
Liiton aktiivista toimintaa 
koronavuonna

Hallitus johtaa toimintaa
Hallitus kokoontui vuoden 2020  aikana kuusitoista kertaa. Hallituksen kesäse-
minaarissa käsiteltiin muun muassa liiton liiketoimintasuunnitelmaa.

Vuoden 2020 aikana liiton puheenjohtajana toimi Katri Kiviniemi, varapu-
heenjohtajana Elias Dahlsten ja hallituksen jäseninä Isa Hallman, Kirsi Hiltunen, 
Ira Kallio-Kujala, Elina Kummala ja Anu Tulokas. Hallituksen varajäseninä toimi-
vat Olli Jokinen ja Olli Ruoho. Valtuuskunnan puheenjohtaja Hanna Nurmi ja va-
rapuheenjohtaja Päivi Lahti sekä toiminnanjohtaja Sointu Jalkanen osallistuivat 
hallituksen kokouksiin läsnäolo- ja puheoikeuksin. Kokousten sihteereinä toimi-
vat vuoroin Fennovetin koulutussuunnittelija Outi Hälli ja toimistoeläinlääkäri 
Veera Kurenlahti. Liiton muut toimihenkilöt osallistuivat tarvittaessa kokouksiin 
asiantuntijoina.
Valtuuskunnan ja hallituksen kokousten pöytäkirjat ovat jäsenten luettavissa 
liiton verkkosivuilla www.sell.fi.

Tekstin toimitus vuosikertomuksesta: Veera Kurenlahti ja Anna Parkkari
Kuvakooste & tekstit: Anna Parkkari

Kertomusvuonna puhkesi 
Covid-19-koronaviruksen 
aiheuttama pandemia, joka 
vaikutti merkittävästi myös 
Eläinlääkäriliiton toimin-

taan. Vuoden teemoina olivat ammat-
tikunnan yhtenäisyyden vaaliminen ja 
kollegiaalisuus sekä eläinlääkärien työeh-
tojen ja työssäjaksamisen parantaminen. 
Muita teemoja olivat ympäristötervey-
denhuollon esiin nostaminen sosiaali- ja 
terveydenhuollon uudistuksessa ja eläin-
lääkärin ammatin monipuolisuuden esiin 
tuominen.
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Perehdy 

liiton 

toimintaan!
Koronaviruksen leimaamana poikkeuksellisena 
toimintavuonna 2020 Eläinlääkäriliitto tuki, neuvoi ja 
auttoi jäseniään. Pandemia muutti myös liiton toimintaa 
virtuaaliseksi, toki esimerkiksi etätöitä oli tehty jo aiemmin. 
Liitto on nyt syyskuussa aktiivinen lähes 129-vuotias 
ammattijärjestö, jonka järjestäytymisaste on 82 %.

Marraskuussa 2019 valittu valtuuskun-
ta kokoontui kertomusvuoden aikana kah-
desti: kokoukset ja seminaari toteutettiin 
etäyhteydellä. Koronatilanteen takia val-
tuuskunnan seminaari siirrettiin keväästä 
syksyn kokouksen yhteyteen. Seminaarissa 
valmisteltiin liiton tavoitesuunnitelmaa 
vuosille 2021–2023 ja toimintasuunnitel-
maa vuodelle 2021. Ryhmätyöskentelyssä 
selvisi liiton kolmivuotiskauden kolme 
kärkitavoitetta: jäsenhankinta ja jäsenpi-
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jonne potilaita tuodaan eri puolilta Suomea 
ja myös ulkomailta. 

EUROOPAN TURUILLA
Liiton hallituksen jäsenet osallistuivat ak-
tiivisesti Euroopan eläinlääkärijärjestön eli 
FVE:n etäkokouksiin. 

Kokouksissa käsiteltiin ajankohtaisia, 
eurooppalaisia eläinlääkäreitä koskevia 
aiheita. Suomalaiset edustajat toivat ak-
tiivisesti esille hallittua mikrobilääkkei-
den käyttöä eläinlääkinnässä sekä eläinten 
hyvinvoinnin asettamista taloudellisen 
edun edelle. 

Eläinlääkäriliitolla on hyvä edustus 
myös FVE:n alajärjestöissä: praktikoissa, 
hygieenikoissa, virkaeläinlääkäreissä ja 
neljäntenä koulutuksessa, tutkimuksessa 
ja teollisuudessa. Pohjoismaiden ja Balti-
an maiden eläinlääkärijärjestöjen kesken 
yhteistyö oli myös tiivistä. Tapaamisessa 
keskusteltiin FVE:n kokousaiheiden li-
säksi muun muassa rituaaliteurastuksesta.

MYÖS 
LEMMIKITTÖMÄN 
LÄÄKÄRI -KAMPANJA
Liitto toteutti kesällä Myös 
lemmikittömän lääkäri 
-kampanjan sosiaalisessa mediassa. Kam-
panja sai suurelta yleisöltä myönteisen 

ELÄINLÄÄKÄRIÄ 
EDISTÄÄ ALAN ASIOITA 

VAPAAEHTOISINA 
LUOTTAMUSTOIMISINA 

LIITOSSA!

142 

Epidemiologieläinlääkäri Ruska Rim-
hanen-Finne palkittiin Vuoden eläin-
lääkäri 2020 -tunnustuksella touko-
kuussa, koronavuoden tapaan ilman 
kokoontumisia. ”Iso kiitos luottamuk-
sesta, kauniista sanoista ja siitä että 
saan olla osa tätä hienoa ammatti-
kuntaa. Ihailen eläinlääkärien yh-
teenkuuluvuutta ja laajaa asiantun-
temusta eri aloilla. Yhdessä olemme 
vahvoja”, hän sanoi. 

to, digitalisaatio ja viestinnän parantami-
nen sekä työelämän murroksen haasteisiin 
vastaaminen.

Kaikkiaan liiton toiminnassa – valio-
kunnissa, valtuuskunnassa ja hallitukses-
sa – on mukana peräti 142 eläinlääkäriä 
edistämässä alan yhteisiä asioita. 

Liiton korkean järjestäytymisasteen 
säilyttämiseen panostettiin. Näyttää siltä, 
että nuoret akateemiset eivät pidä ammat-

tiliittoon kuulumista enää yhtä itsestään 
selvänä kuin aiemmin. Liittoon kuului 
vuoden 2020 lopussa 2 918 jäsentä, jois-
ta 471 oli opiskelijoita, kaikkiaan liittoon 
kuuluu noin 82 % maamme laillistetuista 
eläinlääkäreistä.

TUNNUSTUKSIA ELÄINLÄÄKÄREILLE
Suomen Eläinlääkäriliitto antoi toukokuus-
sa Vuoden eläinlääkäri 2020 -palkinnon 
epidemiologieläinlääkäri Ruska Rimha-
nen-Finnelle pitkäjänteisestä työstä elin-
tarvike- ja vesiturvallisuuden sekä eläinten 
ja ihmisten yhteisten taudinaiheuttajien 
torjunnan edistämisessä. Palkitseminen 
sai hyvin julkisuuttaa: muun muassa MTV 
uutisaamu, Yle Radio, Must Read -päättä-
jäjulkaisu sekä muutamat sanomalehdet 
kertoivat aiheesta. 

Suomen Eläinlääkäriliiton yrittäjäpal-
kinto myönnettiin syyskuussa Sanna Elf-
vingille ja Anne Siljamäelle. He ovat 30 
vuodessa kasvattaneet omistamastaan tam-
perelaisesta Eläinklinikka Hakametsästä 
pieneläinten vaativaan hoitoon erikoistu-
neen klinikan, jossa työntekijät viihtyvät ja 

Suomen Eläinlääkäriliiton yrittäjäpal-
kinnon saivat Eläinklinikka Hakametsän 
Sanna Elfving ja Anne Siljamäki syys-
kuussa eEläinlääkäripäivillä ilman suu-
rempaa kokoontumista. Kuvassa myös 
palkinnon lahjoittaneen Vetcare Oy:n 
Kalevi Heinonen, liiton toiminnanjohta-
ja Sointu Jalkanen ja oikeassa reunas-
sa puheenjohtaja Kiviniemi. ”Olemme 
häpeämättömän otettuja ja onnellisia”, 
sanoivat 30 vuotta yritystään kehittä-
neet palkitut kukituksen jälkeen. 

PATRIK FINNE

J.H.

Liitto toimii Euroopan eläinlääkärijär-
jestö FVE:ssä.
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vastaanoton ja saavutti hyvän näkyvyyden. 
Viesti eläinlääkärin laaja-alaisesta ja vas-
tuullisesta ihmisten ja eläinten terveyttä 
turvaavasta ammatista levisi laajasti. 

Monet kollegatkin pitivät kampanjasta, 
kun taas osa esitti voimakastakin kritiikkiä 
sitä kohtaan. Kampanja oli suunnattu pää-
asiassa suurelle yleisölle. Konsulttina toimi 
viestintätoimisto Ellun Kanat. Kampanja oli 
esillä Facebookissa, Twitterissä ja Instagra-
missa. Kampanjan videota käytetään yhä. 

LAINSÄÄDÄNTÖÖN 
JA AMMATTIKUNNAN 
EDUNVALVONTAAN VAIKUTTAMINEN 
Katri Kiviniemi varsinaisena jäsenenä ja 
Elias Dahlsten varajäsenenä edustivat liittoa 
maa- ja metsätalousministeriön eläinlää-
käripalvelutyöryhmässä, jossa arvioidaan 
eläinlääkintähuoltolain muutostarpeita. 
Työryhmässä on aktiivisesti tuotu esiin 
kunnaneläinlääkärijärjestelmään liittyviä 
ongelmakohtia ja uudistustarpeita. 

Ammatillinen edunvalvonta oli kerto-
musvuonna tiivistä. Työmarkkinaneuvotte-
lut käytiin alkuvuodesta valtion, yliopiston 
ja kuntasektorin työ- ja virkaehtosopimuk-
sista. Kaikille sektoreille saatiin lopulta 
yleisen tason mukaiset korotukset.

Kunnan sopimusalueella käytiin ke-
väällä työ- ja virkaehtosopimusten 
neuvottelukierros. Näissä saatiin so-
vittua yleisen linjan mukaisista pal-
kankorotuksista sekä kompensaa-

tiosta voimaan jääneille kiky-tunneille. 
Praktikkoeläinlääkäreitä koskenut tär-

keä tavoite lepoaikojen lisäämisestä saavu-
tettiin ja Lääkärisopimuksen eläinlääkäriliit-
teeseen tuli kaksi uutta pykälää eläinlääkärin 
viikkolevosta sekä päivystysvapaista. Lisäk-
si sovittiin, että Eläinlääkäriliiton ja Kun-
tatyönantajien yhteisen työryhmän työtä 
jatketaan koko sopimuskauden ajan. Ryh-
mässä neuvotellaan eläinlääkärien palk-
kausjärjestelmän sekä työaikamääräysten 
kehittämisestä. SELL ja KT julkaisivat yhtei-
sen työhyvinvointikannanoton myönteisten 
voimavarojen vahvistamiseksi ja eläinlää-
kärien työssäjaksamisen sekä osaamisen 
kehittämiseksi.

Valtion sopimusalueella neuvoteltiin 
valmiiksi uusi työ- ja virkaehtosopi-
mus. Eläinlääkäriliiton jäseniä edus-
ti neuvotteluissa  neuvottelujärjestö 
JUKO. Lopputulos sisältää asetetun 

tavoitteen mukaisesti yleisen linjan mukai-
set palkankorotukset ja lisäksi valtiolla työs-
kentelevien jäsenten työaika lyheni loka-
kuussa, kun kiky-tunneista luovuttiin. 

Yliopiston sopimusalueella edun-
valvonnan painopiste oli työehto-
sopimuksen Yliopistollista eläinsai-
raalaa koskevien erillismääräysten 
kokonaisuudistuksessa. Yleisesti 

neuvotteluissa saavutettiin yleisen linjan 
mukaiset palkankorotukset ja lisäksi ki-
ky-tunneista luovuttiin. 

Yliopistollista eläinsairaalaa koskien 
neuvotteluissa sovittiin uusista sopimus-
määräyksistä, joiden taustalla oli uuden 
työaikalain asettamat rajoitukset päivystys-
määräyksille ja -järjestelyille. Neuvotteluja 
Sivistystyönantajien, eläinsairaalan joh-

don ja eläinlääketieteellisen tiedekunnan 
edustajien kanssa jatkettiin työryhmässä 
alkuvuodesta, minkä jälkeen alkoivat var-
sinaiset työehtosopimusneuvottelut. Neu-
vottelutulos saatiin aikaan maaliskuussa ja 
eläinsairaalaa koskevien määräysten sovit-
tiin astuvan voimaan vuoden 2021 alusta. 

Syksyllä 2020 uusien määräysten käyt-
töönotosta ja työntekijöiltä tulleesta palaut-
teesta käytiin keskustelua eläinsairaalan 
johdon ja luottamusmiesten kanssa. Asiassa 
päädyttiin ehdottamaan neuvottelujär-
jestöille JUKOlle ja Sivistystyönantajille 
eläinsairaalan erityismääräyksiä koske-
van luvun avaamista. Joulukuussa 2020 
neuvottelut avattiinkin ja eläinsairaalaa 
koskeviin määräyksiin tehtiin muutoksia, 
joilla kevään neuvottelutulosta saatiin kor-
jattua työntekijöiden ajatusten mukaisesti 
parempaan suuntaan.

Yksityissektorin työsuhteisten jä-
senten edunvalvonnassa on keskiös-
sä ollut palkkasuosituksen sekä yk-
sityissektorin työsuhdeoppaan 
päivittäminen. Kummankin päivi-

tyksestä päätettiin yksityissektorin työsuh-
devaliokunnan kokouksessa syksyllä ja 
päivitystyössä päästiin loppuvuodesta hy-
vin eteenpäin.

Yrittäjien edunvalvonnassa tiedo-
tettiin AKY – Akavalaisten yrittäjien 
kautta järjestetyistä tilaisuuksista.

Eläinlääkäriliitto kuuluu Lääkäriliit-
tojen neuvottelujärjestöön, joka on 
Julkisalojen koulutettujen neuvot-
telujärjestö JUKO ry:n jäsen. JUKO 
neuvottelee valtakunnallisena pää-
sopijajärjestönä valtion ja yliopiston 
virka- ja työehtosopimuksista myös 
Eläinlääkäriliiton jäsenten puolesta. 

Tammikuussa nostettiin esiin,  
että ympäristöterveydenhuolto on siirrettävä 

osaksi maakuntahallintoa sote- ja pelastuspalveluiden kanssa, 
koska se on osa perusterveydenhuoltoa ja kansanterveystyötä. Se 

vastaa ruuan tuotantoketjujen turvallisuudesta sekä ehkäisee ja poistaa 
ihmisille ja eläimille koituvia terveyshaittoja. 

Alkuvuodesta pidettiin esillä myös Yliopistollisen eläinsairaalan mahdollista 
rahoitusleikkausta, joka myöhemmin peruuntuikin. Keväällä nostettiin esiin liiton 
tuki poliisin eläinsuojeluroolin kehittämiselle sekä yliopiston tutkimuksen tieto, 

jonka mukaan virkaeläinlääkärit ovat kuormitettuja.

POND5
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Eduskunta käsitteli useita Eläinlääkäriliiton 
kannalta merkittäviä lakiuudistuksia. Liitto 
antoi lausuntoja pyynnöstä maa- ja metsäta-
lousministeriölle, eduskunnalle ja muillekin 
tahoille tilanteen mukaan.

Syksyllä viestittiin EMAn esille nostamaa 
aihetta Euroopan vähentyneestä mikrobi-
lääkkeiden käytöstä ja nostettiin esille Rajat 

”Kuluva vuosi on ollut 
Eläinlääkäriliitossa hyvin poik-

keuksellinen, kuten myös Suomessa ja koko 
maailmassa. Liitto auttoi jäseniään uudessa tilan-

teessa parhaansa mukaan. Liitossa on pidetty yhteyt-
tä viranomaisiin, kyselty, vastattu ja välitetty viestiä. Lisäksi 

liiton aktiivien voimin selvitettiin eläinklinikoiden laitteita, jotka 
sopisivat hätätapauksessa ihmisten tehohoitoon. Tämä kollegiaali-

nen voimannäyttö yhdisti meitä. Pandemia-aikana on valtioneuvos-
totasolla todettu, että eläinlääkäripalvelut ja ympäristöterveydenhuolto 

ovat kriittisiä tehtäviä. Eläinlääkintää ei ole mahdollista tehdä etätyönä. 
Kuitenkin helmikuussa sote-ministerityöryhmä linjasi, että ympäristötervey-
denhuollon tehtäviä ei tässä vaiheessa sote-uudistuksen valmistelua sisälly-
tetä maakunnan tehtäviin. Nyt tehdyt päätökset eivät edistäneet ympäris-
töterveydenhuollon järjestämistä osana sotea. Yhteinen terveys -ajattelun 
merkitystä korostavat myös kolme kansainvälistä järjestöä WHO, FAO ja OIE. 
Järjestöt ovat ehdottaneet tätä ajattelua sovellettavaksi laajasti päätöksen-
teossa niin kansainvälisesti kuin kansallisestikin. Ympäristöterveydenhuolto 
on ennaltaehkäisevää kansanterveystyötä ja terveydenhuoltolain mu-

kaan osa perusterveydenhuoltoa.”

räiskeille -kansalaisaloitteen juuttuminen 
eduskunnan talousvaliokuntaan. Eläinlää-
käriliitto on yksi aloitteen kannattajista.  

Eläinlääkäripäivien aikaan lähetettiin 
kolme tiedotetta medialle aiheina Listerioo-
si ja sen uusi tutkimusmenetelmä, Miten 
geenitieto muuttaa eläinlääketiedettä ja 
eläinlääkärin arkea sekä Vankkaa eläin-
lääkinnällistä ammattitaitoa ja hyvinvoiva 
henkilökunta -tiedote yrittäjäpalkinnosta. 

AP

Eläinlääkäriliiton edustajat vaikuttivat myös tapaamalla päättäjiä alan tärkeistä aiheista. Oikeassa yläkuvassa 
puheenjohtaja Kiviniemi ja toiminnanjohtaja Jalkanen eduskunnassa.

Eläinlääkäripäivien avajaispuheessa puheenjohtaja 
totesi näin:

J.H
.
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Liiton valiokuntatyöskentely pohti aktiivisesti ja laajasti ammatti-
kunnan asioita ja valmistelivat ehdotuksia hallitukselle. Valiokun-
nissa on jäseninä aktiivisia vaikuttamisesta kiinnostuneita jäseniä. 
EETTINEN VALIOKUNTA EEVA aloitti hallituksen pyynnöstä val-
mistelemaan Eläinlääkäripäiville vain eläinlääkäreille tarkoitettua 
keskustelutilaisuutta. Kysymyksiä valmisteltiin teemasta: millaisia 
eläinlääkäreitä tarvitaan vuonna 2040? Eläinlääkäripäivien muu-
tuttua virtuaalisiksi keskustelutilaisuutta ei järjestetty.
ELÄINLÄÄKÄRIN TYÖHYVINVOINTIVALIOKUNTA HYVA kes-
kusteli muun muassa opiskelijoiden, kandien ja nuorten eläinlää-
kärien työssä jaksamisesta ja osallistui eläinlääkäreille räätälöidyn 
Kiila-kuntoutuksen suunnitteluun. Valiokunta ehdotti Eläinlääkä-
ripäiville 2021 järjestettäväksi työhyvinvointiteemaista stressin-
hallintaan ja henkiseen hyvinvointiin keskittyvää luentoa, jonka 
luennoitsija tulisi ammattikunnan ulkopuolelta. 
ELÄINSUOJELUVALIOKUNTA ESVA ehdotti liiton hallitukselle liit-
tymistä Välitä viljelijästä -hankkeen sopimuskumppaniksi ja hallitus 
päätti asiasta esityksen mukaisesti. Valiokunta tutustui kokouksis-
saan muun muassa sikojen hyvinvointiin ja rotukissojen jalostuk-
seen. Valiokunta laati kannanoton lemmikkien hammashoidon 
tärkeydestä. Kokouksissa ideoitiin ja valmisteltiin terveydenhuol-
lon ja eläinsuojeluvalvonnan rajapintoihin keskittyvää seminaaria. 
Koronatilanteen takia seminaarin toteutus siirtyi vuodelle 2021. 
KOULUTUSPOLIITTINEN VALIOKUNTA KOPOVA keskusteli nuor-
ten eläinlääkärien astumisesta työelämään sekä täydennyskoulu-
tukseen liittyvistä kysymyksistä. Todettiin, että sujuva siirtyminen 
työelämään niin sanottu Nuoret eläinlääkärit tulevammin työelä-
mään on edelleen ajankohtainen ja keskeinen aihepiiri valiokunnan 
työskentelyssä. Erikoistumiskoulutuksen kehittämisen seuraami-
nen, täydennyskoulutuksen saatavuustilanne, virkaeläinlääkärien 
pätevyyden varmistaminen ja eläinlääkäritutkinnon valmius vastata 
yhteiskunnan tarpeisiin ovat valiokunnan toiminnan keskiössä.
KOULUTUSVALIOKUNTA KOVA valmisteli epävarmoissa oloissa 
nopeasti ja tehokkaasti virtuaalisena toteutettujen eEläinlääkäripäi-
vien ohjelman. Valiokunta kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. 
KUNNAN PALKKAVALIOKUNTA KUVA ohjasi ja seurasi KT 
Kuntatyönantajien ja liiton välisiä virkaehtosopimusneuvottelu-
ja. Neuvotteluissa tärkeä saavutettu tavoite oli erityisesti praktik-
koeläinlääkärien lepoaikojen lisääminen. Valiokunta jatkoi keskus-
telua kunnaneläinlääkärien palkkausjärjestelmän kehittämisestä ja 
siirtymisestä työaikalain piiriin. Kentältä tulleita yhteydenottoja ja 
mielipiteitä suunniteltuihin uudistuksiin liittyen käsiteltiin kattavasti 
ja selvitettiin myös Ruotsissa eläinlääkäreillä käytössä olevaa mallia.

 KUVA:n kokouksissa keskusteltiin myös avustajien käytöstä, 
klinikkamaksujen perimisestä ja kunnaneläinlääkärien eläkemak-
suista sekä käytiin läpi liiton jäsenkyselyn tuloksia kuntasektorilta.

Valiokunta asetti myös uusia tavoitteita seuraaville vuosil-
le. Päätettiin jatkaa työtä kohti kokonaispalkkausta ja -työaikaa. 
Tärkeitä tavoitteita ovat myös Lääkärisopimuksessa pysyminen 
ja ympäristöterveydenhuollon yhtenäisyys. Päämääränä on myös 
ammattitaitoisen ja korkealaatuisen kunnaneläinlääkäripraktiikan 
varmistaminen ja se, että kunnaneläinlääkäri on eläinlääkärien 
keskuudessa houkutteleva työ myös tulevaisuudessa.

OPISKELIJAVALIOKUNTA OVA kokoontui vuoden aikana kaksi 
kertaa. Kokouksissa käsiteltiin opiskelijoiden matka-apurahahake-
mukset. Koronatilanteen takia vuosittaista teemailtaa ei järjestetty.  
TALOUSVALIOKUNTA TAVA kokoontui vuoden aikana kahdesti. 
Kokouksissa olivat aiheina muun muassa tilinpäätös ja talousarvio 
ja saatiin katsaus liiton varainhoitajilta. Alkuvuodesta suunniteltiin 
sijoitusstrategian päivittämistä valtuuskunnan seminaarin yhtey-
dessä. Koronatilanteen takia valiokunta päätyi kuitenkin suosittele-
maan, että sijoitusstrategian päivittämisessä edetään vasta vuonna 
2021 taloustilanteen oletettavasti tasaannuttua.
VALTION VALIOKUNTA VAVA suunnitteli valtiosektorin edunval-
vonnan kehittämistä ja tavoitteita seuraaville vuosille. Tavoitteisiin 
kirjattiin muun muassa se, että virkanimikkeistö ja palkkausjärjes-
telmä heijastavat eläinlääkärinammatin arvostamista. Maakunta-
uudistuksessa tulee huomioida myös läänineläinlääkärit. Lisäksi 
yhteydenpitoa liiton ja valtiosektorin jäsenten välillä vahvistetaan 
ja varmistetaan, että valtiosektorin jäsenet kokevat liittoon kuu-
lumisen merkitykselliseksi.
YKSITYISSEKTORIN TYÖSUHDEVALIOKUNTA YSVA päätti kes-
kustella minimipalkkasuosituksen sekä yksityissektorin työnha-
kuoppaan päivittämisestä yrittäjävaliokunnan kanssa ja linjasi 
valiokunnan tavoitteita seuraaville vuosille. Tavoitteisiin kirjattiin, 
että liiton minimipalkkasuositukset päivitetään säännöllisesti ei-
vätkä eläinlääkärien kuukausipalkat merkittävästi eroaisi provisio-
palkasta. Tavoitteena on myös huolehtia siitä, että yksityissektorin 
eläinlääkäreillä on hyvät työehdot työpaikasta ja paikkakunnasta 
riippumatta.
YLIOPISTOVALIOKUNTA YOVA ohjasi ja seurasi JUKOn ja Sivis-
tystyönantajien välisiä työehtosopimusneuvotteluja koskien Yli-
opistojen yleisen työehtosopimuksen 9. lukua eli Helsingin yliopiston 
eläinsairaalaa koskevia erityismääräyksiä. Valiokunta suunnitteli 
lisäksi jäsenillan järjestämistä sekä keskusteli luottamusmies-
vaaleista ja liiton jäsentutkimuksen tuloksista yliopistosektorilla.
YRITTÄJÄVALIOKUNTA YRVA ei kokoontunut vuoden 2020 aikana.
ELÄINLÄÄKÄRILEHDEN TOIMITUSNEUVOSTO kokoontui kuu-
desti. Kokouksissa suunniteltiin lehden sisältöä keskustelemalla 
eri tavoin esille nousseista ajankohtaisista asioista, valmistelemal-
la kyselyä viitoskurssilaisille ensimmäisestä kesästä eläinlääkärin 
työssä sekä pohtimalla saatua ja kerättyä palautetta. Valmisteltiin 
parhaan tieteellisen artikkelin palkitseminen, joka saikin merkit-
tävän näkyvyyden sosiaalisessa mediassa. 

Suunniteltiin siirtyminen avoimeen sähköiseen tieteelliseen 
julkaisemiseen vuonna 2021, koska Kansalliskirjaston ja Kopios-
ton Elektra-palvelu päättyy. Lehdessä aloitettiin kirjoitussarja liiton 
Jäsentutkimuksen 2018 tuloksista 
ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON TULEVAISUUSTYÖRYHMÄ kokoontui 
aina ennen maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkäripalvelutyö-
ryhmän kokouksia keskustelemaan kunkin kokouksen eläinlääkin-
tähuollon lainsäädännön kehittämisaiheista. Työryhmä kehittää 
yhteistyötä kunnallisen ja yksityisen eläinlääkinnän toimijoiden 
kesken sekä suunnittelee erilaisia malleja eläinlääkintähuollon 
kokonaisuuden järjestämiseksi.

AKTIIVISTA VALIOKUNTATYÖSKENTELYÄ JA EDUNVALVONTAA 

            HYVA
         ESVA
       KOPOVA
    KOVA
  KUVA
OVA

TAVA
  VAVA
     YSVA
       YOVA
          YRVA
             ELÄINLÄÄKÄRILEHDEN 
             TOIMITUSNEUVOSTO
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YHTEISTYÖTÄ LÄÄKÄRIEN KANSSA 
Lääkärijärjestöjen yhteistyö toteutui entiseen tapaan Lääkärikar-
tellin kautta. Lääkärikartellin hallitus kokoontui kymmenen kertaa 
vuoden aikana. Kokouksissa käsiteltiin pääasiassa kunnalliseen 
virka- ja työehtosopimukseen sekä puhelinreseptipalkkiojärjes-
telmään (Puhti) liittyviä kysymyksiä. Puhti on Lääkärikartellin 

liittojen jäsenille maksuton jäsenetu. Lääkärikartelli jatkoi lää-
käriliittojen yhteistä luottamusmieskoulutusta, jolla vahvistetaan 
merkittävällä tavalla lääkäriryhmien yhteistä edunvalvontaa. Työ-
taisteluvalmiutta kohotettiin yhdessä Lääkärikartellin liittojen 
kesken ja valmisteltiin työtaisteluorganisaatiota. Vuonna 2021 
järjestön nimi muuttui Lääkärien neuvottelujärjestöksi. 

Poikkeusaika kohteli opiskelijoitakin kovalla kädellä: kokoontumisia ei juuri järjes-
tetty, kandi-ilta, vero- ja kirjanpitokurssi ja puheenjohtajan vapputervehdyskin pi-
dettiin etänä. Ensimmäisen kurssin opiskelijat kävivät Helsingissä neljänä ryhmänä 
liitossa tutustumassa naamioituneina ja eväspussin sai ottaa mukaan. Liiton väki 
iloitsi opiskelijoiden tapaamisesta.

Lääkärikartelli oli aktiivinen foorumi vuonna 2020. 
Kuluvana vuonna sen nimi ja tunnus muuttuivat, nyt 
siis LNJ. Aktiivinen yhteistoiminta jatkuu. 

LIITTO OPISKELIJOIDEN TUKENA 
Liitto toimi monella tapaa opiskelijoiden 
hyväksi. Opiskelijavaliokunta käsitteli 
opiskelijoiden matka-apurahahakemuk-
set, joita tuli keväällä kaksi kappaletta ja 
syksyllä kaksi kappaletta. Valiokunta esitti 
hallitukselle hakemusten perusteella jaet-
tavaksi keväällä 1800 euroa ja syksyllä 
1292 euroa.

Eläinlääketieteellisen tiedekunnan 
opiskelijoille järjestettiin perinteisiä ti-
laisuuksia, kuten kandi-ilta ensimmäistä 
kertaa praktiikkaan meneville etätoteu-
tuksena, ykköskurssin tapaaminen nel-
jässä ryhmässä toimistolla sekä kirjan-
pito- ja verokurssi. Vappuaaton tilaisuus 
korvattiin pandemiatilanteesta johtuen 
puheenjohtajan videotervehdyk-
sellä. Eläinlääketieteen kan-
didaattiyhdistys EKY ry:n 
sekä Suomalaiset eläin-
lääketieteen opiskeli-
jat Tartossa Suolet 
ry:n vuosijuhlia ei 
pandemian takia 
järjestetty. Myös 
Tartossa opiskele-
ville perinteisesti 
järjestetty kirjan-
pitokurssi ja liiton 
esittelytilaisuus mar-
raskuussa jäivät väliin, 
mutta tarttolaiset pääsivät 
kirjanpitokurssille etätoteutuksena 
alkuvuodesta 2021.

A.P.
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LIITON NEUVONTAPALVELU  
AUTTOI JÄSENIÄ 
Jäsenet käyttivät kertomusvuonna liiton 
neuvontapalvelua ahkerasti soittamalla ja 
lähettämällä sähköpostia liitossa työskente-
levälle kahdelle lainoppineelle asiamiehelle. 

Asiamiesten kanssa voi keskustella oi-
keudellisista ongelmista ja saada kom-
mentteja asiakirjaluonnoksiin, kuten sopi-
mus- tai vastineluonnoksiin. Jos mielessä 
on kysyttävää, on hyvä olla yhteydessä 
mahdollisimman hyvissä ajoin, sillä neu-
vonnassa on ajoittain ruuhkaa.

Liiton palkansaaja-asiamies aut-
taa työntekijöinä, viranhaltijoina ja vir-
kamiehinä toimivia jäseniä työ- tai vir-
kasuhteeseen liittyvissä asioissa. Liiton 
yrittäjäasiamies taas neuvoo niin yrittä-
jä- että kunnaneläinlääkärijäseniä liike-
toimintaan liittyvissä kysymyksissä, ku-
ten sopimusasioissa ja maksamattomien 
laskujen perinnässä. Yrittäjäjäsenet saavat 
yrittäjäasiamieheltä myös apua työnantajan 
velvoitteisiin liittyen.

Kuntasektorilta tuli jäsenneuvontaan 
paljon kysymyksiä liittyen kuntaprakti-
koiden epätavalliseen palkkausjärjestel-
mään esimerkiksi sairausajan palkasta 
ja perhevapaakorvauksista sekä palkasta 
suoritettavista eläkemaksuista. Kunnan 
praktikkoeläinlääkärin rooli viranhalti-
jana eikä markkinaehtoisesti kilpailevana 
ammatinharjoittajana on ollut monesti 
epäselvä ja aiheuttanut keskustelua. Lää-
kärisopimuksen uudet lepoaikamääräykset 
ovat olleet paljon esillä jäsenneuvonnas-
sa kuten myös paikalliset sopimukset ja 
yt-neuvottelut. Myös työsidonnaisuuteen 
ja työhyvinvointiin, osa-aikaisuuksiin ja 
eläkkeeseen liittyvät kysymykset ovat ol-
leet säännöllisesti esillä jäsenneuvonnassa.

Valtiolle työskentelevien jäsenten 
yhteydenotot jäsenneuvontaan ovat liit-
tyneet muun muassa lomautuksiin, mää-
räaikaisiin virkasuhteisiin, työaikajärjes-
telyihin sekä työhyvinvointikysymyksiin.

Yliopistosektorilla jäsenneuvonnassa 
esillä ovat olleet muun muassa päivittäisiin 
lepoaikoihin ja työsopimuksiin liittyvät 
kysymykset.

Yksityissektorilla eläinlääkäriasemilla 
työskentelevät olivat usein yhteydessä jä-
senneuvontaan. Koska alalla ei ole sitovaa 
työehtosopimusta, eikä siten vähimmäiseh-
toja tai asiantuntevaa luottamusmiesver-
kostoa, on neuvonnan tarve suuri. Usein 
esillä olivat solmittavan työsopimuksen 
sisältöasiat eli mistä asioista vähintään 
kannattaa sopia. Paljon kysyttiin myös 

5/2020
>  >  >  

ivermektiini + pratsikvanteli

Tehoaa sukkula-, käpy- ja heisimatoihin!

●  Erittäin helppokäyttöinen, hyvin muotoiltu ruisku
●  Yksi ruiskullinen riittää 700-kiloiselle hevoselle

Yhdistelmävalmiste vastuulliseen loishäätöön

           TYÖELÄMÄÄN SIIRTYMINEN

Työelämään siirtyminen: 
Lehden kyselystä, 
perehdyttäminen kahdella 
työpaikalla & perehdyttämisen 
kehittämisestä s. 292-302

Liitto vaikuttaa:
Kevään 
neuvottelukierros 
s. 304

eEläinlääkäripäivät: 
Tutustu ja osallistu 
mistä hyvänsä!
s. 306

työaikaan, palkkaukseen, yt-neuvottelui-
hin ja työsuhteen päättämiseen liittyen ja 
lisäksi työsopimusten muuttamiseen ja 
työnantajan direktio-oikeuteen liittyvät 
kysymykset olivat esillä.

Yrittäjät ja ammatinharjoittajat tiedus-
telivat neuvontapalvelusta muun muassa 

erilaisiin sopimusjärjestelyihin, työsuhtei-
siin ja työnantajavelvoitteisiin sekä neu-
vottelutilanteisiin liittyvistä kysymyksistä. 
Myös liiton vakuutuksista ja viranomaisre-
kistereihin merkittävistä tiedoista kyseltiin. 
Liiton jäsenet ottivat yhteyttä neuvontaan 
myös verotusasioissa.

JÄSENILLE SUUNNATTU VIESTINTÄ 
Jäsenille räätälöitiin viestejä näistä 
aiheista: liiton toiminta, jäsentapahtu-
mat, Eläinlääkäripäivät, jäsenedut , työ- ja 
virkaehtosopimusneuvottelut, vero-opas, 
mahdollisuus ehdottaa liiton palkittavia, 
lehden ja jäsenkirjeen ilmestymisestä, 
valtuuskunnan kokouksista ja seminaa-
reista, työttömyyskassaan kuulumisesta, 
Kiila-kuntoutuksesta, liiton kampanjasta 
Myös lemmikittömän lääkäri, koronavirus-
pandemian vaikutuksesta eläinlääkärien ja 
liiton toimintaan, jäsentutkimuksen teosta, 
liiton saamista lausuntopyynnöistä sekä 
monista muista asioista.

Jäsenviestinnän kanavia olivat Eläin-
lääkärilehti, sell.fi-verkkosivujen avoin osio 
sekä jäsensivut, sähköpostiin lähetettävä 
jäsenkirje, liiton Facebook-profiili ja liiton 
osasto eEläinlääkäripäivien näyttelyssä.

Suomen Eläinlääkärilehti ilmestyi kah-
deksan kertaa. Kaikki numerot lähettiin 
niitä haluaville Terveystoimittajat ry:n jä-
senille sähköisesti. 

Kesän lopulla julkaistiin lehti 5/21, jossa 
oli aiheena Nuorten siirtyminen työelä-
mään, perehdyttäminen ja liiton kesän 
2019 kandeille tekemä kysely ensimmäi-
sestä kesästä eläinlääkärin töissä. Kirjoi-
tuksissa pohdittiin kehitystarpeita.  

POND5

Yrittäjä- ja palkansaajajäsenet saivat työelämäneu-
voja liiton kahdelta asiamieheltä (lue lisää henkilö-
kunnasta s. 310).

Kirjoitussarja jatkuu vuonna 2021.
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VIRTUAALISET 
ELÄINLÄÄKÄRIPÄIVÄT
Eläinlääkäripäivät pidettiin 16.–18. 
syyskuuta pandemian takia historial-
lisella tavalla täysin virtuaalisesti. Osal-
listujat ja pieni osa luennoijista olivat 
mukana etäyhteydellä; järjestäjät ja 
enemmistö kotimaisista luennoitsijois-
ta työskentelivät Messukeskuksessa. 
Päiville osallistui yli 700 eläinlääkäriä. 
Uusi toteutustapa sai kiitosta, vaikka 
ihmisten kohtaamista henkilökohtaisesti 
kaivattiinkin. Etäosallistumista toivottiin 
yhtenä osallistumisvaihtoehtona myös 
tulevaisuudessa

Eläinlääkäripäivien yleisteemana 
oli genetiikka. Eläinlääkärille oli tar-
jolla kymmenen luentokokonaisuutta: 
ajankohtaisista aiheista, tieteen teosta, 
hevosten terveydestä, pieneläinten ter-
veydestä, nautojen ja sikojen terveydes-
tä, elintarvike- ja ympäristöhygieniasta, 
liiketoiminnasta sekä päivitystä prak-
tiikkaan ja pellolta pöytään -teemoista. 

Päivillä oli ensimmäistä kertaa omat 
verkkosivut.

Ensimmäisen virtuaaliset eEläin-
lääkäripäivät kokosivat 700 eläin-
lääkäriä. Etäjärjestelyistä pidettiin 
vaikka kohtaamisiakin kaivattiin. 
Iso osa luennoitsijoista ja toimitsi-
jat olivat Messukeskuksessa.

KU
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T 
J.H

.

www.elainlaakaripaivat.fi
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LAILLISTETUISTA 

ELÄINLÄÄKÄREISTÄ 

82 % 
KUULUU LIITTOON. MERKITTÄVÄ OSA 

OPISKELIJOISTA ON MYÖS LIITON 

JÄSENIÄ. JOUKOSSA ON VOIMAA 

VAIKUTTAA ASIOIHIN JA TARJOTA 

HENKILÖKOHTAISIA JÄSENETUJA.

LIITON TOIMISTO
Toimistolla työskenteli puheenjohtajan li-
säksi työsuhteessa seitsemän henkilöä, sekä 
yksi perhevapaalla oleva. Myös puheen-
johtaja Katri Kiviniemellä on työsopimus 
liiton kanssa 50-prosenttisella työajalla. 
Lue tämän hetken työntekijöistä lehden 
sivulta 310. 

JÄSENEDUT JA PALJON MUUTA VERKOSSA
Verkkosivut www.sell.fi sisältävät jäsenille paljon aineistoa myös jäsen- eli Fimnet-tunnusten takana jäsensivuilla.  
Samalla tunnuksella pääsee kirjautumaan Fimnet-palveluihin. Jäsenedut esitellään täydellisimmin jäsensivuilla,  
osiossa Jäsenen liitto.  
Jäsenkirje 6–7 kertaa vuodessa sähköpostiin, jos osoite on jäsenrekisterissä ajan tasalla. 
Liitto Facebookissa Eläinlääkäriliitto, Instagramissa elainlaakariliitto, Twitterissä @elainlaakarilto.
Liiton omistaman Fennovet Oy:n palveluksessa oli kuusi henkilöä ja Fennovet Oy:n omistaman Tilipalvelu Ellin palve-
luksessa oli viisi henkilöä.
Vuoden 2020 toimintakertomus kuten aiemmatkin ovat kokonaisuudessaan luettavissa liiton verkkosivulla  
www.sell.fi – Eläinlääkäriliitto –Toiminta – Toimintakertomukset
Tämä lehden kirjoitus pohjautuu toimintakertomukseen 2020.

VÄLITÄ VILJELIJÄSTÄ
Liitto lähti yhteistyökumppaniksi Välitä 
viljelijästä -hankkeeseen, jossa tilan si-
dosryhmiin kuuluvat auttavat maatalo-
usyrittäjiä löytämään sopivia tukimuo-
toja tarpeen tullen.

HENKILÖKOHTAISIA JÄSENETUJA
Liitto tarjosi monia henkilökohtaisia jä-
senetuja. Esimerkiksi Eläinlääkäripäivät 
jäsenhintaan, lakimiesten jäsenneu-
vontaa ammattiasioissa, vastuu- ja oi-
keusturvavakuutuksen, Puhti-palvelun, 
Member+-etuja ja palveluja, Danske 
Bankin edut, AKY Akavalaiset Yrittäjät 
etuja, opiskelijoiden matka-apurahat, 
Eläinlääkärilehden, alennusta Fennovet 
Oy:n koulutuksista ja TilipalveluEllistä.

www.sell.fi

Vuoden 2020 lopulla ilmoitettiin eläinlääkärien omasta Kiila-kuntoutuskurssista 
yhdessä KELAn kanssa. Täysi kurssi alkoi kevällä 2021. 

POND5

POND5
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