
Liiton vuosi 2019: 
vaikuttamista, 
neuvontaa ja tukea
Vuoden teemoina olivat ammattikunnan yhtenäisyyden vaaliminen 
ja kollegiaalisuus sekä eläinlääkärien työehtojen ja työssäjaksamisen 
parantaminen. Muita teemoja olivat ympäristöterveydenhuollon 
esiin nostaminen maakuntauudistuksessa ja eläinlääkärin ammatin 
monipuolisuuden esiin tuominen. Syksyn vaalit muuttivat valtuuskunnan 
kokoonpanoa.

Tekstikooste: 
Veera Kurenlahti ja Anna Parkkari
Kuvakooste ja -tekstit: Anna Parkkari Jäsenet valitsivat syksyllä uuden 

valtuuskunnan, joka on liiton ylin 
päättävä elin. Vaali toteutettiin en-
simmäistä kertaa sähköisenä. Val-
tuuskuntaan valittiin 30 varsinaista 

         jäsentä ja kymmenen varajäsentä 
sekä kaksi opiskelijajäsentä ja yksi opiske-

lijavarajäsen. Näistä uusia valtuuskunnan 
jäseniä valittiin varsinaisiksi jäseniksi 11 
ja varajäseniksi viisi. Valtuuskunnan pu-
heenjohtajaksi vuosille 2020–2022 valit-
tiin Hanna Nurmi ja varapuheenjohta-
jaksi Päivi Lahti. Liiton puheenjohtajaksi 
valittiin Katri Kiviniemi. Opiskelijoiden 

Uuden, kauden 2020–2022 valtuuskunnan kokoonpano. Valtuuskunnan vaali oli ensimmäistä kertaa sähköinen. Se toimi mo-
nilta osin hyvin ja saimme myös oppia seuraavaa kertaa varten. Opiskelijat äänestivät aktiivisimmin!
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Mitä se liitto 
oikein tekee?

Katso kuvat ja 
lue tästä!
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äänestysprosentti oli ilahduttavat 30 ja 
eläinlääkäreistä äänesti 27 %. 

Valtuuskunnan ja hallituksen kokous-
ten pöytäkirjat ovat jäsenten luettavissa 
liiton verkkosivuilla. 

EDELLEEN KORKEA 
JÄRJESTÄYTYMISASTE

Eläinlääkäriliiton korkean järjestäytymisas-
teen säilyttämiseen panostettiin. Nuoret 
akateemiset eivät pidä ammattiliittoon kuu-
lumista enää itsestäänselvyytenä. Liittoon 
kuului kertomusvuoden lopussa 2 876 jä-
sentä (joista 487 opiskelijaa), 83 % maamme  
laillistetuista eläinlääkäreistä ja merkittävä 
osa opiskelijoista.

Eläinlääkäriliitto valitsi Vuoden eläin-
lääkäri 2019 -palkinnon saajaksi Teija Kor-
hosen perusteina merkittävä vaikuttamis-
työ brakykefaalisten rotujen hyvinvoinnin 
parantamiseksi sekä hyvästä kollegiaali-
suudesta ja avoimesta keskustelusta työssä 
jaksamisen aiheista. 

Topi Salmi -tutkijapalkinto myönnet-
tiin hirvieläinsairauksien dosentti Sauli 
Laaksoselle ansiokkaasta ja uraauurtavas-
ta tutkimus- ja opetustyöstä hirvieläinten 
loisten parissa.

Liiton hallitus osallistui aktiivisesti Eu-
roopan eläinlääkärijärjestön eli FVE:n ko-
kouksiin, joissa käsiteltiin ajankohtaisia, 
eurooppalaisia eläinlääkäreitä koskevia ai-
heita. Liitto toi aktiivisesti esille hallittua 
mikrobilääkkeiden käyttöä eläinlääkinnäs-
sä sekä eläinten hyvinvoinnin asettamista 
taloudellisen edun edelle. Liitolla on hyvä 
edustus myös FVE:n alajärjestöissä. Poh-
joismaiden ja Baltian maiden eläinlääkäri-

Suomen Eläinlääkärilehti  |  2020, 126, 6  367

Kokouksia ja kesäseminaari
Hallitus kokoontui vuonna 2019 kymmenen kertaa. Lisäksi hallitus piti kesä-
seminaarin, jossa se käsitteli muun muassa liiton viestintää.

Kertomusvuoden aikana liiton ja samalla hallituksen puheenjohtajana toi-
mi Päivi Lahti, varapuheenjohtajana Markus Kiili sekä hallituksen jäseni-
nä Elias Dahlsten, Ira Kallio-Kujala, Katri Kiviniemi, Elina Kummala ja Anu 
Tulokas. Hallituksen varajäseninä toimivat Tarja Havukainen ja Olli Ruoho. 
Valtuuskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja osallistuivat hallituk-
sen kokouksiin läsnäolo- ja puheoikeuksin. Kokousten sihteerinä toimivat 
liiton toiminnanjohtaja Sointu Jalkanen ja Fennovetin koulutussuunnitte-
lija Outi Hälli. Liiton muut toimihenkilöt osallistuivat tarvittaessa kokouk-
siin asiantuntijoina. 

 83% 
Suomessa laillistetuista  

eläinlääkäreistä 83 % ja merkittävä 
osa opiskelijoista kuuluu liittoon. 

Joukossa on voimaa vaikuttaa asioihin 
ja tarjota henkilökohtaisia jäsenetuja.

Liiton puheenjohtajaksi kaudelle 2021–2022 valittiin kuvassa oikealla iloitseva Kat-
ri Kiviniemi. Keskellä hymyilevä Hanna Nurmi valittiin jatkamaan valtuuskunnan 
puheenjohtajana ja vasemmassa reunassa lahjaporoa kannatteleva Päivi Lahti va-
littiin valtuuskunnan varapuheenjohtajaksi. Hän toimi puheenjohtajana kaudella 
2017–2019.

ANNA PARKKARI
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SOINTU JALKANEN

SOINTU JALKANEN

Hallituksen elokuisessa kesäseminaarissa Vantaalla Hämeenkylän kartanossa käsiteltiin muun muassa liiton 
viestintää ja liiton toimintasuunnitelmaa. Hallitus kokoontui vuoden aikana kymmenen kertaa. Hallitus oli  
aktiivinen Euroopan eläinlääkärijärjestö FVE:ssä tuoden erityisesti esiin hallittua mikrobilääkkeiden käyttöä.

ANNA PARKKARI

ANNA PARKKARI
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Suomen eläinlääkintähuoltolaki täytti 
10 vuotta ja liitto järjesti Valvontaeläin-
lääkärit 10 -vuotta seminaarin. Sen 
juonsi liiton puheenjohtaja Päivi Lahti 
ja asiantuntijoina puhuivat apulais-
osastopäällikkö Taina Aaltonen, zoo-
noosimikrobiologian dosentti Paula 
Kinnunen ja kouluttaja Tero Ålander. 
Alussa aplodeerattiin lain uudistuk-
sessa keskeisesti mukana olleelle Antti 
Nurmiselle. Osaanottajat kiittivät tilai-
suuden antia.

Valtuuskunnan 
kokouksessa suun-
niteltiin tulevai-
suutta ja kuvattiin 
liiton vaalivideo.

Hallitus koolla väistötilassa toimiston lähellä: toimiston 
remontti saatiin valmiiksi syksyllä. 



järjestöjen kesken yhteistyö oli myös tiivistä: 
tapaamisissa keskusteltiin eurooppalaisten 
kokousaiheiden lisäksi muun muassa eläin-
lääkäripalvelujen arvonlisäverosta ja NKVetin 
tulevaisuudesta.

  

ELÄVÄN LÄÄKÄRIT -KAMPANJA

Maalis- ja huhtikuussa toteutettiin liiton vai-
kuttamiskampanja Elävän lääkärit, jossa oli 
useita ulottuvuuksia ja jonka todettiin onnis-
tuneen erinomaisesti. Kampanjassa kerrottiin 
erityisesti Facebookissa ammatin monipuoli-
suudesta ja eläinlääkärien osuudesta ihmisten 
terveydensuojeluun valtakunnan vaalikevää-
nä. Kohderyhmänä olivat sekä päättäjät että 
suuri yleisö ja toteuttajina kaikki eläinlääkä-
rit. Konsulttina toimi viestintätoimisto Ellun 
Kanat. Kampanja oli esillä myös Twitterissä 
ja video myös YouTubessa. 

UUSI ERITYISPÄTEVYYSJÄRJESTELMÄ

Syksyllä liitto perusti erityspätevyysjärjes-
telmän kahdelle alalle: kansainvälisen ter-
veydenhuollon erityispätevyys ja tervey-
denhuollon tietotekniikan erityispätevyys. 
Erityispätevyyskoulutuksen kriteerit ovat 
samat kuin Suomen Lääkäriliiton hallituk-
sen hyväksymät kriteerit. Eläinlääkäriliiton 
jäseneen sovelletaan Lääkäriliiton kriteereitä 
soveltuvin osin erityispätevyystoimikunnan 
näkemyksen mukaisesti ja Eläinlääkäriliiton 
erikoispätevyyden myöntää liiton hallitus 
vain liiton jäsenelle.

LAINSÄÄDÄNTÖÖN 
JA AMMATTIKUNNAN 
EDUNVALVONTAAN VAIKUTTAMINEN 

Ammatillinen edunvalvonta oli tiivistä 
vuonna 2019. Yliopistollisen eläinsairaa-
lan päivystysmääräyksistä neuvoteltiin 
työryhmässä JUKO:n ja Sivistan välillä. 
Kuntasektorilla KT Kuntatyönantajan ja 
Eläinlääkäriliiton välisessä työryhmässä 
neuvoteltiin praktikkoeläinlääkärien le-

poajoista, päivystyskorvauksista ja uudes-
ta palkkausjärjestelmästä. Loppuvuodesta 
2019 liitossa päätettiin neuvottelutavoitteet 
seuraavaa Lääkärisopimusta varten. Tavoit-
teisiin lukeutuu erityisesti praktikkoeläin-
lääkärien lepoaikamääräysten kehittäminen 
ja työsidonnaisuuden kohtuullistaminen. 

Valtion edunvalvonta keskittyi viras-
tokohtaisten tarkentavien virkaehtosopi-
musten noudattamisen valvontaan. Syksyllä 

Kevään viestintäkampanja kertoi Elä-
vän lääkäreistä suuren eläinlääkäri-
joukon voimin. Videon näki vilauksel-
ta, osittain tai kokonaan noin  
280 000 katsojaa. 
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Parasitologian tutki-
ja ja porojen tervey-
denhuollon kehittä-
jä, eläinlääketieteen 
tohtori ja hirvieläin-
sairauksien dosentti 
Sauli Laaksonen sai 
Eläinlääkäriliiton  
Topi Salmi -tutkija-
palkinnon Eläinlää-
käripäivillä joulu-
kuussa. Palkittu on 
kuvassa vasemmalla.

SAULI LAAKSOSEN ARKISTO

Vuoden eläinlääkäriksi 2019 valittiin Teija Korhonen: ammattikunnan kollegiaa-
linen toimija, kansainvälinen epidemia-asiantuntija ja Oikeus kuonoon -kampan-
jan ydinvaikuttaja. Hänen puheensa Eläinlääkäripäivien avajaisissa sai merkittä-
vän pitkät ja lämpimät aplodit. Kuvassa vasemmalla puheenjohtaja Päivi Lahti, 
keskellä Vuoden eläinlääkäri Teija Korhonen ja oikealla toiminnanjohtaja Sointu 
Jalkanen.

Mitä se liitto 
oikein tekee?

Katso kuvat ja 
lue tästä!



Ruokavirastossa käynnistettiin yhteistoi-
mintaneuvottelut, joissa irtisanomisuhka 
oli jopa 95 työntekijällä. Liitto tuki yhdessä 
muiden JUKOlaisten liittojen kanssa luotta-
musmiehiä neuvottelujen aikana, osallistui 
Ruokaviraston työntekijöille suunnatun 
tiedotustilaisuuden järjestelyihin ja vaati 
valtiolta lisärahoitusta henkilöstön irtisa-
nomisten, lomauttamisten ja osa-aikaista-
misten välttämiseksi. Viraston henkilöstö-
säästöjen katsottiin olevan lyhytnäköisiä ja 
haittaavan viraston yhteiskunnan perustoi-
mintoja ylläpitävää toimintaa merkittävästi. 
Virastojen fuusion katsottiin olevan kesken 
ja saneerauksen ennenaikainen ja perus-
teeton. Yhteistoimintaneuvottelut keskey-
tettiin valtion myönnettyä Ruokavirastolle 
lisärahoitusta. 

Yrittäjien edunvalvonnassa edistettiin 
yrittäjäjäsenten verkostoitumista Akatee-
misten yrittäjien (AKY) kautta ja tiedotta-
malla yritystoimintaan vaikuttavasta lain-
säädännöstä. 

Eduskunta käsitteli useita liiton kannal-
ta merkittäviä lakiuudistuksia. Liitto antoi 
lausuntoja pyynnöstä maa- ja metsätalo-
usministeriölle, eduskunnalle ja tarvittaes-
sa muillekin tahoille. Paljon aktiivisuutta 
vaatinut sote- ja maakuntauudistus raukesi 
keväällä eduskuntavaaleihin. Maakuntauu-
distukseen sidotut elintarvikelain ja eläinten 
hyvinvointilain uudistus palasivat valmis-
teluun. Työaikalaki hyväksyttiin eduskun-
nassa päättyvän vaalikauden viime hetkillä. 
Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovalio-
kunnan mietintö epäselvine kirjauksineen 
kunnaneläinlääkärien kuulumisesta lain pii-
riin oli keskusteluissa KT Kuntatyönantajan 
ja Eläinlääkäriliiton välisessä työryhmässä. 

Säteilylainsäädännön uudistaminen 
vaati useita yhteydenottoja Säteilyturvakes-

kukseen ja asian valaisemista jäsenkunnalle.
Huhtikuussa esiteltiin maa- ja metsäta-

lousministeriön Luonnonvarakeskukselta 
tilaamaa hanketta Eläinlääkäripalveluiden 
järjestämisen vaihtoehdot maakuntauudis-
tuksessa ja sen selvitystä eläinlääkäripal-
veluiden kunnille aiheuttamista kustan-
nuksista. Liitto yritti vaikuttaa selvitykseen 
ohjausryhmässä. Selvitys sai runsaasti kri-
tiikkiä eläinlääkäreiltä, myös liitossa. 

Toukokuussa julkaistiin liiton kannan-
otto Uusi tutkimustieto todistaa kolmen koi-
rarodun bulldoggimaisuuden olevan yhden 
geenin aiheuttama vakava kehityshäiriö – on 
toimittava, jossa todettiin kehityshäiriöisten 
koirien jalostamisen keskenään olevan kes-
tämätöntä ja epäeettistä. 

Heinäkuussa julkaistiin Facebookissa 
puheenjohtajan kirjoitus Eläimiä on suo-
jeltava haitallisilta hoidoilta, se tavoitti yli 
80 000 käyttäjää. Ympäristöterveys on jär-
jestettävä yhtenä kokonaisuutena ja osana 
terveyspalveluita -tiedote julkistettiin yh-
dessä Lääkäriliiton ja Hammaslääkäriliiton 
kanssa lokakuussa. 

Lokakuussa liitto otti kantaa yhdessä 
Agronomiliiton ja Loimun kanssa vasta-
perustetun Ruokaviraston yhteistoimin-
taneuvotteluihin otsikolla Ruokaviraston 
henkilöstöleikkaukset ovat perusteettomia. 
Leikkaukset eivät toteutuneet.

Joulukuussa pidettiin kansanedustajille 
aamiaistilaisuus ympäristöterveydenhuol-
lon ja eläinlääkintähuollon järjestämises-
tä. Kaikkiaan vuoden aikana annettujen 
lausuntojen määrä oli kohtuullinen. Liitto 
edusti eläinlääkäreitä useassa toimikunnassa 
ja työryhmässä. 

Liitto neuvotteli kansanedustajien, eri 
ministeriöiden ja viranomaisten edustajien 
kanssa sekä osallistui maakuntauudistuk-

sen tilaisuuksiin eri puolilla Suomea. Liitto 
osallistui myös Akavan ja JUKOn maakun-
tauudistusta käsitteleviin seurantaryhmiin. 
Päättäjiä pyrittiin vakuuttamaan siitä, että 
ympäristöterveydenhuolto tulisi järjestää 
yhtenä kokonaisuutena ja kunnallinen eläin-
lääkintähuolto pitää turvata edelleen katta-
vasti koko maassa. Liiton edustaja kutsuttiin 
myös asiantuntijaksi hallitusneuvotteluihin 
Säätytalolle muun muassa eläinten hyvin-
vointilakia koskien. 

Eläinlääkäripäivien avajaispuheessa pu-
heenjohtaja totesi: ”Sen lisäksi, että Eläin-
lääkäriliitto toimii jäsentensä edunvalvon-
taorganisaationa, valtuuskunnan tavoite 
on, että liitto on jatkossa yhä vahvempi 
asiantuntijaorganisaatio ja eettistä keskus-
telua käyvä järjestö. Eläinlääkäriliiton pitää 
pystyä pohtimaan tulevaisuuden ilmiöitä 
ja yhteiskunnan megatrendejä sekä niiden 
vaikutusta työhömme ja laajemmin yhteis-
kuntaan ja maailmaan…Koko maapallon 
suurin haaste on ilmastonmuutos.”

AKTIIVISTA 
VALIOKUNTATYÖSKENTELYÄ JA 
EDUNVALVONTAA 

Liiton valiokunnissa oli mukana noin sata 
aktiivista jäsentä vuonna 2019. Valiokunnat 
pohtivat ammattikunnan asioita laajasti ja 
valmistelivat ehdotuksia hallitukselle. 

Eettinen valiokunta EEVA valmisteli 
hallituksen pyynnöstä Eläinlääkäripäiville 
vain eläinlääkäreille tarkoitetun keskus-
telutilaisuuden kahdesta teemasta: eetti-
set ongelmat lääkkeiden määräämisessä ja 
käytössä sekä erilaiset vastakkainasettelua 
aiheuttavat asiat ammattikunnassa.

Eläinlääkärin työhyvinvointivalio-
kunta HYVA pohti eläinlääkärin työhy-
vinvointiin ja työssä jaksamiseen liittyviä 
kysymyksiä, kuten työturvallisuutta ja työn-
ohjauksen tarvetta. Liiton suositusta valvon-
taeläinlääkärien tehokkaan työskentelyn 
edellytyksiksi toivottiin jaettavan myös niille 
terveysvalvonnan johtajille, jotka eivät ole 
liiton jäseniä. Eläinlääkäripäivien kollegi-
aalisuuskeskustelua pidettiin tarpeellisena. 

Eläinsuojeluvaliokunta ESVA:ssa kes-
kusteltiin muun muassa vasikoiden pidem-
mästä vierihoidosta ja käsiteltiin hevosten 
hyvinvointiin liittyviä aiheita: kuuma- ja 
kylmäpolttohoidot, kesäihottuma ja ravihe-
vosten suuvauriot. Valiokunnassa aloiteltiin 
keskustelua terveydenhuollon ja eläinsuo-
jeluvalvonnan rajapinnoista. 

Valiokunnassa ideoitiin ja valmisteltiin 
vuoden mittaan liiton kanssa Valvontaeläin-

Yrittäjävaliokunta seurasi aktiivisesti 
säteilyyn liittyvien ohjeiden muutoksia. 

SÄTEILYVAARA
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Vuonna 2017 ja 2018 liitto otti jo kantaa 
muun muassa näin: "Ääripiirteitä koros-
tava ulkonäköjalostus on tullut tiensä 
päähän" ja "Älä hanki lemmikkiä vain 
ulkonäön perusteella." Oikeus kuonoon 
-kampanja alkoi vuonna 2019. 



Liitto järjesti maakuntakierrok-
sen 2018–2019, jonka kolme ti-
laisuutta pidettiin vuonna 2019. 
Paikkakunnat olivat Rovaniemi, 
Seinäjoki ja Helsinki. Aiheina 
kierroksella olivat maakuntauu-
distus, valtakunnallinen hygie-
niaohje, työnohjaus ja liiton ajan-
kohtaiset asiat ja edunvalvonta

KIERROKSEN 
KAUPUNGIT:
Kuopio 3.10.
Tampere 4.10.
Oulu 17.10.
Lappeenranta 18.10.
Rovaniemi 6.2.
Seinäjoki 7.2.
Helsinki 14.2.ANNA PARKKARI

Liitto järjesti vaalipaneelin 
kuuden puoleen eduskunta-
vaaliehdokkaille EHY-päivien 
yhteydessä Säätytalolla 28. 
maaliskuuta. Paneelin juonsi 
tehokkaasti liiton puheen-
johtaja Päivi Lahti. Tiiviissä 
paneelissa käsiteltiin eläin-
ten ja ihmisten yhteisen 
terveyden parantamista, 
eläimistä ihmisiin juontuvaa 
ruokaketjun turvaamista se-
kä eläinten hyvinvointia.

Copyright: Maanmittauslaitos 2005
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Kansanedustajille jär-
jestettiin joulukuussa 
aamiaistilaisuus ympä-
ristöterveydenhuollon 
ja eläinlääkintähuol-
lon järkevästä järjes-
tämisestä. Eduskunta 
käsitteli useita liiton 
kannalta merkittäviä 
lakiuudistuksia.

Liiton eduskuntavaali-
tavoitteet 2019 lyhyesti: 
kiireellisen eläinlääkä-
rinavun järjestäminen 
kaikille eläimille kaikkina 
vuorokauden aikoina, val-
vonnan riittävät resurs-
sit ja keinot, opetuksen 
ja tutkimuksen perus-
rahoituksen lisääminen, 
eläinlääketieteen ope-
tuksessa erikoistumis-
koulutuksen uudistami-
nen ja perusopetuksessa 
opetussairaalan rahoituk-
sen varmistaminen sekä 
puoskarilainsäädännön 
saaminen eläinten suoje-
lemiseksi. 
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lääkärit 10 vuotta -juhlaseminaaria, joka 
pidettiin menestyksekkäästi marraskuussa. 

Koulutuspoliittinen valiokunta KO-
POVA toimii eläinlääkärien täydennys-
koulutuksen koordinaattorina. Valiokunta 
seuraa eläinlääkärikoulutuksen vastaavuut-
ta yhteiskunnan tarpeisiin havainnoimalla 
muun muassa erikoistumiskoulutuksen 
tilannetta, EU-lainsäädännön muutoksia 
koulutuspolitiikan osalta ja pohjoismaista 
koulutusverkostoa Continuing educationia. 
Nuoret tukevammin työelämään on tärkeä 
ajankohtainen aihe, jota seurataan ja pi-
detään esillä mahdollisuuksien mukaan. 
Sijaisten opastaminen, erikoistumiskoulu-
tustilanteen seuraaminen, täydennyskoulu-
tuksen saatavuustilanne, virkaeläinlääkärien 
pätevyyden varmistaminen ja eläinlääkä-
ritutkinnon valmius vastata yhteiskunnan 
tarpeisiin ovat valiokunnan toiminnan kes-
kiössä. Peruseläinlääketieteen hoito-ohjeis-
tuksesta ja hoidon vähimmäisvaatimuksista 
keskusteltiin.

Koulutusvaliokunta KOVA valmisteli 
jälleen onnistuneen ohjelman Eläinlääkä-
ripäiville kokoontuen vuoden aikana viisi 
kertaa. Kokouksia oli tavanomaista vuotta 
useampia, sillä vuoden 2020 Eläinlääkäri-
päivien ajankohdan siirtäminen loppuvuo-
desta syyskuulle aiheutti tarpeen suunni-
tella kaksien päivien ohjelmaa yhtä aikaa. 
Valiokunta vastaa myös Eläinlääkäripäivien 
tieteellisestä posterinäyttelystä.

Kunnan palkkavaliokunta valmistau-
tui keväällä 2020 käytävään työ- ja virka-

ehtosopimusten neuvottelukierrokseen ja 
asetti liiton hallituksen valtuuttamana lii-
ton tavoitteet neuvotteluille. Tavoitteissa 
painottuu työssä jaksamisen edistäminen 
erityisesti lepoaikamääräyksiä kehittämällä 
sekä sopiminen praktikkoeläinlääkäreihin 
soveltuvista työaikamääräyksistä, kun he 
siirtyvät työaikalain soveltamisen piiriin, 
viimeistään palkkausjärjestelmän uudis-
tuttua. Palkankorotusten osalta tavoitteeksi 
asetettiin prosentuaaliset, yleiskorotuksiin 
painottuvat korotukset.

KT Kuntatyönantajan ja liiton välises-
sä Eläinlääkärityöryhmässä neuvoteltiin 
kunnaneläinlääkärien palkkausjärjestelmän 
kehittämisestä ja työaikalain uudistuksen 
mahdollisista vaikutuksista kunnaneläin-
lääkäreihin.

Liiton hallitus päätti valiokunnan esi-
tyksestä korottaa kuntasektorin palkkasuo-
situksia praktiikkaa harjoittavien eläinlää-
kärien osalta 2535 euroon kuukaudessa ja 
hygieenikkojen ja valvontaeläinlääkärien 
osalta 4848 euroon kuukaudessa.

Valiokunta keskusteli kokouksissaan 
myös maakunta- tai sote-uudistuksen kul-
loisestakin tilanteesta, liiton jäsenkyselyn 
tuloksista, Neuvo 2020 -järjestelmästä ja 
siitä maksettavista palkkioista, keväällä to-
teutetuista kunnan luottamusmiesvaaleista 
ja järjestövalmiudesta.

Opiskelijavaliokunta OVA käsitteli 
opiskelijoiden matka-apurahahakemukset 
ja järjesti alkuvuodesta kandi-illan. Iltaan 
osallistui noin 30 opiskelijaa. Valiokunta 

järjesti myös työssä jaksaminen -teemaillan 
Viikissä. Illassa kuultiin neljän eri aloilla 
toimivan eläinlääkärin ajatuksia työssä 
jaksamisesta ja työelämän erilaisista 
haasteista sekä runsaasti opiskelijoiden 
kysymyksiä ja keskustelua.

Talousvaliokunta TAVA kokoon-
tui vuoden aikana kahdesti. Kokouksis-
sa käsiteltiin tilinpäätös ja talousarvio ja 
saatiin katsausta liiton varainhoitajilta. 
Talousvaliokunta ehdotti, että hallitus 
ja valtuuskunta keskustelisivat eettisestä 
sijoittamisesta vuonna 2020.   

Valtion valiokunta VAVA ei kokoontu-
nut vuonna 2019. Valiokunnan jäsenet osal-
listuivat Lääkärikartellin yhteiseen valtio-
sektorin verkostoitumisiltaan maaliskuussa. 

Yksityissektorin työsuhdevaliokun-
nan YSVA:n yhteistyössä yrittäjävaliokun-
nan kanssa työstämät työehto- sekä minimi-
palkkasuositukset julkistettiin alkuvuodesta 
liiton maakuntakierroksella Helsingin ta-
pahtuman yhteydessä. Työehtosuosituksen 
näkyvyyden kasvattamiseksi suosituksesta 
kerrottiin myös syksyllä Eläinlääkärileh-
den kirjoituksessa. Valiokunta keskusteli 
kokouksessaan myös liiton vaaleista sekä 
päivystykseen liittyvistä käytännöistä yk-
sityissektorilla.

Yliopistovaliokunta YOVA ohjasi ja 
seurasi JUKO:n ja Sivistystyönantajien vä-
listä Yliopistollista eläinsairaalaa koskevia 
määräyksiä käsittelevän työryhmän työs-
kentelyä ja tarkensi liiton tavoitteita uusiksi 
päivystysmääräyksiksi neuvotteluiden ede-

Eläinlääkäriliiton henkilökunta vuonna 2019
Liiton henkilökuntaan kuuluivat vuonna 2019 
toiminnanjohtaja, ELL Sointu Jalkanen 
varatoiminnanjohtaja, ELL Marjatta Vehkaoja
tiedottaja ja toimituspäällikkö, FM Anna Parkkari
työ- ja virkasuhdeneuvonnan asiamies, OTM Liina Kujala, 
(perhevapaalla 11.8. asti) ja edellisen sijaisena OTM Juha Raunio 25.10. asti, 
yrittäjä- ja ammatinharjoittaja-asiamies OTL, VT Johanna Karlström 21.1. alkaen,
yo-merkonomi, assistentti Riitta Puro ja 
toimitussihteeri, KTM Anneli Itäluoma-Alanen

Samassa toimistotilassa työskentelevät Eläinlääkäriliiton omistaman Fennovet Oy:n kuusi 
työntekijää sekä edellisen omistaman TilipalveluEllin viisi työntekijää. 
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ANNA PARKKARI

Opiskelijavaliokunnan 
ilta työhyvinvoinnista 
oli antoisa: alustuksia 
ja aktiivista keskustelua 
syntyi runsaasti. 
Keskustelua johtivat OVA:n 
varapuheenjohtaja Iida 
Niinikoski ja  valiokunnan 
jäsen Maria Lehto. 
Panelisteina olivat liiton 
puheenjohtaja Päivi 
Lahti, praktikko Anna 
Kurtén, terveysvalvonnan 
johtaja Merja Voutilainen 
ja psykologi Jaana 
Murrosvuo. 
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ivermektiini + pratsikvanteli

Tehoaa sukkula-, käpy- ja heisimatoihin!

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

Yhdistelmävalmiste vastuulliseen loishäätöön

TEEMANA ELÄINLÄÄKÄRIN TYÖTERVEYS JA -TURVALLISUUS

Tieteellinen:
Tapausselostus 
koiran polvi-
nivelestä s. 331

Teemana
eläinlääkärin 
työterveys ja 
-turvallisuus

Työn ääressä:
Pois palkkakuopasta 
- kunnaneläinlääkäri 
tutustuu työehtoi-
hinsa s. 376

Näkökulma: 
Eläinlääkärin 
puoliso pohtii alan 
turvallisuusasenteita 
s. 353

Eläinlääkärilehti ilmestyi yh-
deksän kertaa. Lehden 6/19 tee-
mana oli eläinlääkärin työter-
veys ja -turvallisuus. Lehdessä 
julkaistiin laaja kirjoitus nauta-
karjan ympäristövaikutuksista 
ja ravihevosten suuvaurioista. 
Molempia jaettiin laajemmalle 
yleisölle.

tessä huomioimaan muun muassa uu-
den työaikalain määräykset. Keväällä 
valiokunta piti yliopistolla työskente-
leville eläinlääkäreille jäsentilaisuu-
den, jossa käsiteltiin muun muassa 
palkkausjärjestelmän uudistuksia 
sekä kesän alussa voimaan tulevia 
palkankorotuksia, jäsentutkimuksen tu-
loksia sekä eläinsairaalan ylityökäytäntö-
jä.  Valiokunta keskusteli kokouksissaan 
myös yliopiston työhyvinvointikyselyn 
tuloksista.

Yrittäjävaliokunta YRVA kokoontui 
vuoden aikana kaksi kertaa. Kokouksis-
sa keskusteltiin yrittäjille ajankohtaisista 
asioista, kuten säteilyturvalainsäädännön 
toiminnanharjoittajille asettamista velvol-
lisuuksista. Säteilylain soveltamisesta kertoi 
kokoukseen kutsuttu tarkastaja Atte Laju-
nen Säteilyturvallisuuskeskuksesta.

Eläinlääkärilehden toimitusneuvosto 
kokoontui viidesti. Kokouksissa suunnitel-
tiin lehden sisältöä keskustelemalla ajan-
kohtaisista asioista, hyödyntämällä vuo-
den 2017 lukijatutkimusta sekä pohtimalla 
saatua ja kerättyä palautetta. Eläinlääkäri-
päiville valmisteltiin Parhaan tieteellisen 
artikkelin palkitseminen. Lehden artikkeli 
Vuoden eläinlääkäristä julkaistiin ruotsiksi 
ja englanniksi kansainväliseen käyttöön ja 
eurovaalikeväänä lehdessä oli pääkirjoi-
tus FVE:n puheenjohtajalta. Yksi vuoden 
lehdistä oli teemanumero eläinlääkärin 
työterveydestä ja -turvallisuudesta ja liiton 
jäsentutkimuksen 2018 tuloksista kerrottiin 
työskentelyaloittain kuuden lehden artik-
keleissa. Lehdessä julkaistua artikkelia Ra-
vihevosten suuvaurioista jaettiin avoimesti 
ja aktiivisesti verkossa. 

YHTEISTYÖTÄ LÄÄKÄRIEN KANSSA 

Lääkärijärjestöjen yhteistyö toteu-
tui edelleen Lääkärikartellissa. Kartel-
lin hallitus kokoontui kaksitoista kertaa 
kertomusvuoden aikana. Kokouksissa kä-
siteltiin pääasiassa kunnalliseen virka- ja 
työehtosopimukseen sekä puhelinresepti-
palkkiojärjestelmään (Puhti) liittyviä 
kysymyksiä. Puhti on Lääkärikartellin 
liittojen jäsenille maksuton jäsenetu. 
Lääkärikartelli jatkoi lääkäriliittojen 
yhteistä luottamusmieskoulutusta, 
jolla vahvistetaan merkittävällä tavalla 
lääkäriryhmien yhteistä edunvalvontaa. 
Työtaisteluvalmiutta kohotettiin yhdessä 
Lääkärikartellin liittojen kesken ja 
valmisteltiin työtaisteluorganisaatiota.

LIITTO OPISKELIJOIDEN TUKENA 

Liitto toimi monella tapaa opiskelijoiden 
hyväksi. Opiskelijavaliokunta käsitteli mat-
ka-apurahahakemukset, joita tuli keväällä 
kuusi ja syksyllä 12 kappaletta. Valiokunta 

esitti hallitukselle hakemusten perusteella 
jaettavaksi keväällä 4500 euroa ja syksyllä 
3500 euroa.

Eläinlääketieteellisen tiedekunnan opis-
kelijoille järjestettiin perinteisiä tilaisuuksia: 
kandi-ilta ensimmäistä kertaa praktiikkaan 
meneville, vappuaaton tilaisuus, ykköskurs-
sin tapaaminen sekä kirjanpito- ja verokurs-
si. Lisäksi liitto osallistui Eläinlääketieteen 
kandidaattiyhdistys EKY ry:n sekä Suoma-
laiset eläinlääketieteen opiskelijat Tartos-
sa Suolet ry:n vuosijuhliin. Myös Tartossa 
opiskeleville järjestettiin kirjanpitokurssi ja 
liiton esittelytilaisuus marraskuussa. Eläin-
lääkärilehdessä kerrottiin EKY:n speksi-
näytelmästä.

LIITON NEUVONTAPALVELU AUTTOI 
JÄSENIÄ 

Jäsenet käyttivät kertomusvuonna liiton 
neuvontapalvelua ahkerasti soittamalla ja 
lähettämällä sähköpostia liitossa työskente-
levälle kahdelle lainoppineelle asiamiehelle. 
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Asiamiesten kanssa voi keskustella oi-
keudellisista ongelmista ja saada komment-
teja asiakirjaluonnoksiin, kuten sopimus- tai 
vastineluonnoksiin. Jos mielessä on kysyt-
tävää, on hyvä olla yhteydessä mahdolli-
simman hyvissä ajoin, sillä neuvonnassa 
on ajoittain ruuhkaa.

Liiton palkansaaja-asiamies auttaa työn-
tekijöinä, viranhaltijoina ja virkamiehinä 
toimivia jäseniä työ- tai virkasuhteeseen 
liittyvissä asioissa. Liiton yrittäjäasiamies 
neuvoo yrittäjä-, ammatinharjoittaja- ja 
kunnaneläinlääkärijäseniä liiketoimintaan 
liittyvissä kysymyksissä, kuten sopimus-
asioissa ja maksamattomien laskujen perin-
nässä. Yrittäjäjäsenet saavat yrittäjäasiamie-
heltä apua myös työnantajan velvoitteisiin 
liittyen. Yrittäjäasiamies vastaa lisäksi kaik-
kien jäsenten kysymyksiin eläinlääkintäau-
tosta, verotuksesta ja liiton vakuutuksista.

Kuntasektorilta tuli jäsenneuvontaan 
paljon kysymyksiä liittyen kuntapraktikoi-
den epätavalliseen palkkausjärjestelmään, 
esimerkiksi lomakorvauksista, sairausajan 
palkasta, perhevapaakorvauksista ja pal-
kanmaksusta virkatehtävien muuttuessa. 
Kunnan praktikkoeläinlääkärin rooli viran-
haltijana eikä markkinaehtoisesti kilpaileva-
na ammatinharjoittajana on ollut monesti 
epäselvä sekä työnantajan edustajille että eri 
viranomaistahoille. Päivystysjärjestelyihin 
liittyvät kysymykset kuten päivystyksistä 
ja niiden sijaistamisesta maksettavat kor-
vaukset sekä työsidonnaisuuteen liittyvät 
ja työsuojelulliset näkökohdat ovat myös 
säännöllisesti esillä jäsenneuvonnassa. Myös 
muutokset virkaan ja tällaisten muutosten 
edellytykset herättivät kysymyksiä.

Valtiolle työskentelevien jäsenten yh-
teydenotot jäsenneuvontaan ovat liittyneet 
pääasiassa valtion virastojen toiminnan 
uudelleenorganisoimiseen, työaikajärjes-
telyihin sekä työhyvinvointikysymyksiin.

Yliopistosektorilla jäsenneuvonnassa 
esillä ovat olleet muun muassa työaika- ja 
päivystysjärjestelyjen käytäntöihin liittyvät 
kysymykset.

Yksityissektorilla eläinlääkäriasemilla 
työskentelevät olivat usein yhteydessä jäsen-
neuvontaan. Koska alalla ei ole sitovaa työ-
ehtosopimusta, eikä siten vähimmäisehtoja 
tai asiantuntevaa luottamusmiesverkostoa, 
on neuvonnan tarve suuri. Usein esillä olivat 
solmittavan työsopimuksen sisältöasiat eli 
mistä asioista vähintään kannattaa sopia se-
kä työaikaa, vuosilomaa ja palkanlaskentaa 
koskevat kysymykset. Työsopimusten muut-
tamiseen ja muuttamisedellytyksiin liittyvät 
kysymykset olivat myös paljon 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. 
Jäsenet ottivat yhteyttä neuvontaan myös 
verotusasioissa.

Liiton asiamiesten kirjoittama kattava 
Hoitovirheväitteet ja asiakasvalitukset – Suo-
men Eläinlääkäriliiton tietopaketti julkaistiin 
liiton verkkosivuilla alkukesästä. Ohjeessa 
annetaan eläinlääkäreille sekä käytännön 
työkaluja että lainopillisia neuvoja asiak-
kaiden hoitovirheväitteiden ja asiakasvali-
tusten arvioimiseen ja niihin vastaamiseen.

JÄSENILLE SUUNNATTU VIESTINTÄ 

Jäsenille räätälöitiin viestejä liiton toimin-
nasta, liiton valtuuskunnan vaaleista, jä-
sentapahtumista, jäseneduista, syksyn joh-
tamiskoulutuksesta, Eläinlääkäripäivistä, 
vero-oppaasta, liiton maakuntakierroksen 
jälkimmäisestä osasta, mahdollisuudesta 
ehdottaa palkittavia, lehden ja jäsenkirjeen 

ilmestymisestä, valtuuskunnan kokouksista 
ja seminaareista, luottamusmiesvaaleista, 
liiton eduskunta- ja europarlamenttivaa-
litavoitteista, Eläinlääkärin työterveys -op-
paasta, liiton hoitovirheväittämiin liittyvästä 
tietopaketista sekä monista muista asioista.

Viestinnän kanavia olivat sell.fi-verkko-
sivujen avoin osio ja jäsensivut, sähköpos-
tiin lähetettävä jäsenkirje, Eläinlääkärileh-
ti, liiton Facebook-profiili ja liiton osasto 
Eläinlääkäripäivien näyttelyssä. Jäsensivu-
jen työpaikkaosio uudistettiin teknisesti 
toimimaan paremmin muun muassa mo-
biililaitteissa.

Suomen Eläinlääkärilehti ilmestyi yh-
deksän kertaa.

RUNSAAT ELÄINLÄÄKÄRIPÄIVÄT 

Eläinlääkäripäivien yleisteemana oli yhtei-
nen terveys. Eläinlääkärille oli tarjolla kym-
menen luentokokonaisuutta: ajankohtaisista 
aiheista, tieteen teosta, hevosten terveydestä, 
pieneläinten terveydestä, nautojen ja sikojen 
terveydestä, elintarvike- ja ympäristöhy-
gieniasta, liiketoiminnasta sekä päivitystä 
praktiikkaan ja pellolta pöytään -teemoista. 
Yhteisen terveyden osioon kutsuttiin myös 
infektiolääkäreitä. Senioreille oli oma tapah-
tuma ja päivillä järjestettiin toista kertaa 
vain eläinlääkäreille ja alan opiskelijoille 
avoin paljon kehuttu keskustelutilaisuus 
aiheena kollegiaalisuus.

LIITON TOIMISTOLLA KOLME 
ORGANISAATIOTA

Toimistolla työskenteli puheenjohtajan li-
säksi työsuhteessa seitsemän henkilöä. 

Vuoden aikana Eläinlääkäriliiton toi-
mistolla toteutettiin laaja remontti. Yläker-
ran huonejärjestelyjä muutettiin ja alaker-
taan rakennettiin kokous- ja varastotiloja.

Vuoden 2019 toimintakertomus on ko-
konaisuudessaan luettavissa liiton verkko-
sivulla www.sell.fi, kohta Eläinlääkäriliitto 
– Toiminta – Toimintakertomukset. 

Eläinlääkäripäivien teemana joulu-
kuussa oli Yhteinen terveys. Avajaisissa 
annettiin valtaisat suosionosoitukset 
Heidi Vesterisen Kai Skutnabb -kollegi-
aalisuusluennolle ja Vuoden eläinlääkä-
ri Teija Korhosen puheelle. 
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