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TeksTi: sanna HellsTröm 
kuvaT: anna Parkkari

Eläinlääkäreiden järjestäytymisaste 
on edelleen yli 90 prosenttia ja  
jäsenet edustavat ammattikunnan 
kaikkia sektoreita. Jäsenistön perus-
teella Eläinlääkäriliiton voi katsoa 
edustavan hyvin koko ammatti-
kuntaa. Vuoden lopussa jäseniä oli 
2 176, joista 360 oli opiskelijoita.

Jäsenkysely toi tietoa: 
edunvalvonta on ykkönen

Kertomusvuonna järjestetty jä-
senkysely osoitti, että jäsenistön 
mielestä liiton toiminta-alueet ovat 
kohdallaan, eikä uusia lisäpalve-
luja juuri kaivata. Edunvalvontaa 
pidettiin tärkeimpänä toimintana, 
mutta samaan aikaan todettiin, 

että siinä olisi tehostamisen varaa. 
Jäsenkyselyn tuloksia käsiteltiin 
Eläinlääkäripäivillä loka–marras-
kuun taitteessa sekä liiton eri 
toimielimissä. Kyselyn perusteella 
ryhdyttiin joihinkin toimenpiteisiin 
kertomusvuoden aikana.

Pitkään valmisteltu eläinlääkin-
tähuoltolaki hyväksyttiin edus-
kunnassa ja laki astui voimaan 
kertomusvuoden marraskuussa. 
Joulukuussa annettiin myös uusi 
eläinlääkintähuoltoasetus. Eläin-
lääkäriliitto on osallistunut lain 
valmisteluun, ja pääasiassa lopul-
liseen muotoon oltiin tyytyväisiä. 
Lain myötä toimituspalkkioista tuli 
historiaa ja valvontatehtävien kor-
vaamisen osalta liitto antoi oman 
suosituksensa. Muutos valvonnan 

korvauksista eläinlääkärin sijaan 
kunnille tuotti paljon kysymyksiä 
myös liittoon ja kertomusvuoden 
lopussa tilanne oli vielä monissa 
paikoissa epäselvä. Eläinlääkäriliit-
to pyrki tavoitteidensa mukaisesti 
vaikuttamaan lain toimeenpanoon 
eläinlääkäreiden kannalta edullisel-
la tavalla. Kertomusvuonna koottiin 
muun muassa sähköpostilista, jolla 
pyritään tavoittamaan kaikki ympä-
ristöterveydenhuollon yksiköt. 

Ajankohtainen eläinsuojelu

Eläinsuojelukeskustelu oli erityisen 
aktiivista kertomusvuoden aikana. 
Kannustuksena hyvinvoinnin edis-
tämiseen Eläinlääkäriliitto jakoi 
ensimmäistä kertaa hyvinvointi-
palkinnon. Se myönnettiin Eläin-

Katsaus Eläinlääkäriliiton 
vuoteen 2009
Vuosi 2009 oli Suomen Eläinlääkäriliiton 117. toimintavuosi. Jäsenmäärä kasvoi jälleen.

Eläinlääkäriliiton valtuuskunta kokoontui Turussa huhtikuun lopulla. Valtuuskunta antoi vuoden aikana kaksi 
julkista tiedotetta: julkilausuman pieneläinhoitajien työehdoista ja kannanoton eläinten hyvinvoinnin edistämisestä.
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lääkäripäivillä tuottajapariskunta 
Anne ja Simo Takulle, joilla on 
jalostussikala. Marraskuun kannan-
otossaan valtuuskunta vaati eläin-
suojelulainsäädännön uudistusta 
ja ennaltaehkäisevää eläinsuoje-
lutyötä. Joulukuussa eläinsuojelu-
järjestöjen julkaisemat sikavideot 
toivat eläinsuojelun valtakunnan 
joukkoviestinten otsikoihin ja poi-
kivat paljon yhteydenottoja myös 
Eläinlääkäriliittoon. 

Neuvotteluihin 
valmistauduttiin

Kertomusvuoden aikana valmistau-
duttiin työ- ja virkaehtosopimusten 
neuvottelukierrokseen laatimalla 
neuvottelutavoitteet ja tapaamalla 
lääkärikartellin muiden liittojen 
edustajia. Neuvottelut aloitettiin 
kertomusvuoden lopussa. Ylei-
sen heikon taloustilanteen takia 
sopimuksiin ei odotettu suuria 
korotuksia ja tavoitteet asetettiin 
pääasiassa tekstimuutoksiin. Edun-
valvonnan tehostamiseksi liitto 
antoi kertomusvuoden aikana suo-

situksia ja ohjeita, muun muassa 
ohjeen paikallisneuvotteluihin.

Yleinen heikko taloustilanne 
ei vaikuttanut eläinlääkäreiden 
työllisyyteen, vaan työllisyys pysyi 
kertomusvuoden aikana erin-
omaisena. Edelleen keskusteltiin 
eläinlääkäreiden riittävyydestä. 
Eduskunnan maa- ja metsätalous-
valiokunta esitti eläinlääkintähuol-
tolain käsittelyn yhteydessä, että 
eläinlääkärikoulutuksen lisäys 
tulee selvittää pikaisesti. Valiokun-
ta oli kertomusvuoden lopussa 
liiton vieraana, jolloin oli mah-
dollisuus kertoa muun muassa 
liiton käsitys, että eläinlääkärei-
den määrä on riittävä muutaman 
vuoden kuluttua, kun suuremmat 
vuosikurssit valmistuvat työelä-
mään ja kun Tartossa koulutetaan 
entistä suurempi joukko suomalai-
sia eläinlääkäreitä.

Vuoden eläinlääkäri: 
ympäristöterveyspäällikkö 
Lepistö

Vuoden eläinlääkäriksi valittiin 

Pirkkalan ympäristöterveyden-
huollon valvontayksikön ympä-
ristöterveyspäällikkö Outi Lepistö. 
Palkitsemisella kiitettiin Lepistöä 
ansiokkaasta toiminnasta vaikeas-
sa tilanteessa Nokian vesikriisin 
aikaan ja arvokkaasta työstä ympä-
ristöterveydenhuollon alalla. Lepis-
tö on väitöskirjatutkimuksessaan ja 
työssään ympäristöterveydenhuol-
lossa edistänyt ihmisten terveyttä 
ja hyvää johtamista. Palkitseminen 
osoitti, että Lepistön eläinlääkärin 
koulutus oli yllätys monelle. Siten 
palkinnon julkistaminen toi esiin 
eläinlääkäreiden monipuolista toi-
mintakenttää.

Liiton valtuuskunta 
aktiivisena

Valtuuskunta kokoontui vuoden 
aikana kahdesti. Kaksipäiväinen 
kevätkokous pidettiin Turussa ja 
siellä käsiteltiin eläinlääkärikunnan 
ja eläinlääkintähuollon tulevaisuut-
ta, pohdittiin liiton tulevaa toimin-
taa ja käytiin läpi valtuuskunnan 

Eläinlääkäriliiton ensimmäinen hyvinvointipalkinto annettiin 
Eläinlääkäripäivillä Takun jalostussikalalle, vasemmalla eläin-
suojeluvaliokunnan puheenjohtaja Päivi Lahti, Simo Takku ja 
Sanna Hellström.

Vuoden eläinlääkäriksi 2009 valittiin 
ympäristöterveyspäällikkö, ELT Outi Le-
pistö.

Tero Pajukallio
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kuluvalle kaudelle asettamien 
tavoitteiden toteutumista. 

Syyskokouksessa Helsingissä 
perehdyttiin eläinlääkintähuol-
tolain toimeenpanoon. Valtuus-
kunta antoi vuoden aikana kaksi 
julkista tiedotetta: julkilausuman 
pieneläinhoitajien työehdoista ja 
kannanoton eläinten hyvinvoinnin 
edistämisestä. Valtuuskunta myönsi 
neljä kunniajäsenyyttä ja kuusi 
ansiomerkkiä eläinlääkärikunnan 
hyväksi tehdystä työstä.

Kansainvälisiä yhteyksiä

Eläinlääkäriliitto osallistui Euroo-
pan eläinlääkärijärjestön, lyhen-
teenä FVE:n, kevätkokoukseen 
Tukholmassa poikkeuksellisen 
suurella delegaatiolla. 

Kokous järjestettiin tavanomais-
ta lähempänä ja pidettiin tarpeel-
lisena, että laajemmalla joukolla 
on käsitys Euroopan laajuisesta 
toiminnasta. Eläinlääkäriliitto liittyi 
jäseneksi EVERI:in, joka edustaa 
tutkimusta, opetusta ja teollisuutta 
aikaisempien praktikkojen, hygiee-
nikkojen ja virkaeläinlääkäreiden 
jaostojen lisäksi. EVERI:n jäsenyys 
toteutettiin yhteistyössä Lääketeol-
lisuus ry:n kanssa. Jatkossa Eläin-
lääkäriliitto lähettää neljä edustajaa 
FVE:n yleiskokouksiin. 

Tartossa opiskelee noin sata 
suomalaista eläinlääketieteen opis-
kelijaa. Tämä on merkittävä osa 
tulevista suomalaisista eläinlääkä-
reistä, joten opiskelijavaliokuntaa 
täydennettiin Tartossa opiskeleval-
la eläinlääketieteen opiskelijalla.

Eläinlääkäripäivillä 
tungosta

Eläinlääkäripäiville osallistui jälleen 
yli puolet ammattikunnasta. Eläin-
lääkäripäivät olivat myös jäsenky-
selyn perusteella yksi tärkeimmistä 
liiton palveluista ja lähes kaikki 
jäsenet kertovat osallistuvansa päi-
ville ainakin satunnaisesti. Hyvän 
kokemuksen kannustamana ava-
jaiset järjestettiin toistamiseen ilta-
tilaisuutena ja ne onnistuivat taas 
hyvin. Avajaisissa oli vieraina muun 
muassa opetusministeri Henna 
Virkkunen ja maailman eläinlääkä-
riliiton puheenjohtaja Tjeerd Jorna. 
Eläinlääkäreiden erikoistumista 
käsitellyt työryhmä sai raporttinsa 
valmiiksi ja luovutti sen opetus-
ministerille kesäkuussa. Raportissa 
todettiin selkeä lisätarve jatkokou-

Valtuuskunnan kokousten yhteydessä pidettiin seminaarit: keväällä Turussa käsiteltiin eläinlääkärikunnan ja 
eläinlääkintähuollon tulevaisuutta, pohdittiin liiton tulevaa toimintaa ja käytiin läpi valtuuskunnan asetta-
mien tavoitteiden toteutumista. 

Eläinlääkäriliitto on eurooppalaisen eläinlääkärijärjestön jäsen. FVE:n kevätkokous pidettiin Tukholmassa, ja 
kaikki neljä FVE:n jaostoa kokoontuivat yleiskokouksen ja pohjoismaisten järjestöjen kokouksen lisäksi.
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lutetuille eläinlääkäreille. Eläinlää-
käriliitto on työryhmässä jäsenenä 
kannattanut jatko- ja täydennys-
koulutusta ja samalla edellyttänyt, 
että koulutuksesta on konkreettista 
hyötyä työelämässä.

Lehti on arvostettu 
jäsenetu

Eläinlääkärilehti ilmestyi vuoden 
aikana kymmenen kertaa. Leh-
dessä julkaistiin kertomusvuonna 
aikaisempaa enemmän tieteellisiä 
artikkeleita. Vuoden aikana ilmes-
tyi yksi teemanumero, joka juhlisti 
elintarvike- ja ympäristöhygienian 
tutkimuksen 50:ttä juhlavuotta. 
Jäsenkyselyn mukaan Eläinlää-
kärilehti on erittäin arvostettu 
jäsenpalvelu. 

Muutoksia toimistolla

Liiton toimistolla työskenteli 
vuoden aikana yhteensä kahdek-
san henkilöä, joista liiton puheen-
johtaja oli puoliaikainen. Liiton pit-
käaikainen talouspäällikkö siirtyi 

eläkkeelle liiton palveluksesta ja 
hänen tilalleen palkattiin talous-
sihteeri Hanna Kokkonen. 

Liiton toimiston yhteydessä toimii 
liiton kokonaan omistama koulu-
tus- ja konsultointiyritys Fennovet 
Oy, jonka työntekijämäärä nousi 
kertomusvuoden aikana kahdesta 
kolmeen: liiton toimistosihteeri 
Nina Kunelius siirtyi Fennovetin 

palvelukseen. Liittoon palkattiin 
uusi toimistosihteeri Eija Pietilä. 

Mäkelänkadun toimitilat olivat 
ahtaat nykyiselle henkilöstölle ja 
uusien, jo keväällä 2008 ostettujen 
toimitilojen remontoinnin suunnit-
telua jatkettiin kertomusvuonna. 
Tiloihin muutettiin huhtikuun lop-
pupuolella 2010.

Eläinlääkäripäivillä liiton kunniajäsenet kokoontuivat yhteiselle ateri-
alle ja ajatusten vaihtoon. Takarivi vasemmalta Aatos Oksanen, Seppo 
Soro, maailman eläinlääkärijärjestön puheenjohtaja Tjeerd Jorna, 
Ari-Matti Pyyhtiä ja eturivissä Paula Junnilainen,Carl-Heinz Klatt ja 
Sanna Hellström.

Toimistolla työskenteli kahdeksan henkilöä ja liiton omistaman Fenno-
vet Oy:n kolme henkilöä. Henkilökunta tutustui tiedekunnan ja Eviran 
tiloihin ja toimintaan Viikissä. 


