaen;	varapuheenjohtaja	Heikki	
Putro;	 jäsenet	Kalevi	Heinonen,	
Mika	Leppinen,	Sam	Salonen	 ja	
Riitta-Mari	Tulamo;	sihteeri	Pirkko	
Nousiainen.

Talousvaliokunta	 kokoontui	
vuoden	aikana	kaksi	kertaa.	Valio-
kunta	käsitteli	liiton	tilinpäätöksen	
2007	ja	talousarvion	vuodelle	2009	
sekä	 teki	hallitukselle	esityksiä	
liiton	varojen	käytöstä.

työvaliokunta
Puheenjohtaja	Antti	Nurminen	

15.2.	asti,	Sanna	Hellström	15.2.	
alkaen;	 jäsenet	Sanna	Hellström	
15.2.	asti,	Kaisa	Hemminki	15.2.	

alkaen,	Sam	Salonen	15.2.	alkaen	
ja	Eeva-Riitta	Wirta	15.2.	asti;	sih-
teeri	Mika	Leppinen.

Työvaliokunta	 ei	 kokoontu-
nut	vuoden	aikana	mutta	käsitteli	
sähköisesti	 ja	puhelimitse	julkisen	
sektorin	asiamiehen	haun	aikana	
tulleet	hakemukset	ja	antoi	valin-
taesityksensä	hallitukselle.

Valtion palkkavaliokunta
Puheenjohtaja	Sanna	Hellström,	

HY	ELTDK;	jäsenet	Mikael	Artala,	
puolustusvoimat;	Sirpa	Kiviruusu,	
Evira;	Tita-Maria	Muhonen,	Lääke-
laitos;	Leena	Räsänen,	MMMELO;	
Pauli	Sorvisto,	lääninhallitus;	Salla	
Teppo,	STEY	ja	Tuija	Gadd,	Evira;	
sihteeri	Mika	Leppinen.

Valiokunta	kokoontui	kerran	
vuoden	aikana.	Valiokunta	käsitteli	
eri	virastojen	ajankohtaisia	asioita	
sekä	eläinlääkintähuoltolakiesi-
tystä.	

yksityissektorin työsuhdevalio-
kunta

Puheenjohtaja	Vuokko	Puurula;	
varapuheenjohtaja	Johanna	Kokko-
nen;	 jäsenet	Teppo	Heinola	28.3.	
asti,	Jenni	Kolehmainen	ja	Sanna	
Sainmaa;	sihteeri	Iivari	Järvinen.

Valiokunta	kokoontui	vuoden	
aikana	kerran.	Valiokunta	keskus-
teli	liiton	tiedottamisesta	esimerkik-
si	vakuutusten	ja	työsuhdeasioiden	
osalta	ja	kävi	läpi	mahdollisuuksia	
työntekijäeläinlääkärien	koulutuk-
sen	 lisäämiseksi	ennen	kaikkea	
koskien	työsuhteen	pelisääntöjä.	
Valiokunta	pohti	myös	yksityis-
sektorin	 ajankohtaistilaisuuden	
järjestämistä	Eläinlääkäripäivien	
yhteydessä.	

yrittäjävaliokunta
Puheenjohtaja	Maarit	Luukkai-

nen-Soilu;	 jäsenet	Sari	 Jalomäki,	
Anne	Leino,	Sam	Salonen,	Sinik-
ka	Sarpanen	24.3.	 lukien,	Beate	
Schugk	ja	Riikka	Timgren;	sihteeri	
Iivari	Järvinen.

Valiokunta	kokoontui	vuoden	
aikana	kolmesti.	Kokouksissa	kä-
siteltiin	muun	ohessa	pieneläinhoi-
tajien	työtaistelua	ja	työehtoja	sekä	

koulutuskysymyksiä.	Eläinlääkäri	
Mirja	Kaimio	kertoi	valiokunnalle	
tulevaisuudennäkymiä	hoitajien	
erikoistumiskoulutuksesta.	Lisäksi	
valiokunta	keskusteli	ulkomaalais-
ten	vuokraeläinlääkärien	tarpeesta	
Suomessa	sekä	yrittäjäkoulutukses-
ta,	joka	toteutuu	koulutuskuntayh-
tymä	Omnian	tarjoamana	vuosina	
2009–2010.	Valiokunta	pohti	myös	
eläinlääkärien	vastuuvakuutuksesta	
tiedottamisen	tehostamista.

Valiokunta	 organisoi	 myös	
kolme	yrittäjätapaamista,	jotka	jär-
jestettiin	toukokuussa,	Eläinlääkä-
ripäivillä	lokakuussa	ja	SEP-päivillä	
marraskuussa.

Suomen eläinlääkärilehden toimi-
tusneuvosto

Puheenjohtaja	 Janne	Lundén;	
jäsenet	Kaisa	Hartikainen,	Mari	
Heinonen,	Sanna	Hellström	(pää-
toimittaja)	15.2.	alkaen,	Raisa	Iivo-
nen,	Taina	Kivistö,	Jouko	Koppi-
nen	(tieteellinen	toimittaja),	Antti	
Nurminen	 (päätoimittaja)	 15.2.	
asti	 ja	Kati	Vainio;	sihteeri	Anna	
Parkkari.

Toimitusneuvosto	kokoontui	
vuoden	aikana	viidesti.	Kokouk-
sissa	käytiin	läpi	lehdistä	saatu	ja	
pyydetty	palaute,	ideoitiin	lehden	
sisältöä	 ja	kansikuvia,	kirjoittajia	
ja	uusia	palstoja	sekä	keskusteltiin	
tieteellisten	artikkelien	toimituspro-
sessista	 ja	artikkeleiden	määrästä	
ja	laadusta.	Toimitusneuvosto	teki	
ehdotuksen	Eläinlääkäripäivillä	to-
teutetusta	kuluvan	vuoden	parhaan	
kansikuvan	äänestyksestä.	

3.5 Tilintarkastajat  

Liiton	varsinaisina	tilintarkastajina	
toimivat	KHT	Kaija	 Tuominen	
Revico	Grant	 Thornton	Oy:stä	
sekä	eläinlääkäri	Kaisa	Wickström.	
Varatilintarkastajana	oli	eläinlääkäri	
Kirsi	Sario.

3.6 Liiton toimisto 

Toimiston	henkilökuntaan	kuului-
vat	kertomusvuonna	OTM	Mika	
Leppinen	(toiminnanjohtaja),	HSO-
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sihteeri	Pirkko	Nousiainen	 (ta-
louspäällikkö),	FM	Anna	Parkkari	
(tiedottaja	ja	toimitussihteeri,	31.10.	
alkaen	 toimituspäällikkö),	OTK,	
varatuomari	Iivari	Järvinen	(yksi-
tyissektorin	asiamies),	ELL	Min-
nami	Mikkola	(eläinlääkäri)	31.7.	
asti	(virkavapaalla	1.4.–31.7.),	OTM	
Maria	 Jokela	 (julkisen	 sektorin	
asiamies)	23.4.	alkaen	määräai-
kaisena	31.12.	asti,	yo-merkonomi	
Riitta	Puro	 (assistentti)	 ja	Nina	
Kunelius	(toimistosihteeri).	Lisäksi	
liiton	puheenjohtaja	ELL	Sanna	
Hellström	oli	puoliaikaisessa	työ-
suhteessa	liittoon.	Toimistolla	oli	
myös	 työharjoittelussa	kevään	 ja	
syksyn	mittaan	muutamia	koulu-
laisia	työelämään	tutustujina.

4. ULKOISET SUHTEET

4.1 Liiton edustukset    
    

akava

-	liittokokous	Sanna	Hellström,	
Mika	Leppinen	(varajäsen)

-	järjestötoimikunta	Mika	Leppi-
nen	(varajäsen)

-	 työelämän	 toimikunta	Mika	
Leppinen	(varajäsen)

-	ammatinharjoittajien	ja	yrittä-
jien	 jaosto	Iivari	 Järvinen,	Maarit	
Luukkainen-Soilu	(varajäsen)

-	opiskelijavaltuuskunta	AOVA	
Suvi	Mikkonen,	Tero	Ahonen	(va-
rajäsen)

-	Akavan	verkostojen	jäsenet:	
•	 Akalex	Maria	 Jokela	 23.4.	

alkaen,	Iivari	Järvinen,	Mika	
Leppinen

•	 akavalaiset	neuvottelijat	Mika	
Leppinen

•	 koulutusvastaavat	Minnami	
Mikkola	31.3.	asti

•	 kv-yhdyshenkilöt	Mika	Leppi-
nen,	Minnami	Mikkola	31.3.	
asti

•	 TOP-verkosto	 (akavalaiset	
toiminnanjohtajat)	Mika	Lep-
pinen

•	 tiedottajat	 ja	liittolehtien	toi-
mittajat	Anna	Parkkari

-	aluetoimikunnat	2007–2009

•	 Etelä-Savo,	Taina	Kingelin
•	 Kaakkois-Suomi,	Ossi	Kemp-

painen
•	 Keski-Suomi,	Hanna	Yksjär-

vi
•	 Pohjois-Karjala,	Pauli	Sorvis-

to
•	 Pohjois-Pohjanmaa,	 Jarkko	

Oksanen

Julkisalan koulutettujen neuvottelu-
järjestö Juko

-	kunnan	neuvottelukunta	Mika	
Leppinen	(varajäsen)

	
lääkärikartelli

-	hallitus	Mika	Leppinen	(vara-
puheenjohtaja),	Sanna	Hellström	
(jäsen),	Päivi	 Lahti	 (varajäsen),	
Olli	Soininen	(varajäsen),	Pirkko	
Nousiainen	(tilintarkastaja),	Kaisa	
Wickström	(varatilintarkastaja)

-	 PUHTI-työryhmä	Minnami	
Mikkola	31.3.	asti,	Mika	Leppinen	
1.4.	alkaen

maa- ja metsätalousministeriö 
-	eläintautilainsäädännön	uudis-

tamistyöryhmä	Antti	Nurminen
-	eläinsuojelutyöryhmä	Paula	

Junnilainen,	Antti	Niinistö	(vara-
jäsen)

-	eläinlääkintähuoltolakiesityk-
sen	 jatkovalmistelu	 -työryhmä	
Sanna	Hellström

-	Kalaterveys	2008	 -strategian	
seurantatyöryhmä	Reetta	Lehtinen,	
Ari-Matti	Pyyhtiä	(varajäsen)

-	pysyvä	asiantuntija	Sakari	Hei-
nänen

-	maaseutuelinkeinojen	vali-
tuslautakunta	(2008–2012)	Ilmari	
Hiidenheimo,	Ari-Matti	Pyyhtiä	
(varajäsen)	

-	eläinlääkintäalajaosto	Sanna	
Hellström

-	sivutuoteasioiden	yhteyshenki-
lö	Minnami	Mikkola

-	hallinnonalan	yhteistoiminta-
elin	Mika	Leppinen

-	eläinlääkintävahinkojen	arvio-
lautakunta	(2005–2008)	29.2.	asti	
Jyri	Koponen,	Outi	Laitinen-Vapaa-
vuori,	Antti	Niinistö,	Olli	Peltonie-
mi,	Outi	Vainio	ja	Kaisa	Wickström	
sekä	henkilökohtaiset	varajäsenet	

Kalevi	Heinonen,	 Jouko	 Jakala,	
Anne	Lintilä,	Minna	Rinkinen,	Jan	
Räihä	ja	Merja-Liisa	Toivonen

-	eläinlääkintävahinkojen	arvio-
lautakunta	(2008–2011)	1.3.	alkaen 
Kalevi	Heinonen, Outi	Hälli, Jyri	
Koponen, Outi	Laitinen-Vapaavuo-
ri, Antti	Niinistö ja	Kaisa	Wickström	
sekä henkilökohtaiset	varajäsenet 
Jouko	Jakala, Anne	Lintilä, Tita-
Maria	Muhonen, Minna	Rinkinen, 
Jan	Räihä ja	Merja-Liisa	Toivonen

oikeusministeriö
-	kuluttajariitalautakunnan	7.	

jaosto	Elina	Dahlqvist
-	eläinsuojelurangaistustyöryhmä	

Paula	Junnilainen	(pysyvä	asian-
tuntija)

opetusministeriö
-	elintarvikealan	koulutustoi-

mikunta	Eeva-Riitta	Wirta	 (vara-
jäsen)

-	eläinlääkäreiden	erikoistumis-
koulutustyöryhmä Sanna	Hellström,	
Mirja	Kaimio	(varajäsen)

-	 eläintenhoidon	 tutkintotoi-
mikunta	Mirja	Kaimio,	Ulla	Hut-
tunen

-	karjatalouden	 tutkintotoimi-
kunta	Juhani	Taponen

-	koe-eläintoiminnan	yhteistyö-
ryhmä	Hanna-Marja	Voipio,	Lasse	
Saloranta

-	maatalous-	 ja	ympäristöalan	
koulutustoimikunta	Minnami	Mik-
kola	(varajäsen)	

Sosiaali- ja terveysministeriö
-	yksityissektorin	neuvottelu-

kunnan	terveyspalvelujaosto	Iivari	
Järvinen

Federation of  Veterinarians of  
europe (FVe) 

-	kokousedustajat	Sanna	Hell-
ström,	Olli	 Soininen,	Minnami	
Mikkola	31.3.	asti,	Päivi	Lahti	1.4.	
alkaen

-	lampaiden	ja	vuohien	tarttuvi-
en	eläintautien	yhdyshenkilö	Inna	
Ilivitzky

muut toimielimet
-	 eläinten	 terveydenhuollon	



�

(ETU)	valtakunnallinen	ohjausryh-
mä	Sanna	Hellström,	Olli	Soininen	
(varajäsen)

-	Suomen	Akatemian	terveyden	
tutkimuksen	toimikunta	Marja-Liisa	
Hänninen	(2007–2009)

-	Suomen	Akatemian	biotietei-
den	 ja	ympäristön	 tutkimuksen	
toimikunta	Tiina	Mattila-Sandholm	
(puheenjohtaja)	(2007–2009)

-	Acta	Veterinaria	Scandinavican	
toimituskunta	Timo	Soveri	(apu-
laispäätoimittaja),	Olli	Peltoniemi,	
Terttu	Katila

-	World	Veterinary	Association	
(WVA)	Sanna	Hellström	(kokous-
edustaja)

-	Lääkärikartellin	kehitysyhteis-
työneuvottelukunta	Inna	Ilivitzky,	
Hanna	Lounela	(varajäsen)

-	European	Association	of	Estab-
lishments	for	Veterinary	Education	
(eläinlääketieteellisten	 tiedekun-
tien	arviointiryhmä)	Juha	Pärnä-
nen,	Vesa	Rainio	 ja	Satu	Pyörälä	
-	alueellisen	eläinterveydenhuollon	
kehittämishankkeen	ohjausryhmä	
(ELKE	2)	Antti	Nurminen

-	Orion-Farmos	Tutkimussäätiön	
hallitus	Olli	Peltoniemi

	

4.2 Yhteydet yhteistyöta-
hoihin

4.2.1 Yleistä 

Kertomusvuoden	aikana	liitto	on	
ollut	 yhteistyössä	 eläinlääkäri-
kuntaa	 lähellä	olevien	 ja	 siihen	
vaikuttavien	yhteisöjen,	järjestöjen	
ja	viranomaisten	kanssa.	Neuvot-

teluja	ja	tapaamisia	on	ollut	muun	
muassa	MMM:n,	 SM:n,	 Eviran,	
Lääkelaitoksen,	Helsingin	yliopis-
ton,	Suomen	Kennelliiton,	Suomen	
Eläinsuojeluyhdistyksen,	Akavan	ja	
akavalaisten	liittojen,	Kuntaliiton,	
Kunnallisen	työmarkkinalaitoksen,	
MTK:n,	 Lääketeollisuus	 ry:n	 ja	
lääkeyritysten	sekä	eri	poliittisten	
ryhmien	edustajien	kanssa.	Liiton	
edustajat	 tapasivat	kertomusvuo-
den	aikana	useita	kansanedustajia.	
Lisäksi	 liiton	puheenjohtaja	kävi	
liiton	nimeämänä	asiantuntijana	
eduskunnan	maa-	ja	metsätalous-
valiokunnan	kuultavana	elintar-
vikelain	käsittelyn	 yhteydessä.	

4.2.2 Lääkärikartelli

Lääkärijärjestöjen	yhteistyö	toteutui	
entiseen	 tapaan	Lääkärikartellin	
kautta.	 Lääkärikartellin	hallitus	
kokoontui	viisi	kertaa	kertomus-
vuoden	aikana.	Mika	Leppinen	
toimi	kartellin	varapuheenjohtajana	
ja	Sanna	Hellström	kartellin	halli-
tuksen	jäsenenä.

Lääkärikartellin	hallitus	on	käsi-
tellyt	pääasiassa	kunnan	ja	valtion	
työ-	ja	virkaehtosopimuksiin	sekä	
PUHTI-järjestelmään	 liittyviä	ky-
symyksiä.	Kunta-	ja	valtiosektorin	
sopimusten	osalta	meneillään	oli	
ensimmäinen	vuosi.	Sopimusten	
voimassaolo	päättyy	vuoden	2010	
alussa.	Lisäksi	Lääkärikartelli	jatkoi	
lääkäriliittojen	yhteistä	luottamus-
mieskoulutusta,	 jolla	vahvistetaan	
merkittävällä	tavalla	lääkäriryhmien	
yhteistä	edunvalvontaa.

Kertomusvuoden	viimeisen	ko-
kouksen	yhteydessä	Lääkärikartel-
lin	hallitus	vieraili	Eläinlääketieteel-
lisessä	tiedekunnassa.

4.2.3 Eläinlääkäriyhdistykset 

Eläinlääkäreiden	alakohtaiset	eri-
koisyhdistykset	 ja	alueelliset	pai-
kallisseurat	ovat	itsenäisiä	yhdis-
tyksiä,	 joiden	kanssa	 liitolla	on	
yhteistoimintaa	koulutus-	ja	järjes-
töasioissa	sekä	palkkauskysymyk-
sissä.	Yhdistysten	yhteystiedot	ovat	
liiton	kotisivuilla.

Liiton	puheenjohtaja	osallistui	
Savo-Karjalan	Eläinlääkäriseuran	

vuosijuhlaan	Kuopiossa	sekä	yh-
dessä	julkisen	sektorin	asiamiehen	
kanssa	SKEL-päiville	Keuruulla,	
jossa	he	kertoivat	eläinlääkintä-
huoltolain	tilanteesta	ja	seutukun-
tahankkeista.	
 
4.2.4  Eläinlääketieteen kandi-
daattiyhdistys EKY ry

Eläinlääketieteen	opiskelijoiden	
viidennelle	vuosikurssille	kustan-
nettiin	verokurssi	 ja	kuudennelle	
vuosikurssille	 kirjanpitokurssi.	
Kertomusvuoden	aikana	jatkettiin	
liiton	tilahanketta,	jonka	yhteydes-
sä	huomioidaan	myös	EKY	ry:n		
tarpeet.

Liiton	edustajina	EKY	ry:n	vuosi-
juhlaan	osallistuivat	liiton	puheen-
johtaja	ja	varapuheenjohtaja.

4.2.5  A-lomat ry

Liitto	on	A-lomat	ry:n	jäsen.	Ker-
tomusvuonna	yksi	liiton	jäsen	sai	
A-lomat	ry:n	 jakamaa	lomatukea.	
A-lomat	ry:n	lomailmoituksia	 jul-
kaistiin	useammassa	Eläinlääkä-
rilehdessä	 ja	mahdollisuuksista	
kerrottiin	kotisivujen	jäsenosiossa.		

4.2.6   Lääkärien työttömyys-
kassa

Lääkärien	työttömyyskassassa	oli	
kertomusvuoden	lopussa	20	040	
jäsentä,	joista	1	129	oli	liiton	jäse-
niä.	Jäsenmaksu	kertomusvuonna	
oli	15	euroa.	Liitto	maksoi	työttö-
myyskassaan	kuuluvien	jäsentensä	
osalta	työttömyyskassan	jäsenmak-
sun.

Työttömyysaste	pysyi	eläinlääkä-
rien	osalta	erittäin	matalana	kerto-
musvuoden	aikana.	Kassa	maksoi	
ansiopäivärahaa	15	eläinlääkärille	
yhteensä	61	502,38	euroa.	Päi-
värahaa	maksettiin	821	korvaus-
päivältä	keskimäärin	74,91	euroa	
päivässä.	

Vuorotteluvapaalla	oli	21	eläin-
lääkäriä.	Työttömyyskassa	maksoi	
vuorottelukorvausta	2	240	päivältä	
yhteensä	127	628,56	euroa.	Keski-
määräinen	vuorottelukorvaus	oli	
56,98	euroa	päivässä.	Työvoimapo-
liittisen	aikuiskoulutuksen	etuuksia	
maksettiin	kahdelta	korvauspäivältä.	

Puheenjohtaja Hellström maailmanjär-
jestön kongressissa Vancouverissa. 
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5.  SUOMEN ELÄINLÄÄKE-
TIETEEN SÄÄTIÖ   

Säätiön	hallituksen	puheenjoh-
tajana	 toimi	 professori	 Tuula	
Honkanen-Buzalski	sekä	jäseninä	
toimitusjohtaja	Juha	Gröhn,	profes-
sori	Hannu	Korkeala,	tutkimus-	ja	
tuotekehitysjohtaja	Tiina	Mattila-
Sandholm,	 toimitusjohtaja	Päivi	
Lehtonen,	professori	Seppo	Meri,	
eläinlääkäri	Vuokko	Puurula,	do-
sentti	Jan	Räihä	ja	professori	Antti	
Sukura.	Säätiön	asiamiehenä	toimi	
professori	Riitta-Mari	Tulamo.			

Suomen	eläinlääketieteen	säätiö	
jakoi	kertomusvuonna	apurahoja	
yhteensä	159	100	euroa.	

6.   TOIMINTA-ALUEET   
	

6.1   Edunvalvonta  

Kertomusvuonna	elettiin	eläinlää-
käreitä	koskevien	työ-	ja	virkaeh-
tosopimusten	voimassaolon	en-
simmäistä	vuotta.	Liiton	toimistoa	
työllistivät	erityisesti	kuntapuolen	
sopimusta	koskevat	 tulkintaepä-
selvyydet	muun	muassa	lihantar-
kastuspalkkioiden	poistumisen	
osalta.

Lääkärisopimuksen	 syntymi-
sen	yhteydessä	kertomusvuodel-
le	siirretyt	 taksakorttineuvottelut	
aloitettiin	tietojen	keräämisellä	 ja	
neuvottelutavoitteiden	asettami-
sella	keväällä.	Alkusyksystä	liiton	
neuvottelijat	aloittivat	säännölliset	
tapaamiset	Kunnallisen	työmark-
kinalaitoksen	neuvottelijoiden	
kanssa.	Loppusyksystä	neuvotte-
lut	katkesivat	ylipääsemättömiin	
erimielisyyksiin	käyntipalkkioiden	
laskentamallista.	Marraskuussa	
työnantajapuoli	tarkisti	kantaansa	
ja	osapuolet	pääsivät	sopuun	tak-
sakortin	sisällöstä.

Kuntapuolen	edunvalvonnassa	
painopiste	oli	edelleen	suunnit-
teilla	olevien	sekä	jo	syntyneiden	
ympäristöterveydenhuollon	seu-
tukuntien	eläinlääkäreiden	neu-
vonnassa.	Liiton	edustajat	ottivat	
kantaa	seutukuntien	suunnitelmiin	

ja	sopimusluonnoksiin	sekä	osallis-
tuivat	paikallisiin	neuvotteluihin	ja	
muihin	tapaamisiin.	Liiton	kunnan	
palkkavaliokunta	käsitteli	kokouk-
sissaan	laajasti	seutukuntien	synty-
miseen	liittyviä	käytännön	ongel-
mia	ja	juridisia	kysymyksiä.	

Kertomusvuoden	 aikana	 oli	
havaittavissa,	 että	 eläinlääkärit	
kiinnittivät	 aikaisempaa	enem-
män	huomiota	peruspalkkaansa	
ja	muihin	työ-	tai	virkasuhteensa	
ehtoihin.	Työnantajat,	 jotka	eivät	
olleet	 järjestäneet	palkkaa	ja	työ-
oloja	kohtuullisiksi,	 jäivät	entistä	
useammin	 ilman	hakijoita	 ja	 si-
jaisia.	Kuntapuolella	eläinlääkärit	
olivat	 jopa	valmiita	 irtisanoutu-
maan	saadakseen	asiat	paikallisesti	
kuntoon.	Kertomusvuoden	aikana	
erityisesti	Kuopio	 ja	Rovaniemi	
kärsivät	huonosta	 työnantajapo-
litiikasta	 johtuneesta	eläinlääkä-
ripulasta.	Liiton	puheenjohtaja	 ja	
toiminnanjohtaja	kävivät	Kuopion	
kaupunginhallituksen	kokouksessa	
kertomassa	liiton	näkemyksen	pai-
kallisesta	tilanteesta	ja	sen	syistä.

Valtiopuolella	liiton	edunvalvon-
taa	työllistivät	erityisesti	useat	val-
tionhallinnossa	käynnistyneet	muu-
tosprosessit,	jotka	koskettivat	myös	
eläinlääkäreitä.	Liitto	osallistui	Lää-
kelaitoksen	siirtoa	vastustaneeseen	
toimintaan,	aluehallintouudistuksen	
valmisteluun	 sekä	uudesta	 yli-
opistolaista	käytyyn	keskusteluun.	
Evirassa	käytössä	olleiden	useiden	
rinnakkaisten	palkkausjärjestelmien	
korvaamisesta	yhdellä	palkkausjär-
jestelmällä	toteutui	kertomusvuoden	
alussa.	Puolustusvoimissa	pitkään	
käytyjen	neuvotteluiden	päätteeksi	
eläinlääkäreiden	palkkaus	saatiin	
kuntoon.	Yliopiston	eläinsairaalassa	
uuden	hallintokulttuurin	törmää-
minen	henkilöstön	saavutettuihin	
etuihin	aiheutti	kertomusvuoden	
alussa	tarpeen	useaan	paikallisneu-
votteluun.

Yksityisellä	 sektorilla	 pien-
eläinhoitajia	edustava	Erityispal-
velualojen	toimihenkilöliitto	Erto	
käynnisti	 työtaistelutoimenpiteet	
Keski-Suomen	Eläinklinikkaa	vas-
taan	huhtikuussa	ja	klinikalla	alkoi	

pieneläinhoitajien	 lakko	 touko-
kuun	alussa.	Työtaistelun	taustalla	
oli	Erton	pyrkimys	saada	 tehtyä	
paikallisia	työehtosopimuksia	yk-
sityisille	eläinklinikoille.	Tilanteen	
vuoksi	pidettiin	vuoden	aikana	
kolme	yrittäjätapaamista.	Yrittäjien	
selkeän	enemmistön	kanta	oli,	ett-
eivät	paikalliset	työehtosopimukset	
ole	oikea	väylä	kehittää	eläinlää-
kintää.	Erto	organisoi	pieneläin-
hoitajien	valtakunnallisen	 lakon	
1.–24.12.,	mutta	vain	pieni	osa	hoi-
tajista	osallistui	lakkoon.	Lakko	ei	
vaikuttanut	kuin	vähäisessä	määrin	
muutaman	klinikan	 toimintaan.	
Lakon	tiimoilta	 liiton	yksityissek-
torin	asiamies	kävi	valtakunnan-
sovittelijan	luona	18.12.	edustaen	
valtakirjoilla	suoraan	noin	neljää-
kymmentä	yrittäjäeläinlääkäriä.	
Siellä	todettiin,	että	vaikka	liitto	ei	
ole	osallinen	riidassa,	liitto	pyrkii	
laatimaan	suosituksen	yksityisten	
eläinklinikoiden	eläintenhoitajien	
työehdoiksi	vuonna	2009.	

Liiton	toiminnanjohtaja	osallistui	
säännöllisesti	Akavan	neuvotteli-
jatapaamisiin,	minkä	 lisäksi	hän	
osallistui	 JUKOn	kummikokouk-
siin.	JUKOn	kummiasiamiehet	ovat	
valtion	virastojen	luottamusmiesten	
apuna	 toimivia	ammattiliittojen	
asiamiehiä	 ja	muita	asiantuntijoi-
ta.	Toiminnanjohtaja	toimi	JUKOn	
kummiasiamiehenä	Evirassa.	Kum-
miasiamiehen	tehtävänä	on	ollut	
tukea	viraston	 luottamusmiehiä	
näiden	 tehtävissä	 sekä	osallis-
tua	työnantajan	kanssa	käytäviin	
neuvotteluihin	 ja	muuhun	sopi-
mustoimintaan.	 Liiton	 toimi-	 ja	
luottamushenkilöt	 osallistuivat	
lisäksi	useisiin	Akavan	 ja	JUKOn	
koulutustilaisuuksiin	ja	toimielinten	
kokouksiin.	

Liiton	luottamus-	ja	toimihenki-
löt	osallistuivat	kertomusvuoden	
aikana	lukuisten	jäsenten	palkka-	
sekä	työ-	ja	virkasuhdeongelmien	
hoitamiseen	käymällä	myös	pai-
kallisia	neuvotteluja	 työnantajien	
kanssa.			

Liiton	jäsenneuvonnassa	käsitel-
tiin	erilaisia	työhön	ja	virkasuhtei-
siin	liittyviä	kysymyksiä	keskimää-
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rin	10–15	päivässä.	Liiton	toimisto	
on	kertomusvuoden	aikana	kir-
joittanut	jäsenten	pyynnöstä	useita	
kymmeniä	viranomaisille	 ja	työn-
antajille	tarkoitettuja	lausuntoja	ja	
kannanottoja.

6.2 Lausunnot ja 
kannanotot

Kertomusvuonna	liitto	antoi	seu-
raavat	lausunnot:			

akavalle
Lausunto	terveydenhuoltolaki-

työryhmän	mietinnöstä
Lausunto	 väkivallan	 uhasta	

eläinlääkärin	työssä
Lausunto	sosiaali-	 ja	 terveys-

ministeriön	alaisten	virastojen	 ja	
laitosten	voimavarojen	uudelleen	
suuntaamisesta	

eviralle
Lausunto	 luonnoksesta	Eviran	

ohjeeksi	teurastettavia	eläimiä	kos-
kevasta	ketjuinformaatiosta

Lausunto	Eviran	ohjeesta	poron-
lihan	ulkokuivaamisesta	lihavalmis-
telaitoksessa

Lausunto	Eviran	ohjeestalihan	
arvostelulle	 ja	 toimenpiteille	pu-
naisen	 lihan	 lihantarkastuksen	
yhteydessä

Lausunto	Eviran	 luonnoksesta	
laitoksen	valvontaohjeeksi	

Lausunto	 luonnoksesta	Eviran	
ohjeeksi	 laitoksen	uudelleenhy-
väksymisestä

maa- ja metsätalousministeriölle
Lausunto	nautojen	 tarttuvan	

leukoosin	vastustamista	koskevasta	
asetuksesta

Lausunto	luonnoksesta	maa-	ja	
metsätalousministeriön	asetukseksi	
eräiden	elintarvikehuoneistojen	
elintarvikehygieniasta

Lausunto	 tuotantoeläinten	hy-
vinvoinnin	neuvottelukunnan	aset-
tamisesta

Lausunto	ehdotuksesta	maa-	ja	
metsätalousministeriön	asetukseksi	
rehualan	toiminnanharjoittamisesta

Lausunto	ehdotuksesta	MMM:n		
asetukseksi	EY:n	ulkopuolisista	

maista	tuotavien	elävien	eläinten	
sekä	niiden	alkioiden	ja	sukusolu-
jen	eläintautivaatimuksista	

Lausunto	ehdotuksesta	MMM:n		
asetukseksi	 EY:n	ulkopuolisis-
ta	maista	 tuotavan	siipikarjan	 ja	
muiden	lintujen	sekä	niiden	siitos-
munien	eläintautivaatimuksista	

Lausunto	koskien	 luonnosta	
hallituksen	esitykseksi	eläinlääkin-
tähuoltolaiksi	

Lausunto	asetuksesta	kaloissa,	
äyriäisissä	ja	nilviäisissä	esiintyvien	
eläintautien	vastustamisesta

Lausunto	asetusluonnoksesta	
tuettavaa	rakentamista	koskevista	
hevostalousrakennusten	 raken-
nusteknisistä	 ja	 toiminnallisista	
vaatimuksista

Lausunto	eläinten	 teurastami-
selle	asetettavista	eläinsuojeluvaa-
timuksista	

Lausunto	luonnoksesta	maa-	ja	
metsätalousministeriön	asetukseksi	
eläinten	teurastamiselle	asetettavis-
ta	eläinsuojeluvaatimuksista	

Lausunto	koskien	eläinlääkärin-
ammatin	harjoittamisesta	annetun	
lain	muuttamisesta

Lausunto	maa-	ja	metsätalousmi-
nisteriölle	eläinlääkintävahinkojen	
arviolautakunnan	kokoonpanoksi	

Lausunto	luonnoksesta	hallituk-
sen	esitykseksi	laiksi	elintarvikelain	
muuttamisesta

Lausunto	hallituksen	esityksestä	
eläintautilain	muuttamiseksi

Sosiaali- ja terveysministeriölle
Lausunto	luonnoksesta	lääkelain	

muuttamista	koskevaksi	hallituksen	
esitykseksi

yleisiä kannanottoja
Suomen	Eläinlääkäriliiton	kan-

nanotto	maidontuotantotilojen	
hygieniatarkastuksista

terveydenhuoltolakia valmisteleval-
le työryhmälle

Suomen	eläinlääkäriliiton	nä-
kemyksiä	 terveydenhuoltolakia	
valmistelevalle	työryhmälle

6.3   Suomen Eläinlääkäri-
lehti – Finsk Veterinärtid-
skrift

Kertomusvuonna	julkaistiin	lehden	
114.	vuosikerta	kymmenenä	lehte-
nä.	Kauttaaltaan	nelivärisen	lehden	
vuoden	kokonaissivumäärä	oli	688	
(732		v.	2007).	Lehden	numeroiden	
määrää	vähennettiin	edellisvuodes-
ta	yhdellä	ja	tavoitteena	oli	myös	
sivumäärän	väheneminen	ja	samal-
la	sisällön	 laadun	ylläpitäminen	
ja	kehittäminen.	Kertomusvuoden	
aikana	lehteä	kehitettiin	edelleen	
lukijatutkimuksesta	saadun	palaut-
teen	 ja	muun	palautteen	pohjal-
ta.	Tavoite	sekä	sivumäärän	että	
laadun	osalta	saavutettiin.	

Kertomusvuonna	 julkaistiin	
kymmenen	tieteellisesti	arvioitua	
artikkelia	(10	v.	2007).	Muita	ar-
tikkeleita	julkaistiin	48	kappaletta.	
Yksi	 lehdistä	oli	 lammasteema-
numero.	 Jokaisessa	numerossa	
julkaistiin	Mikä	on	diagnoosisi?	
-palsta,	ajankohtaista	eläintautitut-
kimuksesta,	joka	toisessa	erityisen	
hyvää	palautetta	saanut	 lyhyesti	
hevospraktiikkaa,	kolumneja	 jul-
kaistiin	nimillä	Rapakon	reunalta,	

Eläinlääkärilehden parhaasta kannes-
ta saattoi äänestää Eläinlääkäripäivil-
lä. Kansi 7/08 voitti äänestyksen. 
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Tikka	ja	Microglossus.	Eläinlääkä-
ripäivistä	kerrottiin	neljässä	lehden	
numerossa.

Puheenjohtajan	palsta	julkaistiin	
yhdeksässä	lehdessä.	Pääkirjoituk-
set	julkaistiin	suomeksi	ja	ruotsiksi.	
Pääkirjoituksia	kirjoittivat	 liiton	
puheenjohtaja	 ja	varapuheenjoh-
taja,	valtuuskunnan	puheenjohtaja	
ja	varapuheenjohtaja,	yliopiston	
vararehtori,	koulutusvaliokunnan	
puheenjohtaja,	toimitusneuvoston	
jäsen	 ja	 toimitussihteeri.	Pääkir-
joitukset	 ja	 lehden	sisällön	tiivis-
telmän	käänsi	 ruotsiksi	ELL	Leif	
Wikman.	Muita	 palstoja	 olivat	
ajankohtaista,	 lyhyesti,	henkilö-
uutiset,	uusia	julkaisuja	ja	kurssit.	
Työpaikkailmoitukset	olivat	omalla	
tutulla	paikallaan	jokaisessa	lehden	
numerossa.	Lehden	numerossa	10	
ja	kotisivuilla	julkaistiin	jälleen	ha-
kemisto	vuoden	artikkeleista	sekä	
aiheen	että	kirjoittajan	mukaan.	
Lehden	8	välissä	 julkaistiin	 julis-
teena	vetoomus	WSPA:n	kansain-
välisen	eläinten	oikeusadressin	
allekirjoittamisesta,	hankkeessa	on	
mukana	myös	FVE.

Maaliskuun	lehden	liitteenä	jul-
kaistiin	eläinlääkärin	vero-opas	ja	
kesäkuun	lehden	liitteenä	kuvitettu	
mustavalkoinen	Eläinlääkäriliiton	
toimintakertomus.	Lehden	kannen	
kuvitusta	ideoitiin	toimitusneuvos-
tossa.	Vuoden	teemana	oli	satuku-
vitus,	ja	osin	kuvien	sisältö	kuvasti	
kyseisen	numeron	teemoja.	Kuten	
aiemminkin,	4/5	kannesta	oli	ilmoi-
tustilaa,	 joten	kannen	kuvituksen	
tuotti	ilmoittaja	Orion	Pharma	Eläin-
lääkkeet.	Kokonaisuudessaan	leh-
teen	myytiin	edellisvuotta	hiukan	
enemmän	ilmoituksia.	

Lehden	päätoimittajana	 toimi	
liiton	puheenjohtaja	Sanna	Hell-
ström,	 tieteellisenä	 toimittajana	
ELL	Jouko	Koppinen	ja	toimitus-
sihteerinä/-päällikkönä	FM	Anna	
Parkkari.	Ilmoitusmyynnistä	vastasi	
liiton	talouspäällikkö	Pirkko	Nousi-
ainen	ja	osoiterekisterin	ylläpidosta	
assistentti	Riitta	Puro.

Lehti	on	Aikakauslehtien	liiton	
eli	Aikakausmedian	 jäsen	 ja	kol-
manneksitoista	vanhin	Suomessa	

jatkuvasti	ilmestynyt	aikakauslehti.	
Lehti	osallistui	marraskuussa	pidet-
tyyn	Aikakauslehti	koulussa	-päi-
vään	antamalla	lehden	numeroita	
lukioiden	käyttöön.	Lehden	paino-
työ	tehtiin	porvoolaisessa	Uusimaa	
Oy:ssä,	joka	on	osa	Lehtiyhtymää	
ja	taittotyö	Uusimaan	alihankintana	
helsinkiläisessä	Taittokoneessa.	

6.4 Tiedotustoiminta

6.4.1 Jäsenille suunnattu vies-
tintä

Jäsenille	 suunnattua	 tiedotusta	
olivat	 jäsentiedote	 ja	kotisivujen	
jäsensivut.	Uusitut	kotisivut	 jul-
kaistiin	vuoden	mittaisen	projektin	
päätteeksi	 tammikuun	 lopulla	 ja	
tavanomaisen	hionnan	 jälkeen	
kokonaisuus	on	kehittänyt	 liiton	

julkaistiin	myös	sähköisenä	kotisi-
vujen	jäsenosiossa.	Jäsentiedottees-
sa	kerrottiin	muun	muassa	hallituk-
sen	ja	valtuuskunnan	kuulumisia,	
eläinlääkintävahinkojen	arviolauta-
kunnan	päätöksistä,	koulutuksista,	
jäsenkunnalle	hyödyllisistä	vero-
asioista	sekä	muista	säädöksistä	ja	
lisätietojen	 lähteistä.	 Jäsentiedot-
teen	taitto	teetettiin	Riviset	Ky:ssä	
ja	painatus	Multiprint	Oy:ssä	(ent.	
Otamedia	Oy).	

6.4.2  Ulkoinen viestintä

Maailman	eläinlääkäripäivän	aikoi-
hin	toukokuun	6.	päivänä	julkistet-
tiin	Vuoden	eläinlääkäri	-palkinto,	
jonka	saivat	eläinsuojelueläinlää-
kärit	Aila	Rauatmaa	Kainuusta	 ja	
Tuija	Saari	Helsingistä.

Eläinlääkäripäivien	avajaispäi-
vänä	järjestettiin	joukkoviestimille	
tiedotustilaisuus,	 johon	osallistui	
kymmenisen	 toimittajaa.	 Tilai-
suuden	teemoina	olivat	eläinlää-
kärikunnan	erikoistuminen,	 josta	
puhuivat	Eläinlääkäriliiton	pu-
heenjohtaja	Sanna	Hellström	 ja	
koulutusvaliokunnan	puheenjoh-
taja,	ELT	Sebastian	Hielm.	Toisena	
aiheena	oli	 Eläinlääkärit	Noki-
alla	–	kokonaisuutta	ylläpitävää	
osaamista,	 josta	puhuivat	ympä-
ristöterveyspäällikkö,	ELT	Outi	
Lepistö	 sekä	 tutkija,	ELT	Ruska	
Rimhanen-Finne,	sitten	oli	vuoros-
sa	Sinikielitauti	tulossa	Suomeen?,	
josta	alustivat	 johtaja,	ELL	Taina	
Aaltonen	Evirasta	 ja	 tieteellisen	
posterin	tekijä,	ELL	Niina	Tammi-
ranta.	Lopuksi	kuultiin	läänineläin-
lääkäri	Kirsi	Sarion	puheenvuoro	
koirien	maahantuonnin	riskeistä.	
Puheenvuoro	 liittyi	eläinlääkäri-
päivillä	järjestettyyn	iltatilaisuuteen	
lemmikkien	maahantuonnista.		
Eläinlääkäripäivillä	oli	käytössä	
lehdistötila,	 jossa	oli	 jaossa	muun	
muassa	tiedotteita,	 luentokokoel-
mia,	liiton	uutta	esitettä	ja	Eläinlää-
kärilehtiä.	Yksi	ulkopuolinen	pal-
kattu	tiedottaja	ja	tiedotusavustaja	
olivat	vuoroin	tiedotuksen	apuna.	

Loka-	 ja	marraskuun	 ajaksi	
tilattiin	mediaseurantapalvelu	
Cision	Oy:ltä.	Valokuvaukseen	

Jäsentiedotteessa 3/08 kerrottiin liiton 
Aleksis Kiven kadulta ostamista uusista 
toimitiloista. 

sähköistä	palvelua	merkittävästi.	
Aiempaan	 tapaan	osa	 sisällöstä	
on	 liiton	sivuilla	 ja	osa	FiMnet-
palvelussa.	Työpaikkaosion	ja	ajan-
kohtaista	osioiden	uudistaminen	
oli	erityisen	merkittävä	parannus.	
Myös	jäsenille	tarkoitettu	neuvon-
taosio	kehittyi	selvästi.

Jäsentiedote,	nelisivuinen	A4-
kokoinen	lehtinen	postitettiin	 jä-
senille	kuudesti	vuodessa	 ja	 se	
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palkattiin	valokuvaaja.	Tiedoteja-
kelussa	käytettiin	apuna	maksul-
lista	Deski-tiedotepalvelua.	Ostetun	
lehdistöseurannan	kautta	saatiin	
25	 lehdistöosumaa	(29		v.2007).	
Osumia	oli	joukkoviestimissä	seu-
raavasti:	Helsingin	Sanomat,	Turun	
Sanomat,	Talouselämä,	Maaseu-
dun	Tulevaisuus	 (2	kpl),	 Ilkka,	
MediUutiset,	Osterbottens	tidning,	
Uutispäivä	Demari	 (2	kpl),	Kar-
jalan	Maa,	Kouvolan	 Sanomat,	
Karjalainen,	TV2	Hämeen	uutiset,	
Suomenmaa,	 Radio	Nova,	Yle	
Uutiset/netti,	STT/netti,	FNB/netti,	
Kauppalehti.fi,	One	Med/netti,	
Farmi-Uutiset/netti,	Hauva.com,	
SEY/netti.	Erityisen	ilahduttava	oli	
Talouselämän	professori	Comper-
nollesta	tekemä	juttu.

Vuoden	aikana	liiton	kotisivut	
palvelivat	kaikkia	eläinlääkäreistä	
ja	 liitosta	kiinnostuneita.	Aiem-
min	Eläinlääkärilehdessä	julkaistut	
eläinlääkärihenkilöistä	eri	amma-
teissa	kertovat	artikkelit	 julkaistiin	
kotisivuilla	 yleisöosiossa.	Uusi	
ajankohtaista	 ja	 tapahtumia	osiot	
tarjosivat	uuden	foorumin	uutisoin-
nille.	Joukkoviestinten	kyselyihin	
taustatiedoista	ja	haastattelupyyn-
töihin	vastattiin	vuoden	mittaan	
tarpeen	mukaan.	

Kuukauden	kotivieras	 -eripai-
nos	 ja	 tiedote	 liiton	uusista	pu-
heenjohtajista	postitettiin	noin	60	
toimittajalle	henkilökohtaisesti	
tammikuussa.	

Road	show’n	yhteydessä	järjes-
tettiin	tiedotustilaisuudet	kullakin	
paikkakunnalla.	

6.5 Koulutustoiminta

6.5.1 Eläinlääkäripäivät

Eläinlääkäripäivät	pidettiin	Helsin-
gin	Messukeskuksessa	29.–31.10.	
Osallistujia	päivillä	oli	yhteensä	
1033.	Luennoitsijoita	oli	30,	 jois-
ta	kahdeksan	oli	ulkomaalaisia.	
Sektioiden	puheenjohtajina	toimi	
11	eläinlääkäriä.	Fennovet	Oy:n		
järjestämässä	näyttelyssä	oli	65	näyt-
teilleasettajaa,	osastoneliöitä	yhteen-
sä	414	ja	autopaikkoja	4	(yhteensä	
54	m2).	 Luennoille	osallistujien	

lisäksi	Eläinlääkäripäivillä	oli	183	
näyttelyvierasta.	Toimiston	ja	Fen-
novet	Oy:n	henkilökunta	osallistui	
päivien	järjestelyihin.	Eläinlääketie-
teen	opiskelijat	ja	muutama	eläin-
hoitajaopiskelija	toimivat	saliavusta-
jina	sekä	avustivat	ilmoittautumisten	
vastaanottamisessa.

Avajaiset	pidettiin	ensimmäis-
tä	kertaa	keskiviikkoiltana	 ja	ne	
jatkuivat	näyttelyalueella,	 jossa	
oli	 tarjoilua	 ja	elävää	musiikkia.	
Avajaisiin	osallistui	noin	200	vie-
rasta.	Keskiviikkona	oli	yrittäjille	
järjestetty	 tilaisuus	 sekä	 lounas	
liiton	kunniajäsenille	 ja	torstaina	
järjestettiin	senioritapaaminen.

Uuden,	keskiviikkona	pidetyn	
Tiedesektion	aiheena	oli	Tutkijan-
ura – mahdollisuus olla mukana 
kehittämässä oman alansa tutki-
musta ja opetusta.	Lisäksi	 sekti-
oon	oli	kutsuttu	posterinäyttelyyn	
ilmoittautuneiden	 joukosta	neljä	
henkilöä	esittelemään	posterinsa.	
Muiden	sektioiden	aiheet	olivat	
Stress – Friend or foe? (yleissektio),	
Emergency medicine and surgery	
(pieneläinsektio),Reproduction 
with emphasis on artificial insemi-
nation (hevossektio)	 ja	Reproduc-
tion with emphasis on ultrasound 
(hevossektio), Teknologiaa, riskien 

hallintaa ja isojen lypsykarjojen 
terveydenhuoltoa (tuotantoeläin-
sektio),	Lihantarkastuspatologiaa, 
hyvinvointitutkimusta ja pelastus-
toimintaa onnettomuustilanteissa 
(lihahygieniasektio), Isojen sika-
loiden riskienhallinta ja PMWS 
(tuotantoeläinsektio).	Elintarvike-	ja	
ympäristöhygienian	sektiossa	käsi-
teltiin	Nokian	vesikriisiä	ja	Suomen	
Akatemian	mikrobiologisen	elin-
tarviketurvallisuuden	tutkimuksen	
huippuyksikkö	esittäytyi.

Liitolla	oli	neljättä	kertaa	oma	
osasto	näyttelyssä.	Sen	sisältönä	
olivat	liiton	joulukuussa	toteutetun	
road	show’n	mainostaminen,	ää-
nestys	kuluvan	vuoden	Eläinlääkä-
rilehden	parhaasta	kannesta	ja	uusi	
jäsentietojen	päivitysmahdollisuus	
kotisivuilla.	Osastolla	päivystivät	
eniten	liiton	asiamiehet	ja	toimin-
nanjohtaja.	

Päivien	osallistujille	jaettiin	Fen-
novet	Oy:n	 julkaisema	luentoko-
koelma,	 jonka	painos	oli	 tuhat	
kappaletta.

Eläinlääkäripäivien	ennakko-
ohjelma	 ja	 artikkeli	 sektioiden	
sisällöstä	julkaistiin	Eläinlääkärileh-
den	numerossa	4.	Ulkomaalaiset	
luennoitsijat,	näytteilleasettajat,	
päivien	ohjelma	sekä	posterinäyt-

Eläinlääkäripäivillä pidettiin muun muassa kunniajäsenlounas. Vanhimpana 
oli mukana Carl-Heinz Klatt. Muut mukana olleet kunniajäsenet olivat Seppo 
Soro, Ari-Matti Pyyhtiä, Antti Nurminen, ja Paula Junnilainen. Emäntänä toimi 
nykyinen puheenjohtaja Sanna Hellström.
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telyyn	hyväksytyt	posterit	esiteltiin	
numerossa	7.	Päivistä	muistuteltiin	
lehdessä	8.	Kooste	Eläinlääkäripäi-
vistä	julkaistiin	numerossa	9.

Agnes	 Sjöbergin	mukaan	ni-
metyssä	 posterinäyttelyssä	 oli	
esillä	27	posteria.	Parhaat	posterit	
palkittiin.	Posteriraadissa	olivat	
Eläinlääkäripäivien	koulutusvalio-
kunnan	 jäsen,	professori	Marja-
Liisa	Hänninen	 (pj),	yliopiston-
lehtori	Anu	Näreaho,	ELL	Kaisa	
Hartikainen	 ja	graafikko	Pia	Vir-
tanen.	Voittajaksi	 valittiin	pos-
teri Influenssavirusten tunnista-
minen vesinäytteistä, tekijöinä	
Maria	Rönnqvist,	Kirsi	Söderberg,	
Carl-Henrik	von	Bonsdorff,	Thedi	
Ziegler	 ja	Leena	Maunula.	Voitta-
neen	posterin	 tekijät	saivat	1000	
euroa.	Kunniamaininta	myönnettiin	
postereille:	Hyvän hallinnon pe-
riaate ympäristöterveydenhuollon 
pakkokeinomenettelyssä	 tekijänä	
Outi	Lepistö	ja	Raadonkeräys suo-
malaisessa eläintuotannossa	teki-
jöinä	T.	Virtanen,	L.	Sahlström,	E.R.	
Kallio,	L.	Nuotio	ja	T.	Lyytikäinen.	
Kunniamainitut	 saivat	kumpikin	
500	euroa.	

6.5.2 Kirjanpito- ja verokurssi

Eläinlääketieteen	opiskelijoille	jär-
jestettiin	kirjanpito-	 ja	verokurssi	
16.–17.2.	Verokurssin	kouluttajana	
toimi	veroasiantuntija	Marjo	Salin	
Veronmaksajain	Keskusliitosta	
ja	kirjanpitokurssin	kouluttajana	
liiton	talouspäällikkö	Pirkko	Nou-
siainen.	Verokurssille	osallistui	65	
opiskelijaa	ja	kirjanpitokurssille	36	
opiskelijaa.	Molempien	kurssien	
käytännön	järjestelyt	hoiti	Fenno-
vet	Oy.

6.5.3   Ympäristöterveyden-
huollon johtajakoulutus

Liiton	Fennovet	Oy:ltä	 tilaama	
Ympäristöterveydenhuollon	johta-
jakoulutuksen	järjestyksessä	toinen	
kurssi	alkoi	marraskuussa.	Luen-
tojaksot	(5	x	2	päivää)	pidetään	
Tampereella	11.11.2008–30.9.2009	
ja	luentojaksojen	välissä	koulutet-
tavat	tekevät	välitehtäviä	verkko-
oppimisympäristössä.	Koulutuksen	

käytännön	 järjestelyistä	 vastaa	
Tampereen	 yliopiston	 täyden-
nyskoulutuskeskus.	Koulutuksen	
aloitti	13	eläinlääkäriä.	

6.6   Jäsenpalvelut

Liiton	 jäsenet	 saivat	kertomus-
vuoden	aikana	 jäsenyytensä	pe-
rusteella	muun	muassa	seuraavat	
jäsenedut:	eläinlääkärin	vastuu-
vakuutus	 ja	oikeusturvavakuutus,	
järjestövakuutus	(luottamustehtä-
vässä	olevat),	Eläinlääkärilehti	10	
kertaa	vuodessa,	koulutuskalenteri	
ja	 vero-opas	 kerran	 vuodessa,	
Eläinlääkäripäivät	jäsenhintaan,	ta-
loudellisten	ja	ammatillisten	etujen	
valvonta,	 työ-	 ja	virkaehtosopi-
musten	neuvottelut	ja	sopimusten	
tulkinta-apu,	neuvontaa	kaikille	jä-
senryhmille,	ohjeita,	oppaita	ja	tie-
topaketteja,	työnvälitys	kotisivuilla	
ja	Eläinlääkärilehdessä,	maksuton	
työttömyyskassan	 jäsenyys,	kou-
lutustilaisuuksia,	 jäsentiedote	 ja	
kotisivut	keskustelupalstoineen	
internetissä,	Akavan	neuvottelemat	
matka-,	 loma-	 ja	polttoaine-edut	
sekä	Akavan	muut	 jäsenpalve-
lut	 ja	 -edut,	 JUKOn	 luottamus-
miespalvelut	 sekä	A-lomat	 ry:n		
lomapalvelut.

Työnvälityksessä	on	 toimin-
tavuoden	aikana	ollut	 avoimia	
työtilaisuuksia	noin	70	ja	työnha-
kijoita	noin	6.	Eläinlääkärilehdessä	
julkaistiin	55	työpaikkailmoitusta.

6.7  Avustustoiminta ja 
stipendit

Toverilahjamaksu	sisältyi	liiton	jä-
senmaksuun.	Toverilahjan	suuruus	
oli	1	239	euroa.	Kertomusvuonna	
maksettiin	toverilahja	kahden	edes-
menneen	jäsenen	omaisille.

Hilve	Kortteen	rahastosta	 jaet-
tiin	eläinlääketieteen	opiskelijoille		
2	000	euroa	matka-apurahoina.	
Liitto	tuki	taloudellisesti	Eläinlääke-
tieteen	Kandidaattiyhdistystä	sekä	
yksittäisiä	 liiton	 jäseniä	näiden	
oikeudenkäyntikulujen	osalta.

6.8  Kansainvälinen 
toiminta 

6.8.1   World Veterinary Asso-
ciation (WVA) 

WVA:n	 maailmankongressi	 ja	
puheenjohtajakokous	pidettiin	
27.–31.7.	Vancouverissa	Kanadas-
sa.	Kokouksessa	WVA:n	uudeksi	
puheenjohtajaksi	valittiin	äänes-
tyksellä	Hollannista	FVE:n	entinen	
puheenjohtaja	Tjeerd	Jorna,	jonka	
valintaa	pohjoismaisten	eläinlää-
käriliittojen	edustajat	kannattivat.	
Tjeerd	Jorna	asetti	puheenjohtaja-
kautensa	tavoitteeksi	lisätä	WVA:n	
vaikuttavuutta,	 tehostaa	 järjestön	
toimintaa	ja	lisätä	 jäsenjärjestöjen	
määrää.

6.8.2   Federation of Veteri-
narians of Europe (FVE)

FVE:hen	kuuluu	neljä	alajärjestöä,	
joilla	on	omat	 toimielimensä	 ja	
jäsenmaksunsa:	UEVP	praktikoille,	
UEVH	hygieenikoille,	EASVO	vir-
kaeläinlääkäreille	ja	EVERI	opetuk-
sen,	 tutkimuksen	 ja	 teollisuuden	
palveluksessa	 työskenteleville.	
Liitto	on	jäsenenä	kaikissa	alajärjes-
töissä	EVERIä	lukuun	ottamatta.	

FVE:n	sääntömääräisissä	yleis-
kokouksissa	pidetään	myös	ala-
järjestöjen	omat	kokoukset.	FVE:n		
kevätyleiskokouksessa	Wienissä	
5.–7.6.	liittoa	edustivat	Päivi	Lahti	
(EASVO),	Sanna	Hellström	(UEVH)	
ja	Olli	 Soininen	 (UEVP).	FVE:n	
syysyleiskokouksessa	Hannoverissa	
13.–15.11.	liiton	edustajina	toimivat	
Päivi	Lahti	(EASVO),	Sanna	Hell-
ström	(UEVH)	ja	Jarkko	Oksanen	
(UEVP).	Syksyn	kokous	pidettiin	
Euroopan	Eläinlääkintäviikon	yh-
teydessä	ja	se	järjestettiin	toiminta-
vuonna	ensimmäistä	kertaa.

6.8.3  Pohjoismaiden ja Bal-
tian maiden välinen yhteistyö   

Kertomusvuonna	oli	Islannin	vuoro	
järjestää	epäviralliset	Nordic-Baltic-
yhteistyökokoukset,	 jotka	perin-
teisesti	pidetään	FVE:n	kokousten	
yhteydessä.	Keväällä	4.6.	 liittoa	
edustivat	Olli	 Soininen,	 Sanna	
Hellström	ja	Päivi	Lahti	sekä	syk-
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syllä	12.11.	Sanna	Hellström,	Päivi	
Lahti	ja	Jarkko	Oksanen.

Keväällä	Baltian	maiden	edus-
tajat	olivat	mukana	kokouksessa,	
mutta	syksyllä	he	eivät	osallistu-
neet.	Yhteistyökokouksessa	kes-
kusteltiin	Baltian	maiden	kiin-
nostuksesta	 jatkossa	osallistua	
Nordic-Baltic-yhteistyöhön.	

7. LIITON HUOMION-
OSOITUKSET 

7.1  Kunniajäsenet 

Antti	Nurminen	kutsuttiin	kertomus-
vuonna	liiton	kunniajäseneksi.

7.2  Ansiomerkit  

Kertomusvuonna	ei	myönnetty	
ansiomerkkejä.

7.3  Liiton viirit  

Kertomusvuonna	 ei	 luovutettu	
liiton	viirejä.

liiton	puheenjohtaja,	 toiminnan-
johtaja	ja	tiedottaja	sekä	seitsemän	
joukkoviestinten	edustajaa.	Ulkona	
kuvattiin	yli	 tunti	 ja	 lopuksi	pal-
kitut	vietiin	lounaalle.	Merkittävä	
osa	haastatteluista	 tehtiin	ennen	
palkitsemistilaisuutta.	

Mediaseurannan	kautta	(Cision)	
ja	sen	päättymisen	jälkeen	saatiin	
koottua	36	osumaa	(29	v.	2007).	
Merkittävä	osa	osumista	oli	pitkiä	
artikkeleita.	Seurannan	osumien	
laskennallinen	lukijamäärä	oli	yli	
viisi	miljoonaa	 lukijaa.	Televisi-
osta	saatiin	kolme	osumaa:	Ylen	
aamutelevisio	 ja	Ylen	uutiset	klo	
18.50.	Lisäksi	FST:n	ruotsinkieli-
nen	 toimitus	 teki	 jutun	nuorten	
StationT-ohjelmaan,	joka	näytettiin	
15.	toukokuuta.	Uutinen	valinnasta	
oli	etukäteen	WVA:n	kotisivujen	
etusivulla.	

Seurannan	 osumissa	 olivat	
mukana	keskeiset	tavoitellut	tahot:	
Helsingin	Sanomat,	Maaseudun	
Tulevaisuus,	HBL	ja	Yle	 ja	muita	
olivat	Kaleva,	Keskisuomalainen,	
Ilkka,	Kainuun	Sanomat,	Pohjolan	
työ,	Pyhäjokiseutu,	Siikajokilaakso,	
Sotkamon	Lehti,	Helsingin	Uutiset,	
Kirkkonummen	Sanomat,	Länsiväy-
lä,	Vantaan	Sanomat,	Esse	(Espoon	
seurakuntien	 lehti),	Kuntalehti,	
Lemmikki	ja	KM	VET.

Deski-nimisen	sähköisen	uutis-
palvelun	kautta	tiedote	jaettiin	320	
tilaajalle	(toimitukselle)	 ja	 lisäksi	
se	luettiin	deskin	palvelimelta	yli	
280	kertaa.	

7.5   Merkkipäivät  

Merkkipäivän	 johdosta	on	on-
niteltu	adressilla	seuraavia	 liiton	
jäseniä:	

Jussi	 Aalto,	 Åke	 Aaltonen,	
Pirjo	Aho,	Timo	Ahonen,	 Jussi	
Ala-Huikku,	Kyllikki	Ala-Huikku,	
Mikael	Artala,	Elina	Dahlqvist,	Aino	
Eskelinen,	Maija-Liisa	Eskelinen,	
Pekka	Eskola,	Anne	Fagerlund,	
Lars	Fortelius,	Marja	Fossi,	Boris	de	
Gritz,	Seppo	Haaranen,	Kalevi	Ha-
linen,	Katri	Halinen-Elemo,	Erkki	
Hara,	Liisa	Hartman,	Nils	Hedlund,	
Sinikka	Hirvonen-Luikko,	Simo	

Road show kävi kuudella paikkakun-
nalla. 

6.9   Road show

Kertomusvuoden	joulukuussa	liitto	
järjesti	road	show’n,	jonka	aikana	
liiton	toimi-	 ja	 luottamushenkilöt	
luennoivat	kuudella	paikkakun-
nalla	ajankohtaisista	aiheista.	Ta-
pahtumat	keräsivät	kaikkiaan	sata	
jäsentä	ympäri	maata.	Tapahtumis-
sa	käsiteltiin	muun	muassa	eläin-
lääkintähuoltoon,	 seutukuntiin,	
ostopalvelusopimuksiin	ja	neuvot-
telutaitoihin	 liittyviä	kysymyksiä.	
Lisäksi	kullakin	paikkakunnalla	
paikallinen	edustaja	kertoi	paikal-
lisista	hankkeista	 ja	organisaatio-
muutoksista.

7.4 Vuoden eläinlääkäri

Vuoden	eläinlääkäri	tai	eläinlääkin-
täteko	on	palkittu	vuodesta	2001	
lähtien.	Valinnan	 tavoitteena	on	
nostaa	alan	tuntemusta	ja	arvostus-
ta	sekä	suuren	yleisön	että	oman	
ammattikunnan	piirissä.	

Vuoden	eläinlääkäriksi	valittiin	
kertomusvuonna	kaksi	eläinsuo-
jelun	ammattilaista:	Aila	Rauatmaa	
Kainuusta	ja	Tuija	Saari	Helsingistä.	
Työ	eläinten	hyvinvoinnin	lisäämi-
seksi	oli	vuoden	eläinlääkäreiden	
2008	valinnan	perusteena.	

Valinta	 julkistettiin	Helsingissä	
6.	 toukokuuta	 Fallkullan	 koti-
eläintilalla	Helsingin	nuorisoasiain-
keskuksen	tiloissa.	Tilalla	saatiin	
kaupan	päälle	mahdollisuus	kuvata	
palkittuja	myös	eläinten	kanssa	
ulkona	sään	suosiessa	tilaisuutta.	
Tilaisuudessa	olivat	läsnä	palkitut,	

Vuoden eläinlääkärit 2008 julkistettiin 
Fallkullan kotieläintilalla. Haastat-
teluja tehtiin muun muassa vuohien 
aitauksessa. 
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Huuskonen,	 Pentti	Hynninen,	
Tuula	Hyyrynen,	Toimi	Hämmäi-
nen,	Mikael	Ilves,	Sakari	Isolauri,	
Maren	Jaakkola,	Jalo	Junus,	Tapio	
Juokslahti,	 Jorma	 Jussila,	Teuvo	
Järventaus,	Katri	Kaaro,	 Johan-
na	Kankaanpää,	Urpo	Kauppi,	
Juha	Keskitalo,	Juhani	Koivumäki,	
Olli	Kokko,	Tarja	Kolisoja,	Hanna	
Kukkola,	 Paavo	Kurkela,	Ulla	
Körni-Rantanen,	Seppo	Lamberg,	
Eero	Lappalainen,	Kirsi	Lappalai-
nen,	Eero	Lappeteläinen,	Hannele	
Laukkanen,	Antti	Laurila,	Eerik-
ki	 Lehmonen,	Taina	 Lehtonen,	
Anne	Lintilä,	Urho	Mali,	Antero	
Mattlar,	Tiina	Mattila-Sandholm,	
Heikki	Merimaa,	Tuire	Merivirta,	
Jussi	Mykkänen,	 Jouni	Mäkelä,	
Tiina	Mäkinen,	Helena	Niilo-Rämä,	
Antti	Niinistö,	Reino	Nikkilä,	Mir-
jami	Niskanen,	Annukka	Norberg,	
Matti	Nurmi,	Aatos	Oksanen,	Bo	
Olsoni,	Raimo	Paldanius,	Timo	
Pekkanen,	Niilo	Peltokorpi,	Ilkka	
Pertilä,	Erkki	Petäjä,	Antti	Peurala,	
Marja	Pietikäinen,	Pentti	Pitkänen,	
Unto	Päivinen,	Sampo	Päällysaho,	
Esa	Rajala,	Aarno	Rantala,	Minna	
Rantalainen,	Antti	Rouhu,	Martti	
Rytsölä,	Matti	Salmela,	Tuija	Sa-
ranpää,	Eija	Seuna,	Kerstin	Sigg-
berg-Lindgren,	Marja-Liisa	Sippo-
la,	Esa	Soppela,	Päivi	Steinborn,	
Pirkko	Sukula,	Antti	Sukura,	Tarja	
Suojaranta,	Juhani	Suurpää,	Riitta	
Suutari,	Riitta	Syrjä,	Heikki	Säteri,	
Martti	Tala,	Netta	Tammisalo,	Eero	
Tanhuanpää,	Oiva	Tiainen,	Matti	
Tikka,	Markku	Tikkanen,	Tauno	
Tirkkonen,	Osmo	Toivanen,	Paula	
Toura,	Riitta	Tulamo,	Rein	Vahter,	

Pentti	Vainio-Mattila,	Maija	Valto-
nen,	Päivi	Vanhapelto,	Kai	Varila,	
Helvi	Vasenius,	Marjatta	Vehkaoja,	
Ralf	Westerback,	 Leif	Wikman,	
Hanna-Marja	Voipio,	Kari	Volanto,	
Tarja-Riitta	Vuorikoski,	Matti	Vähä-
passi,	Ylva	Ålander-Damsten,	Matti	
Äyräs	ja	Hans	Ögård.

7.6 Muut huomionosoituk-
set

Eläinlääkäriliitto	osallistui	professo-
ri	Hannu	Saloniemen	muotokuvan	
hankkimista	varten	 järjestettyyn	
keräykseen	ja	lähetti	jäsenille	maa-
liskuussa	kirjeen,	 jossa	 tarjottiin	
mahdollisuutta	osallistua	muoto-
kuvan	kustannuksiin.	Muotokuva	
julkistettiin	 joulukuussa	 ja	 lähes	
250	lahjoittajaa	oli	mukana	hank-
keessa.

8. TALOUS 
				

Liiton	varainhankinta	perustuu	jä-
senmaksuun	sekä	koulutus-	ja	jul-
kaisutoimintaan.	Liiton	jäsenmaksu	
oli	 1,3	prosenttia	 verotuksessa	
vahvistetusta	palkan,	luontoisetu-
jen	ja	elinkeinotoiminnan	tuloksen	
yhteissummasta.	Irtaimistosta	teh-
tiin	25	prosentin	poisto.	Fennovet	
Oy	maksoi	kertomusvuonna	jäljellä	
olevan	pääomalainansa	pois.	

Tilikauden	 yli jäämä	 oli	
128	866,24	euroa.	Tähän	sisälty-
vät	käyttörahaston	ja	omakatteisten	
rahastojen	 tuotot.	Omakatteisten	
rahastojen	ylijäämät	siirretään	ra-
hastojen	pääomiin	 tasesiirtoina	
kertomusvuoden	jälkeisen	vuoden	

alussa.	 Liittorahaston	 tuotto	on		
120	424,52	euroa	ja	Hilve	Kortteen	
rahaston	6	524,25	euroa.		

Liiton	sijoitusomaisuus	kuuluu	
liittorahaston	varallisuuteen.	Liiton	
sijoitusomaisuutta	hoitivat	kerto-
musvuoden	aikana	rahoitusyhtiöt	
Fondita	Rahastoyhtiö	Oy	ja	Danske	
Capital,	Sampo	Pankki	Oyj.	Varalli-
suus	on	sijoitettu	pääosin	rahasto-
osuuksiin.	

Kertomusvuonna	liitolle	hankit-
tiin	uudet	 toimitilat	 ja	viisi	auto-
paikkaa	As	Oy	Helsingin	Aleksis	
Kivenkatu	52–54:stä.	Hankinta-
hinta	oli	812	800	euroa.	Toimitilat	
käsittävät	 liiketilan	185	m2,	kaksi	
kellaritilaa	53	m2	ja	80	m2.	

Hilve	Kortteen	rahastoon	kuulu-
vat	testamenttilahjoituksena	saadut	
asuinhuoneistot	Helsingissä	Tuk-
holmankatu	7:ssä.	Hilve	Kortteen	
rahastosta	on	muun	muassa	jaettu	
opiskelijoille	matka-apurahoja	sekä	
maksettu	vero-	ja	kirjanpitokurssin	
kulut.

Liiton	taloudellinen	tilanne	on	
edelleen	hyvä.	Rahoitusmarkkinoi-
den	alamäki	ei	ole	erityisemmin	
vaikuttanut	 liiton	 taloustilantee-
seen,	koska	merkittävä	osa	liiton	
varallisuudesta	sijoitettiin	kiinteis-
töön	ennen	markkinoiden	laskun	
alkamista	ja	koska	osa	liiton	muista	
sijoituksista	on	pääomaturvattu.	
Loppujen	sijoitusten	osalta	ei	tällä	
hetkellä	ole	myyntitarvetta,	 joten	
niiden	markkinahinnalla	 ei	ole	
merkitystä	 liiton	 toiminnan	kan-
nalta.


