
Liiton vuosi 2016: 

vaikuttamista, neuvontaa ja tukea
Eläinlääkäriliitto tuki, neuvoi ja auttoi jäseniään toimintavuonna 2016. 
Maakuntauudistukseen vaikuttaminen oli keskeistä. Syksyn vaalit 
muuttivat valtuuskunnan kokoonpanoa.

Teksti: Marjatta Vehkaoja 
Kuvakooste ja -tekstit: Anna Parkkari

Ammattikunnan yhtenäisyy-
den vaaliminen sekä kolle-
giaalisuus ja eettisyys olivat 
keskeisiä toiminnan teemo-
ja. Toiminnan ytimessä oli-

vat myös ympäristöterveydenhuollon järjes-
täminen maakuntauudistuksessa, erityisesti 
eläinlääkintähuollon aseman turvaaminen 
siinä sekä korkeatasoisen eläinlääkärikoulu-
tuksen ja laadukkaan eläinlääkintähuollon 
turvaaminen koko maassa. 

Kertomusvuonna liiton puheenjohta-
jana toimi Kirsi Sario. Jäsenet valitsivat 

syksyllä uuden valtuuskunnan, joka on 
liiton ylin päättävä elin. Valtuuskunnan 
kokoonpano muuttui selvästi, ja se edus-
taa suhteellisen monipuolisesti jäsenkun-
taa. Uusista valtuutetuista 40 prosenttia 
on uusia ja valtuuskunnan keski-ikä laski. 
Valtuuskunnan puheenjohtajaksi vuosille 
2017–2019 valittiin Hanna Nurmi ja va-
rapuheenjohtajaksi Kirsi Sario. Liiton pu-
heenjohtajaksi valittiin Päivi Lahti.

Hallitus kokoontui vuoden aikana kym-
menen kertaa. Puheenjohtajana toimi Kirsi 
Sario, varapuheenjohtajana Markus Kiili 

sekä hallituksen jäseninä Elias Dahlsten, 
Elina Illukka, Katri Kiviniemi, Hanna 
Nurmi ja Anu Tulokas. Hallituksen va-
rajäseninä toimivat Marja-Leena Rati-
lainen ja Leena Oivanen. Valtuuskunnan 
puheenjohtaja Olli Ruoho ja varapuheen-
johtaja Jani Soini osallistuivat hallituksen 
kokouksiin läsnäolo- ja puheoikeuksin. 
Kokousten sihteerinä toimi liiton toimin-
nanjohtaja Marjatta Vehkaoja.

Valtuuskunnan ja hallituksen koko-
usten pöytäkirjat ovat jäsenten luettavissa 
liiton verkkosivuilla.

Liiton työryhmä selvitti Suomen eläinlääkärien tarvetta ja laillistuvien eläinlääkärien määrää. Se koostui edustajista Helsingin 
yliopiston eläinlääketieteellisestä tiedekunnasta, Eläinlääketieteen kandidaattiyhdistyksestä, opetus- ja kulttuuriministeriöstä, 
Evirasta, Suomen eläinlääkäripraktikoista (SEP) ja Suomen kunnaneläinlääkäriliitosta (SKEL), tuotantoeläinlääkärien yhdistyk-
sestä (TEP) ja Envirovet Oy:stä. Raportti valmistui vuoden lopussa.
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Eläinlääkäriliton korkean järjestäyty-
misasteen säilyttämiseen panostettiin. Nuo-
ret akateemiset eivät pidä ammattiliittoon 
kuulumista enää itsestään selvyytenä. Liit-
toon kuului kertomusvuoden lopussa 2 693 
jäsentä, ja heistä 456 oli opiskelijoita, siis 
noin 85 prosenttia maamme laillistetuista 
eläinlääkäreistä on mukana liitossa. Korkea 
järjestäytymisaste vahvistaa eläinlääkärien 
ääntä, yhteiskunnallista edunvalvontaa ja 
vaikuttavuutta. 

Vuoden eläinlääkäri 2016 -palkinto 
annettiin Kristiina Törmälle. Hän on joh-
tava tarkastuseläinlääkäri, tarkastuseläin-
lääkäriyhdistyksen puheenjohtaja ja luot-
tamusmies. 

LAINSÄÄDÄNTÖÖN JA AMMATTIKUN-
NAN EDUNVALVONTAAN  
VAIKUTTAMINEN

Ammatillinen edunvalvonta oli tiivistä. 
Maakuntauudistus ja eläinlääkintähuollon 
tulevaisuuden pohdinta ja siihen vaikut-
taminen olivat monipuolisesti esillä lii-
ton toiminnassa. Valtuuskunta ja hallitus 
pohtivat seminaareissaan kokonaisuutta 
laajasti. Liitto neuvotteli kansanedusta-
jien, eri ministeriöiden ja viranomaisten 
edustajien kanssa sekä osallistui aktiivisesti 
maakuntauudistuksen tilaisuuksiin. 

Liitto osallistui myös Akavan ja JU-
KOn* maakuntauudistusta käsitteleviin 
seurantaryhmiin sekä Luonnonvarakes-
kuksen eläinlääkintähuollon kustannuksia 
selvittävään työryhmään. Jäsenistöä kan-
nustettiin vaikuttamaan toiminta-alueel-
laan siihen, että ympäristöterveydenhuolto 
säilyy yhtenä kokonaisuutena ja kunnal-
linen eläinlääkintähuolto toimii edelleen 
kattavasti koko maassa. Liitto esitteli Kil-
pailu- ja kuluttajavirastolle (KKV) näkö-
kulmia, miksi kilpailulainsäädäntöä ei voi 

soveltaa kunnaneläinlääkärijärjestelmään. 
Virastossa oli vireillä selvitys koskien kil-
pailuneutraliteettia kunnallisten eläinlää-
kintäpalvelujen tarjonnassa. 

Kertomusvuonna työmarkkinakeskus-
järjestöt solmivat kilpailukykysopimuksen 
(KIKY), jonka mukaan palkat eivät nouse 
vuonna 2017. Työaikaa pidennetään kes-
kimäärin 24 tunnilla vuodessa palkkaa ko-
rottamatta ja julkisen sektorin lomarahoja 
leikataan 30 prosenttia vuosina 2017–2019. 
Valtion ja yliopiston työehtosopimuksissa 
allekirjoittajana on julkisalan koulutettujen 
neuvottelujärjestö JUKO, mutta kunnan 
virkaehtosopimuksen Lääkärisopimuksessa 
liitto on sopijaosapuolena. Sopimuksella 
turvattiin Lääkärikartellin vahva ja itse-
näinen edunvalvonta tulevaisuudessakin. 
Tässä vaiheessa Lääkärikartellille tehtiin 
yleisestä kuntasektorista poikkeava rat-
kaisu, jossa eläinlääkärien, lääkärien ja 
hammaslääkärien työaika piteni enemmän 
kuin muiden kunnan sopimusalojen työn-
tekijöiden. Lääkärisopimuksessa valmistau-
dutaan jo nyt tulevaan maakuntahallinnon 
uudistukseen ja sen vuoksi ratkaisussa kes-
kityttiin työaikojen harmonisointiin koko 
Lääkärisopimuksessa.

Eläinlääkäripula on muuttunut joillakin 
alueilla ylitarjonnaksi. Liitto perusti eläin-
lääkärien tarvetta ja laillistuvien eläinlääkä-
rien määrää selvittävän työryhmän, jonka 
raportti valmistui vuoden lopussa.

Eläinlääkärin ammattia ja toiminta-
kenttää säätelee poikkeuksellisen suuri 
määrä lainsäädäntöä. Tämä näkyi Eläin-
lääkäriliiton toiminnassa vuonna 2016. 
Liittoa arvostetaan eläinlääkärien edusta-
jana ja liitolta pyydettiin lukuisia lausun-
toja lainsäädännön muutosehdotuksista.

Eduskunta käsitteli useita Eläinlääkäri-
liiton kannalta merkittäviä lakiuudistuksia 
ja liitto oli eduskunnassa kuultavana useita 

kertoja. Liitto edusti eläinlääkäreitä useassa 
toimikunnassa ja työryhmässä. Liiton jä-
senten näkemykset vaikuttivat tuotanto-
eläinten, seura- ja harraste-eläinten sekä 
eläinten suojelun hyvinvoinnin neuvot-
telukunnissa sekä eläinsuojelulain uudis-
tamisen ohjausryhmässä. Myös eläinlää-
kintävahinkojen arviolautakunnassa sekä 
eläinlääkelainsäädännön uudistamistyössä 
liiton jäsenten rooli oli merkittävä. Yhteis-
työ kansanedustajien kanssa oli vilkasta. 

Lausuntojen lisäksi liitto julkaisi kan-
nanottoja ajankohtaisista aiheista. Alku-
vuodesta liitto toimitti julkisuuteen kantan-
sa, että ympäristöterveydenhuolto kuuluu 
sote-uudistukseen otsikolla Terveyden edis-
täminen päihittää hoitamisen kustannukset. 
Lisäksi tiedotettiin Lääkärikartellin yhtei-
sestä kannasta Ympäristöterveydenhuolto 
osaksi sotea. 

Keväällä liitto otti kantaa talouspoliitti-
sen ministerivaliokunnan kuntareformieh-
dotukseen, joka koski lemmikkieläinten 
eläinlääkäripäivystyksen siirtämisestä kun-
nalta yksityisen sektorin vastuulle. Liitto 
vaati, että Sivistyneen yhteiskunnan on huo-
lehdittava myös lemmikkien hyvinvoinnista. 
Liiton näkemyksen mukaan esitys asettaa 
eläimet eriarvoiseen asemaan omistajan 
varallisuuden ja kuljettamismahdollisuuk-
sien mukaan.

Liitto tuki keväällä maataloustuottajien 
suurmielenosoitusta Helsingissä tiedot-
teella Kotimainen maataloustuotanto on 
kansallinen voimavara. Liitto piti tärkeänä 
tuotantoeläinten hyvinvointia, sillä vain 
terveet ja hyvinvoivat eläimet tuottavat 
turvallisia elintarvikkeita.

Hallitus vaarantaa kiireellisen eläin-
lääkäriavun oli liiton tiedotteen otsikko-
na vuoden lopussa. Valtuuskunnan kan-
nan mukaan maan hallituksen kaavailema 
lemmikkieläinten eläinlääkäripäivystyksen 

Maakuntauudistukseen valmistaudut-
tiin muun muassa kokoamalla vaikut-
tamisaineistoa jäsensivuille. 

Upouusi liiton kankai-
nen opiskelijamerkki 
saatiin jakoon.  
Idean merkkiin 
tuotti liiton opiske-

lijavaliokunta. 
Eläinlääkäriliiton perinteinen kandi-ilta ensimmäistä kertaa praktiikkaan lähteville 
järjestettiin tammikuussa. 
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siirtäminen yksityiselle sektorille aiheut-
taisi eläinsuojeluongelmia ja vaikeuttaisi 
eläinlääkärinavun saamista myös tuotan-
toeläimille.

AKTIIVISTA VALIOKUNTATYÖSKENTE-
LYÄ JA EDUNVALVONTAA

Liiton valiokuntatyöskentely oli aktiivista. 
Kaikki valiokunnat osallistuivat eettisten 
ja ilmoitteluohjeiden sekä kollegiaalisuus-
sääntöjen päivitykseen. Valtuuskunta hy-
väksyikin syyskokouksessa uudet ohjeet 
ja säännöt. 

Eläinsuojeluvaliokunta pohti laajasti 
eettisten ohjeiden, markkinointiohjeiden 
ja kollegiaalisuussääntöjen muutostarpeita 
ja teki esityksen niistä hallitukselle.

Kunnan palkkavaliokunta oli aktiivi-
nen Kuntatyönantaja KT:n ja liiton välisessä 
Eläinlääkäri-työryhmässä, jossa neuvotel-
tiin kunnaneläinlääkärien palkkausjärjes-
telmän kehittämisestä. Suomen hallituksen 
kaavailema hallinnon uudistus ja eläinlää-
kintähuollon tarjoamisvastuun mahdol-
linen siirtyminen pois kunnilta asettavat 
paineita palkkamallin kehittämiselle. Liitto 
osallistui myös Kuntatyönantajan ja Lää-
kärikartellin yhteiseen palkkatyöryhmään, 
jossa selvitetään palkkausjärjestelmän ko-
konaisuudistusta. 

Eläinlääkäriliitto päivitti valiokunnan 
aloitteesta liiton palkkasuosituksia: valvon-
taeläinlääkärien ja hygieenikkojen palk-
kasuositus on 4 685 euroa kuukaudessa.

Koulutuspoliittinen valiokunta toimi 
täydennyskoulutuksen koordinaattorina. 
Koulutusvaliokunta valmisteli jälleen on-
nistuneen ohjelman Eläinlääkäripäiville. 

Yleisteemana oli Hallittu mikrobilääkkei-
den käyttö – terveyttä eläimille ja ihmisille. 
Eläinlääkärikävijöitä oli päivillä noin tuhat. 
Kyselyn perusteella todettiin, että eläin-
lääkärit kokevat kattavat ja korkeatasoiset 
koulutuspäivät tarpeellisiksi ja tänä vuon-
na erityisen onnistuneiksi. Päivillä jaettiin 
myös Topi Salmi -tiedepalkinto kansain-
välisesti menestyneelle tieteen tekijälle, 
professori emerita Marja-Liisa Hänniselle.

Sosiaalivaliokunta käsitteli valvonta-
eläinlääkärien työssäjaksamista ja suun-
nitteli jäsenkyselyn teettämistä aiheesta. 
Valiokunta keskusteli myös eläinlääkärien 
työllisyystilanteesta ja päätti seurata tilan-
teen kehittymistä.

Toimitusneuvosto kehitti 123-vuo-
tiasta Suomen Eläinlääkärilehteä entistä 
paremmaksi, muun muassa ulkoasu uu-
distettiin vuoden alusta. 

Valtion edunvalvonta keskittyi virasto-
kohtaisten tarkentavien virkaehtosopimus-
ten noudattamisen valvontaan ja valtion 
valiokunta käsitteli kokouksessaan säännöl-
lisesti eri virastojen ajankohtaisia asioita. 
Valiokunta järjesti alkuvuodesta valtion 
virastoissa työskenteleville liiton jäsenil-
le suunnatun jäsenillan, jossa käsiteltiin 
ajankohtaisia asioita. Jäsenillassa sekä va-
liokuntatyöskentelyssä keskusteltiin myös 
eläinlääkärien asemasta hyvinvointivalvon-
nan ja eläinsuojelun edustajina. Valiokunta 
myös seurasi virkaehtosopimusratkaisun 
syntymistä valtion sopimusalueella.

Valtion suurin eläinlääkäreitä työllistä-
vä työnantaja Evira ilmoitti loppuvuodesta 
2014 toimintansa supistamisesta, johon 
liittyi myös viiden eläinlääkärin irtisano-
minen. Vuoden 2015 ja 2016 aikana Evi-
rassa jatkettiin organisaation kehittämis-
tä ja uuteen organisaatiorakenteeseen ja 
johtamismalliin oli määrä siirtyä vuonna 
2016. Uudistus oli vuoden lopussa osin vie-
lä kesken. Eläinlääkäriliitto paheksui Evi-

ran organisaatiouudistuksen toteutustapaa 
maa- ja metsätalousministeriölle elokuussa 
lähettämässään viestissä. Lisäksi Eviran li-
hantarkastusyksikössä oli toimintavuoden 
aikana jouduttu lomauttamaan eläinlää-
käreitä, koska teurastamot päättivät pitää 
teurastamattomia päiviä. 

Yksityissektorin työsuhdevaliokunta 
jatkoi työehtosuosituksen uudistamispro-
jektia ja välitti syksyllä esityksensä uudeksi 
työehtosuositukseksi yrittäjävaliokunnan 
kommentoitavaksi. Valiokunta aloitti myös 
yksityissektorin työnhaku- ja työsuhdeop-
paan päivitystyön ja kävi keskustelua eläin-
lääkärien työllisyystilanteesta

Yliopistosektorilla liiton tavoitteena 
oli Yliopistollisen eläinsairaalan erillis-
määräysten päivittäminen. Valiokunnan 
tavoitteina ovat varallaoloon velvoittavien 
määräysten poistaminen, päivystyskorva-
usten tason korottaminen ja päivystysten 
enimmäismäärää koskevan suosituksen 
kirjaaminen sopimukseen. Keskustelut 
Sivistystyönantajien kanssa aloitettiin yh-
teistyössä JUKOn kanssa alkuvuodesta. 
Keskustelut jäivät Kilpailukykysopimuk-
sen myötä tauolle odottamaan seuraavaa 
sopimuskierrosta. 

Yliopistovaliokunta järjesti keväällä 
jäsenillan, jossa pohdittiin yliopiston työ-
aikajärjestelmiä, työaikamuotojen soveltu-
vuutta eri henkilöstöryhmien työhön sekä 
työajan seuraamista.

Yrittäjävaliokunta pohti miten liitto 
parhaiten palvelisi yksityisyrittäjäjäseni-
ään. Pohdittiin ketjuuntumisen ja kunnan-
eläinlääkärijärjestelmän tuomia haasteita. 
Valiokunnan työ keskittyi erityisesti yksi-
tyispraktiikassa palkansaajina työskente-
levien eläinlääkärien työehtoja koskevan 
suosituksen uudistamishankkeeseen. Va-
liokunta painotti, että yrittäjien näkemyk-
siä on uudistamisessa huomioitava ja että 
yrittäjien toimintamahdollisuuksia ei saa 
suosituksilla huonontaa. Valiokunta ryhtyi 
myös pohtimaan hoitajia koskevien työeh-
tosuositusten uusimista.

Yrittäjäyhteistyön kehittämiseksi tiedo-
tettiin yrittäjävaliokunnan toiminnasta ja 
yrittäjiä koskevista asioista yrittäjäyhteis-
työsähköpostilistan kautta. Loppusyksys-

Suomen Eläinlääkäriliitto  www.sell.fi  Eläinlääkärit 125 vuotta yhteisen terveyden asialla!

         diagnosoin  hoidan
      johdan  neuvottelen
             ajattelen  kuuntelen
  selvitän  kysyn  opetan suunnittelen 
suunnittelen  seuraan  diagnosoin
        ajattelen  kuuntelen

Eläinlääkärit. 
Joka päivä.

Paula, 
 toimialajohtaja

Jussi, 
yrittäjäpraktikko

Elina,  
ympäristöterveyden-

huollon johtaja

Ruska,  
epidemiologi

Jussi,  
kunnaneläinlääkäri

Ammatista kertova esite uusittiin. Sitä 
voivat käyttää sekä ulkopuoliset kiin-
nostuneet että eläinlääkärit omas-
sa sidosryhmätoiminnassaan. Alasta 
kerrotaan viiden eläinlääkärin työn 
kautta. 

Vuoden eläinlääkäri 2016 -tunnus-
tuksen sai johtava tarkastuseläin-
lääkäri, Tarkastuseläinlääkäriyh-
distyksen puheenjohtaja Kristiina 
Törmä. ”Alan työpaikat ovat erilaisia 
ja osalla on kohtuuton työtaakka", 
sanoi palkittu.
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tä toteutettiin kysely, jossa tiedusteltiin, 
tulisiko liiton liittyä Akateemisiin Yrittä-
jiin (AKY).

Juhlatoimikunta valmisteli tiiviisti 
vuonna 2017 olevan liiton 125-vuotisjuh-
lavuoden tapahtumia.

YHTEISTYÖTÄ LÄÄKÄRIEN KANSSA

Yhteistyö osana Lääkärikartellia, Suomen 
Lääkäriliitto, Suomen Hammaslääkäri-
liitto ja Suomen Eläinlääkäriliitto, jatkui 
hyvin toimivana. Yhteisiä aiheita olivat 
kilpailukykysopimus, kunnallinen virka- 
ja työehtosopimus sekä puhelinresepti-
palkkiojärjestelmä Puhti. Lääkäriliittojen 
puheenjohtajat keskustelivat tapaamisis-
saan erityisesti sosiaali- ja terveystoimen 
sekä ympäristöterveydenhuollon asemasta 
sote- ja maakuntauudistuksessa. 

LUOTTAMUSNEUVOSTO  
ANTOI SUOSITUKSIA LIITOLLE

Eläinlääkäriliitolla oli joulukuussa 2015 
Kennelliiton Koiramessuilla osasto, jon-
ka tavoite oli tukea liiton yrittäjäjäseniä. 
Osastolla oli otsataulu, jossa Eläinlääkäri-
liitto suositteli jäsentensä yksityisiä eläin-
lääkäriasemia. Liiton luottamusneuvosto 
arvioi asiaa liiton hallituksen pyynnöstä 
ja totesi, että sekä jäsenille että ulkopuoli-
sille suunnatussa viestinnässä on tärkeää 
pyrkiä välttämään vastakkainasettelua eri 
jäsenryhmien välillä. Ilmaisu ”suosittelee” 
on omiaan aiheuttamaan vastakkainasette-
lua jäsenten välillä. Luottamusneuvoston 
suosituksesta hallitus pahoitteli jäsenistölle 
menettelyään ja sen harkitsemattomuutta. 

Kollegiaalisuussääntöjen mukaisen ar-
vioinnin yhteydessä luottamusneuvosto 

antoi liitolle myös toisen suosituksen, joka 
koski eläinlääkärien asiallista toimintaa eri 
rooleissa. Ammattikuntaa tulee kannustaa 
avoimeen, rakentavaan ja tosiasioihin pe-
rustuvaan vuoropuheluun. Tavoitteena on 
eri näkökulmien ymmärtäminen ja yhtei-
sen ymmärryksen löytäminen. 

LIITO OPISKELIJOIDEN TUKENA

Liitto toimi monella tapaa opiskelijoiden 
hyväksi. Opiskelijavaliokunta oli erittäin 
aktiivinen. Valiokunta käsitteli opiskeli-
joiden matka-apurahahakemukset, joi-
ta tuli keväällä 27 ja syksyllä kymmenen 
kappaletta. Valiokunta esitti hallitukselle 
hakemusten perusteella jaettavaksi 5 000 
euroa. Valiokunta päivitti apurahojen ha-
kulomakkeen. Lisäksi valiokunnassa kä-
siteltiin liiton opiskelijatoimintaa ja miten 
voidaan madaltaa kynnystä opiskelijoiden 
osallistumiselle Eläinlääkäripäiville. Va-
liokunnan esityksestä Eläinlääkäripäivillä 
kokeiltiin vapaamuotoisia posterikävelyitä. 
Opiskelijat pääsivät lisäksi opiskelijava-
liokunnan esityksestä maksutta osallis-
tumaan Eläinlääkäripäivien näyttelyyn ja 
moni osallistuikin.

Liiton yhteistyö opiskelijoiden kanssa 
oli aktiivista. Eläinlääketieteellisen tiede-
kunnan opiskelijoille järjestettiin perintei-
siä tilaisuuksia kuten kandi-ilta ensimmäis-
tä kertaa praktiikkaan meneville, PreVappu 
-tilaisuus, ykköskurssin tapaaminen sekä 
kirjanpito- ja verokurssi. Lisäksi liitto osal-
listui Eläinlääketieteen kandidaattiyhdis-
tys EKY ry:n sekä Suomalaiset eläinlää-
ketieteen opiskelijat Tartossa Suolet ry:n 
vuosijuhliin. Myös Tartossa opiskeleviin 
pidettiin tiiviisti yhteyttä. Liiton edustajat 
kävivät Tartossa kertomusvuoden aikana 

kolme kertaa. Liitto järjesti kirjanpitokurs-
sin myös Tartossa. Opiskelijoille suunnattu 
uusi kankainen haalarimerkki valmistui.  

LIITON NEUVONTAPALVELU  
AUTTOI JÄSENIÄ

Jäsenet käyttävät liiton neuvontapalvelua 
ahkerasti. Jäsenet soittavat tai lähettävät 
sähköpostia liitossa työskentelevälle kah-
delle lainoppineelle asiamiehelle. Toinen 
heistä neuvoo yrittäjiä ja toinen palkan-
saajana työskenteleviä jäseniä. 

Verotus-, eläinlääkintäauto- ja kirjan-
pitoasioissa liittoon ottivat yhteyttä niin 
yrittäjät, ammatinharjoittajat kuin kunnan 
praktikotkin.

Jäsenneuvontaan tulee paljon kysymyk-
siä kunnan praktikoiden palkkausjärjestel-
mästä, sillä palkkausjärjestelmä on epäta-
vallinen yhdistelmä virkapalkkaa ja eläinten 
omistajien maksamia palkkioita. Kunnan 
praktikkoeläinlääkärin rooli viranhaltijana 
on ollut monesti epäselvä sekä työnanta-
jan edustajille että eri viranomaistahoille. 
Päivystysjärjestelyihin liittyvät kysymykset 
kuten päivystyksistä maksettavat korvauk-
set sekä työsuojelulliset näkökohdat ovat 
myös säännöllisesti esillä jäsenneuvon-
nassa. Kysymyksiä on tullut paljon myös 
sivutoimiin liittyen. 

Valtion jäsenneuvonnassa valtiol-
la työskentelevien jäsenten yhteydenotot 
ovat liittyneet pääasiassa valtion virasto-
jen toiminnan uudelleenorganisoimiseen 
sekä työaikajärjestelyihin. Liiton asiamies 
on toiminut Eviran JUKOn pääluottamus-
miehen kummiasiamiehenä ja yhteistyö 
on ollut tiivistä. 

Yliopiston jäsenneuvonnassa esillä 
ovat olleet lähinnä työaika- ja päivystys-

Liiton maksuton jäsenseminaari hoitovirheväitteistä ja asiakasvalituksista Helsingin yliopiston Porthaniassa oli viimeistä sijaa 
myöten täynnä. Siellä puhuivat liiton asiamies Liina Sipilä (silloin vielä Kujala) ja Annika Pohjolainen (Liina vasemmassa ja An-
nika oikeassa reunassa) sekä eläinlääkintävahinkoarviolautakunnan puheenjohtaja, OTL Juhani Kaivola. Toiminnanjohtaja ELL 
Marjatta Vehkaoja toimi seminaarin puheenjohtajana. 
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järjestelyjen käytäntöihin sekä palkkajär-
jestelmiin liittyvät kysymykset. Valiokunta 
järjesti jäsenillan työaikakysymyksiin liit-
tyen keväällä. 

Yksityissektorilla eläinlääkäriasemilla 
työskentelevät olivat usein yhteydessä jä-
senneuvontaan. Koska alalla ei ole sitovaa 
työehtosopimusta, eikä siten vähimmäis-
ehtoja tai asiantuntevaa luottamusmiesver-
kostoa, on neuvonnan tarve suuri. Usein 
esillä olivat solmittavan työsopimuksen 
sisältöasiat eli mistä asioista vähintään kan-
nattaa sopia sekä työaikaa, vuosilomaa 
ja palkanlaskentaa koskevat kysymykset. 
Työsopimusten muuttamiseen ja muutta-
misedellytyksiin liittyvät kysymykset olivat 
myös esillä paljon. Loppuvuodesta kysyttiin 
paljon myös yhteistoimintamenettelystä.  

Yrittäjät ja ammatinharjoittajat käyt-
tivät liiton neuvontapalvelua ahkerasti. 
Yrittäjien yleisimmät kysymykset koski-
vat asiakasvalituksia ja hoitovirheväitteitä 
sekä työnantajavelvoitteita ja erilaisia so-
pimus- ja neuvotteluongelmia. Ammatin-
harjoittajia askarruttivat erityisesti verotuk-
seen, kirjanpitoon, Puhti-järjestelmään ja 
eläinlääkäriaseman kanssa tehtävään sopi-
mukseen sekä vakuutuksiin liittyvät asiat. 

SEMINAARI HOITOVIRHEVÄITTEISTÄ 
JA ASIAKASVALITUKSISTA

Liiton järjestämä ilmainen jäsenseminaari 
hoitovirheväitteistä ja asiakasvalituksista 
oli suosittu, osallistujia oli 134. Seminaa-
rista saatu palaute oli erinomainen. Kou-
luttajina olivat liiton asiamiehet. Lisäksi 
Eviran lakimiehet kertoivat Eviran kante-
luprosesseista ja Eläinlääkintävahinkojen 
arviolautakunnan puheenjohtaja kertoi 
arviolautakunnan ratkaisupunninnasta. 
Koulutuksen tavoitteena oli antaa lisätietoa 
vahingonkorvausvelvollisuuden syntype-
rusteista, asiakasvalituksiin vastaamisesta 
sekä hoitovirheväitteiden eri käsittelyme-
nettelyistä ja -instansseista. 

JÄSENILLE SUUNNATTU VIESTINTÄ 

Jäsenille räätälöitiin viestejä liiton vaaleista 
ja muusta toiminnasta, lausunnoista, jäsen-
tapahtumista, vaikuttamisesta, jäseneduis-
ta sekä muista alan asioista. Viestinnän 
kanavia olivat sähköinen jäsenkirje, verk-
kosivujen avoin osio ja jäsensivut, Eläin-
lääkärilehti sekä liiton Facebook-profiili. 
Liiton jäsenrekisterissä oli toimiva säh-
köpostiosoite yli 80 prosentille jäsenistä.

Syksyllä valmisteltiin uusi versio liiton 

Ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat kutsuttiin ja saatiin kylään syyskuussa. Sellis-
sä esiteltiin liiton antia jäsenille ja keskusteltiin muun muassa työmarkkinoista.

Liiton verkkosivuilla voi tarkistaa 
jäsenmaksun suuruuden: maksu 
on vähennyskelpoinen henkilökoh-
taisessa verotuksessa. 

ammatista kertovasta esitteestä Eläinlää-
kärit. Joka päivä., jossa ammattia esitellään 
viiden eläinlääkärin ja muutaman teeman 
kautta. Esite on suunnattu alan ulkopuo-
lisille tavoitteena, että eläinlääkärit käyt-
täisivät sitä omassa sidosryhmä- ja vaikut-
tamistyössään. Esite Eläinlääkäriliittoon 
kuuluminen kannattaa ja sen ruotsinkie-
linen versio päivitettiin vuoden vaihteen 
jäsenmaksukirjeen lähetystä varten. Se on 
saatavissa myös englanniksi. 

Jäsenet
varsinaiset, opiskelijat, kunniajäsenet

Hallitus
puheenjohtaja = liiton puheenjohtaja,
6 varsinaista jäsentä ja 2 varajäsentä

Valiokunnat, 14 valiokuntaa

Toimisto

Suomen Eläinlääkäriliiton organisaatio

Valtuuskunta
30 jäsentä ja 2 opiskelijajäsentä,

10 varajäsentä ja 2 opiskelijavarajäsentä

Jäsenet valitsevat valtuuskunnan kolmeksi vuodeksi kerrallaan, vuoden 2016 vaaleis-
sa valitun kausi kattaa vuodet 2017-2019. Valtuuskunta valitsee hallituksen.  
Hallituksen varsinaisten jäsenten kausi on kolme vuotta, varajäsenten kausi on vuo-
den. Hallitus valitsee valiokunnat kolmivuotiskaudelle. Ne ovat  eettinen valiokunta 
(EEVA), eläinsuojeluvaliokunta (ESVA), koulutuspoliittinen valiokunta (KOPOVA), kou-
lutusvaliokunta (KOVA), kunnan palkkavaliokunta (KUVA), opiskelijavaliokunta (OVA), 
sosiaalivaliokunta, jonka nimi muutettiin Eläinlääkärin hyvinvointivaliokunnaksi  (HY-
VA), talousvaliokunta (TAVA), työvaliokunta (TYVA), valtion palkkavaliokunta (VAVA), 
yksityissektorin työsuhdevaliokunta (YSVA), yliopistovaliokunta (YOVA), yrittäjävalio-
kunta (YRVA) ja Eläinlääkärilehden toimitusneuvosto (TN).
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Yrittäjille, ammatinharjoittajille sekä 
kunnaneläinlääkäreille lähetettiin ryh-
mäkohtaista sähköpostia juuri heitä kos-
kevissa asioissa. 

LIITON VAKUUTUKSET OLIVAT TAR-
PEEN

Jäsenet ovat joutuneet tilanteisiin, joissa lii-
ton jäsenilleen kustantama oikeusturva- ja 
vastuuvakuutus on ollut tarpeen. Vastuu-
vakuutusta on käytetty hoitovirhetapauk-
sissa, eniten koirien ja hevosten hoidossa 
sattuneiden vahinkojen korvaamiseen. 
Oikeusturvavakuutuksesta on ollut apua 
etenkin työ- ja virkasuhderiidoissa sekä 
viranomaisen kirjallisesta varoituksesta 
valittamisessa.

Liiton edunvalvonnan ja jäsenneu-
vonnan tarpeet ovat lisääntyneet nopeasti 
viime vuosina. Liiton toimistossa työsuh-
teessa työskentelevät kuusi henkilöä olivat 
erittäin työllistettyjä.

Vuoden 2016 toimintakertomus on ko-
konaisuudessaan luettavissa liiton verkko-
sivulla www.sell.fi.

JUKO eli julkisalan koulutettujen neuvottelujär-
jestö on pääsopijajärjestö kirkon, kunnan, valtion 
ja yliopistojen sopimusaloilla. Valtion ja yliopiston 
työehtosopimuksissa allekirjoittajana on JUKO ja 
kunnan virkaehtosopimuksen Lääkärisopimuksessa 
on sopijaosapuolena Eläinlääkäriliitto.

Liiton valtuuskunnan vaaleja pohjustettiin 
Eläinlääkärilehdessä koko kevät. Ehdokasaset-
telu oli ennätysaktiivista ja vaalitulos vahvis-
tettiin 25. marraskuuta. Valtuuskuntaan saatiin 
paljon ensimmäistä kertaa mukana olevia ja 
nuoria eläinlääkäreitä. Katso galleria verkkosi-
vulta www.sell.fi kohdasta valtuuskunta.

Liitto jakaa Facebook-profiilissaan tie-
toa ajankohtaisista asioista, lausun-
topyynnöistä, koulutuksista ja muista 
jäseniä palvelevista asioista. Vuoden 
2016 alussa profiililla oli noin tuhat 
tykkääjää, vuoden lopussa noin 1300 ja 
nyt syksyllä lähes 1600. Suurin yhdellä 
päivityksellä tavoitettu henkilömäärä 
tähän mennessä on noin 37 000. 

Eläinlääkäripäiville pääsi osallistumaan liiton 
jäsenhintaan, ja noin tuhat eläinlääkäriä oli 
mukana kouluttautumassa. Opiskelijat pääsivät 
maksutta näyttelyyn. Puheenjohtaja Kirsi Sarion 
katsaus kuultiin avajaisissa. Liiton kustannuksella 
kuvattiin halukkaat jäsenet Eläinlääkärimatrikkelia 
2017 varten. 

 

Valtuuskunnan jäsenet

HAKALA
Kalle Eemeli

Uudenkaupungin kaupunki,  
kunnaneläinlääkäri

KALLIO-KUJALA
Ira Janika

Evidensia, vastuueläinlääkäri 
& Helsingin yliopisto

KIILI 
Markus Tapio

eläinlääkäri, 
 yksityinen

JOKINEN
Olli Olavi

Siilinjärven kunta,  
kunnaneläinlääkäri 

LAHTI
Päivi Helena

Helsingin kaupunki,  
eläinlääkäri 

FRIMAN 
Mari Johanna
Helsingin yliopisto, 

eläinlääkäri

KOIKKALAINEN 
Krisse Maria

Evidensia hevosklinikka 
Kuopio, eläinlääkäri

HAVUKAINEN
Tarja Anneli

Päijät-Hämeen hyvinvointi-
kunta-yhtymä/Orimattila, 

kunnaneläinlääkäri

NURMI
Hanna Kristiina

Pelkosenniemen-Savukosken 
kansanterveystyön  

kuntayhtymä,  
kunnaneläinlääkäri

DAHLSTEN
Juho Otto Elias

LSAVI,  
läänineläinlääkäri

HAUKIPURO
Martta Elisabeth
Siilinjärvi, Siilinjärven  
kunnaneläinlääkäri

HÄMÄLÄINEN
Karoliina Emilia

Itä-Savon sairaanhoitopiiri, 
kunnaneläinlääkäri

LINDSTRÖM
Miia Kristiina

Helsingin yliopiston eläin-
lääketieteellinen tiedekunta, 

professori

HONKAPIRTTI
Kaisa Johanna

Itä-Suomen aluehallinto-
virasto, läänineläinlääkäri

ALA-KURIKKA
Eve Katriina Elisa 

JIK-peruspalveluliikelaitos-
kuntayhtymä,  

kunnaneläinlääkäri

LAMPINEN 
Kimmo Juhani

Pirkkalan kunta,  
kunnaneläinlääkäri

HARTIKAINEN
Kaisa Karoliina

Siilinjärven ympäristö- 
terveyspalvelut,  

valvontaeläinlääkäri

IMMONEN
Isa Anna Maria
Helsingin yliopisto,  

erikoistuva eläinlääkäri

Suomen Eläinlääkäriliiton  
valtuuskunta 2017–2019

Nimen mukaan aakkosjärjestyksessä ja työpaikkatieto marraskuu 2016
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SAARIKIVI
Marita Marja Hellevi
Keski-Savon Ympäristötoimi, 

Leppävirta,  
kunnaneläinlääkäri

RUOHO 
Olli Olavi

Eläinten Terveys ETT ry,  
asiantuntijaeläinlääkäri 

SARIO
Kirsi Paula Marianna
Pirkkalan kunta, ympäristö-

terveyspäällikkö 

RAINIO
Vesa Akseli

Savonia amk Oy,  
opettaja 

SOVIJÄRVI
Ava Hilja Johanna

Sotilaslääketieteen Keskus/
Puolustusvoimat,   

hygieenikkoeläinlääkäri 

PYYKÖNEN
Päivi Satu Hannele

Peruspalvelukuntayhtymä 
Kallio,  

valvontaeläinlääkäri

SARPANEN
Sinikka Kaarina

Kuopion Eläinlääkärikeskus,  
eläinlääkäri,  

toimitusjohtaja

VESTERINEN
Heidi Marika

University of Minnesota,  
V. public health and preven-

tative medicine resident

OIVANEN
Leena-Marja

Evira, ylitarkastaja

SUOLANIEMI
Jenni Elina

Keuruun kaupunki,  
kaupungineläinlääkäri

RAUTIAINEN
Eero Johannes

Etelä-Suomen aluehallinto-
virasto, läänineläinlääkäri & 

Lammasmaailma Oy

SILVENNOINEN
Eero Heikki

SIUN sote,  
kaupungineläinlääkäri

Opiskelijajäsenet

HELJANKO
Viivi Eveliina

NAAPI
Anna-Maija Tuulia

Varajäsenet
vaalituloksen mukaisessa järjestyksessä (päivitetty 29.5.2017, työpaikkatiedot marraskuu 2016)

Opiskelijavarajäsen

NEVAS Mari Anne, Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta, yliopistonlehtori
MIKOLA Karoliina Helena, Eläinlääkäriasema Evidensia Turku ja Raisio, eläinlääkäri
RIKULA Ulla Kaisa, Evira, eläinlääkäri
PENTTILÄ Maija Kaarina, Uudenkaupungin ympäristöterveydenhuolto, kaupungineläinlääkäri
LIPPONEN Tarja Hannele, Lapin AVI, läänineläinlääkäri
HARMANEN Tapio Ilmari, JIK liikelaitoskuntayhtymä, kunnaneläinlääkäri
REILIN Johanna Maria, sijaisuuksia
KIVINIEMI Katri Maria, Hyvinkään kaupunki, kaupungineläinlääkäri
SAINIO Eino Ari Erkki, Tampere, kunnaneläinlääkäri
KORPIKALLIO Anu Hannele, Itä-Savon sairaanhoitopiiri, kunnaneläinlääkäri

SAARANEN Eini Helena

Valtuuskunnan puheenjohtajaksi valittiin Hanna Nurmi ja varapuheenjohtajaksi 
Kirsi Sario valtuuskunnan järjestäytymiskokouksessa 26.11.2016.
Lue vaalituloksesta tämän lehden pääkirjoituksesta. Vaalitulos  
kokonaisuudessaan on luettavissa liiton verkkosivuilla www.sell.fi.
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