
Eläinlääkäripäivät 2018 kokosivat lähes tuhat eläinlääkäriä ja viisisataa muuta alaa lähellä olevaa ja alan opiskelijaa. Suomen 
eläinlääketieteen säätiö jakoi lähes 170 000 euroa apurahaa Eläinlääkäripäivien avajaisissa muun ohjelman osana. Kuvassa 
apurahan saajia. Suomen Eläinlääkäriliitto järjestää Eläinlääkäripäivät apunaan omistamansa Fennovet Oy.
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Vaikuttava ja toimiva Eläinlääkäriliitto:
tutustu!

ELÄINLÄÄKÄRILIITON HALLITUS VUONNA 2018

• Puheenjohtajana toimi Päivi Lahti.
• Jäsenet olivat Markus Kiili (hallituksen varapuheenjohtaja) Elias Dahl-

sten, Katri Kiviniemi, Elina Kummala, Marita Saarikivi ja Anu Tulokas. 
Hallituksen varajäseninä toimivat Olli Ruoho ja Ira Kallio-Kujala. 

• Valtuuskunnan puheenjohtaja Hanna Nurmi ja varapuheenjohtaja Kirsi 
Sario osallistuivat hallituksen kokouksiin läsnäolo- ja puheoikeuksin. 

• Kokousten sihteerinä toimi Marjatta Vehkaoja 31.5. asti (toiminnanjoh-
taja 31.5. asti, varatoiminnanjohtaja 1.6. alkaen) ja 1.6. alkaen Sointu Jal-
kanen (toiminnanjohtaja 1.6. alkaen). Liiton muut työntekijät osallistui-
vat tarvittaessa kokouksiin asiantuntijoina. 

Eläinlääkäriliitto tuki, neuvoi ja auttoi jäseniään laajalti 
toimintavuonna 2018. Liitto myös vaikutti alan lainsäädäntöön ja 
edunvalvontaan sekä toimi eurooppalaisessa eläinlääkärijärjestö 
FVE:ssä. Koko toimintakertomus 2018 on verkkosivuillamme.

Tekstikooste: Sointu Jalkanen ja Anna Parkkari
Kuvatekstit ja kuvakooste: Anna Parkkari

Ammattikunnan yhtenäisyy-
den vaaliminen ja kollegi-
aalisuus sekä eläinlääkärien 
työehtojen ja työssäjaksa-
misen parantaminen olivat 

keskeisiä asioita vuoden 2018 toiminnassa. 
Muita teemoja olivat ympäristötervey-
denhuollon esiin nostaminen maakunta-
uudistuksessa ja eläinten hyvinvointilain 
valmistelu.

JARI HÄRKÖNEN JH



Hallitus kesäseminaarissa elokuussa 2018 ideoimassa vaikuttajaviestintää. Hallituksen kokoonpano 
esitellään edellisellä sivulla.

Syksyllä Helsingin yliopistossa eläinlääketieteen opinnot juuri aloittaneet kutsuttiin 
kylään: esittelyjä, kysymyksiä ja vastauksia. Käytiin keskustelua ammattijärjestöön 
kuulumisesta, alan sukupuolijakaumasta ja sen merkityksestä sekä opintojen alun 
tunnelmista. Keväällä Suolet Ry:n vuosijuhlaan Tartossa osallistuivat liiton puheen-
johtaja ja valtuuskunnan puheenjohtaja.

AP

AP
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Eläinten hyvinvointilain uudistusta 
tehtiin myös vuonna 2018. Liitto lau-
sui perusteellisesti helmikuussa. 
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käytiin alkuvuodesta valtion, yliopiston ja 
kuntasektorin työ- ja virkaehtosopimuk-
sista. Kaikille saatiin lopulta yleisen tason 
mukaiset korotukset 3,46%, yliopistolla tä-
mä edellytti historiallista, päivän mittaista 
lakkoa Kalevan päivänä. Yliopistollisen 
eläinsairaalan päivystysmääräykset sovit-

tiin uusittaviksi työryhmässä JUKOn ja Si-
vistan välillä. Kuntasektorilla työajallisille 
eläinlääkäreille neuvoteltiin oikeus 
ruokailla työajalla ja sovittiin työryhmässä 
neuvoteltaviksi praktikkoeläinlääkäreille 
lepoajat, päivystyskorvaukset ja uusi 
palkkausjärjestelmä.

Hallitus kokoontui vuoden aikana kol-
metoista kertaa. 

Valtuuskunnan ja hallituksen kokous-
ten pöytäkirjat ovat jäsenten luettavissa lii-
ton verkkosivuilla. Valtuuskunta kokoontui 
toukokuussa Turussa ja syksyllä Helsingis-
sä muun muassa linjaamaan kolmivuotista 
tavoiteohjelmaa. 

Eläinlääkäriliton korkean järjestäy-
tymisasteen säilyttämiseen panostettiin. 
Laillistetuista eläinlääkäreistä liittoon kuu-
lui noin 83 %. Korkea järjestäytymisaste 
vahvistaa eläinlääkärien ääntä, yhteiskun-
nallista edunvalvontaa ja vaikuttavuutta. 

Liitto antoi toukokuussa Vuoden eläin-
lääkäri 2018 -palkinnon Reijo Junnille 
merkittävästä työstä lehmien sorkkahoidon 
ja terveydenhuollon edistämisestä Suo-
messa. Lokakuussa alkoi liiton maakun-
takierros illoilla Kuopiossa, Tampereella, 
Oulussa ja Lappeenrannassa. 

 
Vaikuttaminen lainsäädäntöön ja 
ammattikunnan edunvalvontaan  
Ammatillinen edunvalvonta oli kertomus-
vuonna tiivistä. Työmarkkinaneuvottelut 



AP
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Jäsenten edunvalvonnassa saavutet-
tiin kaksi merkittävää voittoa oikeusteitse: 
Korkein hallinto-oikeus tuomitsi laitto-
maksi tarkastuseläinlääkärin irtisanomi-
sen. Hänen virkasuhdettaan Eviraan (nyk. 
Ruokavirasto) jatkettiin ja hän sai palkan 
irtisanomisen ajalta. Neuvo2020-järjes-
telmästä tehty jäsenen valitus menestyi 
EU-tuomioistuimessa ja MAVI korjasi 
päätöstään: järjestelmään otetaan jatkossa 
mukaan uusia neuvojia.

Eduskunta käsitteli useita liiton kan-
nalta merkittäviä lakiuudistuksia. Eläinten 
hyvinvointilaista lausuttiin laajasti helmi-
kuussa. Maaliskuussa pidettiin kansan-
edustajille lounastilaisuus eläinten hy-
vinvointilaista ja yhteisestä terveydestä. 
Eläinten hyvinvointilakia käsiteltiin edus-
kunnassa syksyllä. Työaikalakia käsiteltiin 
eduskunnassa loppuvuodesta ja kunnan 
praktikkoeläinlääkärien kuuluminen työ-
aikalain piiriin oli keskeisesti esillä. Liiton 
antamat lausunnot ovat avoimesti verkko-
sivuilla. Yhteydenpito kansanedustajiin 
oli vilkasta. 

Liitto edusti eläinlääkäreitä useassa 
toimikunnassa ja työryhmässä. Eläinlää-
kärijäsenten näkemykset vaikuttivat tuo-
tantoeläinten, seura- ja harraste-eläinten 
sekä eläintensuojelun hyvinvoinnin neu-
vottelukunnissa sekä eläinsuojelulain uu-
distamisen ohjausryhmässä. Myös eläin-
lääkintävahinkojen arviolautakunnassa 
sekä eläinlääkeasioissa liiton jäsenten rooli 
oli merkittävä. 

Kertomusvuonna valmistui dosentti 
Mari Nevakselta liiton tilaama selvitys 
eläinlääkintähuollon nykyisistä järjes-
tämistavoista. Sitä hyödynnettiin maa-
kuntauudistuksen valmistelussa, kun 
puheenjohtaja vieraili alueellisissa val-
mistelutilaisuuksissa.

Vuoden 2018 aikana sote- ja maakunta-
uudistus kaikkine asiakokonaisuuksineen, 
käsittelyn aluetasoineen ja kytköksineen 
lainsäädännön muutoksiin oli keskeises-
ti liiton toiminnan piirissä. Muutoksessa 
ovat ainakin maakuntalaki, laki eläinlää-
käripalvelujen järjestämisestä, eläinten hy-
vinvointilaki, työaikalaki ja elintarvikelaki. 

Tammikuussa liitto lausui Eviran oh-
jeluonnoksesta veden ja jään valvonnasta 
elintarvikehuoneistoissa ja helmikuussa 
lausuttiin valtioneuvostolle Terveet tilat 
2028 -toimenpideohjelman luonnoksesta. 

Helmikuun lopussa liitto antoi maa- ja 
metsätalousministeriölle lausuntonsa laiksi 
eläinten hyvinvoinnista. Liiton lausunto oli 

16-sivuinen. Yleisinä huomioina liitto esit-
ti muun muassa näin: ”Lakiluonnoksessa 
on useita eläinten hyvinvointia nykyisestä 
parantavia ehdotuksia. Perustelujen mu-
kaan tavoiteltiin maailman parasta eläin-
suojelulakia. Sellainen luonnos ei kuiten-
kaan valitettavasti ole; esimerkiksi laki ei 
takaa eläimille mahdollisuutta vapaaseen 
vedensaantiin. Lakiluonnos on epätasa-
painoinen.” 

Toukokuussa valtuuskunta valmisteli 
kannanoton koiranjalostuksesta, erityi-
sesti brakykefaalisten rotujen ongelmista 
ja niihin puuttumisesta otsikolla Älä osta 
lemmikkiä pelkän ulkonäön perusteella. 
Aihe sai merkittävästi julkisuutta eri muo-
doissa.

 Syyskuun alussa liitto lausui pyynnös-
tä Eviralle pysyvästä pyörätuolin käytöstä 
pieneläimillä ja syyskuun lopussa lausuttiin 
maa- ja metsätalousministeriölle hallituk-
sen esityksestä elintarvikelaiksi ja eräiden 
lakien muuttamiseksi. 

AKTIIVISIA VALIOKUNTIA JA 
EDUNVALVONTAA

Liiton valiokunnissa työskenteli noin sa-
ta aktiivista jäsentä. Valiokunnat pohtivat 
ammattikunnan asioita laajasti ja valmis-
telivat ehdotuksia hallitukselle. 

Eettinen valiokunta EEVA valmisteli 
hallituksen pyynnöstä Eläinlääkäripäiville 
vain eläinlääkäreille tarkoitetun keskuste-
lutilaisuuden aiheesta Mitkä ovat kollegi-
aalisuuden ongelmat. 

Eläinlääkärin työhyvinvointivalio-
kunta HYVA pohti eläinlääkärin työhy-
vinvoinnin kysymyksiä: työturvallisuutta, 
työnohjauksen tarvetta, sosiaalisen median 
paineita aiheuttavia vaikutuksia, yksityis-
sektorin työntekijöiden työssä jaksamista 
sekä kunnan praktikoiden suurta työsi-
donnaisuutta. Valiokunnan laatimaa ja 
hallituksen hyväksymää liiton suositusta 
valvontaeläinlääkärien tehokkaan työs-
kentelyn edellytyksiksi toivotaan jaettava 
laajasti. 

Eläinsuojeluvaliokunta ESVA keskit-
tyi eläinsuojelulain kokonaisuudistuksen 
vaikuttamiseen pohtimalla perusteellisesti 
lakiluonnosta liiton lausunnon pohjatyönä. 
Valiokunta oli aktiivinen myös valmistelta-
essa Eläinlääkäriliiton eläinten hyvinvoin-
tipalkinnon jakoa. Paijan uuden sukupol-
ven sikatilan saama palkinto julkistettiin 
Eläinlääkäripäivillä 2018.

Valiokunnassa oli lisäksi esillä tutus-
tuminen rescue-toimintaan, hevosten tun-
nistusmerkintä, ilotulitteiden käyttöä ja 
myyntiä koskeva kansalaisaloite, liiton val-
vontaeläinlääkäreille tehty kysely, Helsin-
gin poliisin eläinrikosten tutkintaryhmän 
ja valvontaeläinlääkärien välillä alkanut 
yhteistyö sekä Valvontaeläinlääkärit 10 
vuotta juhlavuoden suunnittelu.

Koulutuspoliittinen valiokunta KO-
POVA seuraa eläinlääkärien täydennys-
koulutukseen liittyviä asioita: eläinlääkä-
rikoulutuksen vastaavuutta yhteiskunnan 
tarpeisiin, EU-lainsäädännön muutoksia 
koulutuspolitiikan osalta ja pohjoismaista 
koulutusverkostoa Continuing educatio-
nia. Nuorten eläinlääkärien asema työ-
elämässä todettiin tärkeä ajankohtaiseksi 
aiheeksi, jota seurataan ja pidetään esillä 
mahdollisuuksien mukaan. Sijaisten opas-
taminen, erikoistumiskoulutustilanteen 
seuraaminen, täydennyskoulutuksen saa-
tavuustilanne, virkaeläinlääkärien päte-
vyyden varmistaminen ja eläinlääkäri-
tutkinnon valmius vastata yhteiskunnan 
tarpeisiin ovat valiokunnan toiminnan 

Liitto ja liiton puheenjohtaja vaikutti-
vat aktiivisesti meneillään oleviin lain-
säädäntöhankkeisiin ja sote-uudistuk-
seen tapaamalla päättäjiä, antamalla 
lausuntoja ja vaikuttamalla julkisuu-
den kautta, kuvassa puheenjohtaja 
Päivi Lahtea haastattelee Yleisradion 
toimittaja liiton toimiston takapihalla. 
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keskiössä. Hyvän hoidon -ohjeistuksesta ja 
hoidon vähimmäisvaatimuksista on myös 
keskusteltu ja tavattu Eläinlääkintävahin-
kojen arviolautakunnan edustajia. 

Koulutusvaliokunta KOVA valmis-
teli jälleen kerran onnistuneet seminaarit 
Eläinlääkäripäiville. 

osallistujakyselynperusteella todettiin, 
että eläinlääkärit kokevat kattavat ja kor-
keatasoiset koulutuspäivät tarpeellisiksi ja 
pitivät päiviä 2018 onnistuneina. Tiedol-
linen anti on erinomainen houkutin, ja 
oheistapahtumat illanviettoineen ja kes-
kusteluineen kiinnostavat vuodesta toiseen. 
Päivillä järjestettiin ensimmäistä kertaa 
vain eläinlääkäreille avoin keskusteluti-
laisuus aiheena kollegiaalisuus.

Kunnan palkkavaliokunnalla KUVA 
oli paljon ajankohtaista pohdittavaa. Alku-
vuonna käytiin Lääkärisopimusneuvottelut 
ja solmittiin uusi virka- ja työehtosopimus. 
Valiokunta oli asettanut neuvotteluissa 
käytettävät tavoitteet ja tuki aktiivisesti 
neuvotteluja. Palkankorotusten ohella suu-
rimpiin muutoksiin lukeutui se, että vast-
edes työajan soveltamisen piiriin kuuluva 
eläinlääkäri saa halutessaan valita ruokai-
lun työaikana työpaikalla. Kunnan palk-
kavaliokunta oli asettanut tämän yhdeksi 
neuvottelujen päätavoitteeksi ja ratkaisul-
la on tarkoitus huomioida vuonna 2017 
osana Kilpailukykysopimusta toteutunut 
työajan pidennys, joka nosti työajallisten 
eläinlääkäriryhmien työajan 37 tunnista 
38 tuntiin 15 minuuttiin viikossa. 

Uudessa sopimuksessa perustettiin 
myös eläinlääkärityöryhmä neuvottele-
maan uusista päivystyskorvausjärjestelmis-
tä, lepoaikamääräyksistä ja palkkausjärjes-
telmästä seuraavaan Lääkärisopimukseen.

Liitto osallistui myös Kuntatyönanta-
jan ja Lääkärikartellin yhteisiin palkka- ja 
työaikatyöryhmiin, joissa selvitetään palk-
kausjärjestelmän kokonaisuudistusta maa-

kuntiin siirtymistä silmällä pitäen. Hallitus 
oli valiokunnan valmistelun pohjalta lin-
jannut, että uuteen, työaikalakiin saataisiin 
myös kuntapraktikot työaikalain piiriin.

Kokouksissaan valiokunta keskuste-
li maakuntauudistuksen kulloisestakin 
tilanteesta, peruseläinlääkäripalveluiden 
määrittelemisestä, kunnaneläinlääkärien 
mahdollisista tulevaisuuden palkkamal-
leista, eläinlääkintäauton verotuksesta ja 
liiton jäsentutkimuksen toteuttamisesta 
kuntalaisten osalta. Kokouksissa seurat-
tiin myös aktiivisesti Lääkärisopimuksessa 
sovitun Eläinlääkärityöryhmän toiminnan 
etenemistä.

Opiskelijavaliokunta OVA oli jälleen 
aktiivinen. Se käsitteli opiskelijoiden mat-

ka-apurahahakemukset ja järjesti alkuvuo-
desta kandi-illan. Keskustelua herätti muun 
muassa kandi-illan osallistujien lukumää-
rä, joka oli huomattavasti alhaisempi kuin 
aikaisempina vuosina. Osallistujamäärän 
puolittumisen arvioitiin johtuvan kan-
deihin kohdistuvasta muusta, vastaavasta 
koulutus- ja infotarjonnasta. 

Keväällä valiokunta järjesti eläinten 
hyvinvointilain luonnoksesta teemaillan, 
johon osallistui 50 henkilöä. Illan esitykset 
kirvoittivat osallistujat aktiiviseen keskus-
teluun, ja ilta oli kaikin puolin onnistunut. 

Opiskelijavaliokunnan aloitteesta tehty 
muutos, joka sallii opiskelijoiden osallistua 
Eläinlääkäripäivien näyttelyyn maksutta, 
pysyi suosittuna.  

Talousvaliokunta TAVA kokoontui 
vuoden aikana kahdesti. Valiokunta käsit-
teli liiton sijoitusstrategiaa, tilinpäätöksen 
2017 ja talousarvion vuodelle 2019. 

Valtion valiokunta VAVA käsitteli ko-
kouksissaan eri virastojen ajankohtaisia 
asioita: luottamusmiesvaalien tuloksia, 
teurastamoiden yt-neuvotteluja, muuto-
silmapiiriä ja asian etenemistä sekä näi-
den vaikutuksia eläinlääkäreihin Eviran 

Liitto järjesti illan ensimmäistä ker-
taa praktiikkaan lähteville kandeille. 
Puhumassa ja hyvää vertaistukea an-
tamassa olivat nuoret eläinlääkärit 
Ninni Höglund ja Eini Saarelainen 
sekä liiton asiamies ja puheenjoh-
taja, keskustelussa mukana myös 
illan osallistujat. 

MARJATTA VEHKAOJA

Vuoden lopussa liitossa oli 2 789 jäsentä. Heistä 460 oli opiskelijoita ja 340 eläke-
läisiä. Laillistetuista eläinlääkäreistä  noin 83 % kuului liittoon. Se antaa ammatti-
kunnalle hyvän mahdollisuuden vaikuttamiseen. 
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valmistautuessa yhdistymään osaksi Ruo-
kavirastoa, valtiosektorilaisille suunnattua 
jäseniltaa, työ- ja virkaehtosopimusneu-
votteluiden tuloksia ja valtiosektorin jär-
jestäytymisastetta. 

Helmikuun 2018 alusta asti katsottiin 
astuneen voimaan valtion uusi työ- ja vir-
kaehtosopimus, joka saatiin neuvoteltua 
alkuvuodesta. Liittoa neuvotteluissa edusti 
neuvottelujärjestö JUKO. Neuvotteluissa 
päästiin tavoitteeseen eli yleisen linjan 
mukaisiin palkankorotuksiin. 

Yksityissektorin työsuhdevaliokunta 
YSVA jatkoi työehtosuosituksen uudista-
misprojektia yhteistyössä yrittäjävaliokun-
nan kanssa. Prosessi oli ollut voimakkaasti 
käynnissä jo edeltävinä vuosina.  Vuon-
na 2018 muutama valiokunnan edustaja 
neuvotteli muutaman yrittäjävaliokunnan 
edustajan kanssa hyvin perusteellisesti työ-
ehtosuosituksen sisällöstä ja muotoiluista, 
ennen kuin suositus voitiin lopullisesti 
kirjoittaa. Suositus ja uusi minimipalkka-
taulukko saatiin valmiiksi vuoden loppuun 
mennessä; niiden julkistus jäi vuodelle 
2019. Valiokunta kokoontui syksyllä säh-
köpostitse kommentoimaan työehtosuosi-
tuksen ja minimipalkkataulukon viimeisiä 
muutoksia ja valiokunnan puheenjohtaja 
oli mukana hyväksymässä asiakirjojen lo-
pullisia versioita prosessin loppusuoralla. 

Yliopistovaliokunta YSVA käsitteli 
kokouksissaan muun muassa työehtoso-
pimus- ja paikallisneuvotteluja, hevossai-
raalan päivystysjärjestelyjä, sairaalaeläin-
lääkärien työaikamuotoa, muutoksista 
eläinsairaalan johdossa ja tämän vaiku-
tuksista eläinlääkäreihin, liiton jäsentutki-
musta yliopistosektorin osalta ja yliopisto-
sektorille suunnattua jäseniltaa. Edelleen 
puhutti myös internien ja erikoistujien 
työaikamuoto. Keskustelut saatiin vuoden 
aikana päätökseen, kun paikallisneuvot-
teluissa todettiin yhteisesti, että kyseiset 
ryhmät eivät ole työehtosopimuksen tar-
koittaman kokonaistyöajan vaan säännöl-
lisen työajan piirissä. 

Yliopistolle saatiin sovittua uusi ylei-
nen työehtosopimus alkuvuodesta – tämä 
edellytti yliopistolla historiallista päivän 
mittaista lakkoa Kalevalan päivänä 28. 
helmikuuta; eläinlääkärit olivat lakossa 1. 
kerran 34 vuoteen. Sopimus on voimassa 
1.2.2018–31.3.2020.

Yrittäjävaliokunta YRVA keskusteli 
yksityissektorin praktiikkaeläinlääkärien 
työehtosuosituksen päivittämisestä, josta 
myös järjestettiin yhteispalaveri YSVA:n 
kanssa. Valiokunnan keskusteluissa nou-

si esille niin sanottu irtisanomislaki, jolla 
esitettiin heikennettäväksi työntekijän ir-
tisanomissuojaa pienissä yrityksissä. Ko-
kouksissaan valiokunta keskusteli myös lii-
ton jäsenyydestä Akateemisissa yrittäjissä: 
valiokunta piti hyvänä, että liiton jäsenille 
on Akateemisten yrittäjien (AKY) kautta 
saatavilla monenlaisia etuisuuksia. 

Eläinlääkärilehden toimitusneuvosto 
suunnitteli kokouksissaan lehden sisältöä 
keskustelemalla ajankohtaisista asioista, 
käymällä läpi vuoden 2017 lukijatutkimus-
ta ja pohtimalla saatua palautetta.  Suunni-
teltiin myös lehden tieteellisten artikkelien 
kirjoittajakysely ja valmisteltiin Parhaan 
tieteellisen artikkelin palkitsemista Eläin-
lääkäripäiville. Kokouksissa pohjustettiin ja 
hyväksyttiin lehden tieteellisen artikkelien 
sekä lehden muiden artikkelien kirjoitus-
ohjeen päivittäminen. 

Suomen Eläinlääkärilehti − Finsk Ve-
terinärtidskrift täytti kertomusvuonna 125 
vuotta, ja ilmestyi yhdeksän kertaa. Juh-
lavuoden kunniaksi lehdessä julkaistiin 

historiakirjoituksia, kirjoittajana ELL, VT 
Katri Helminen. Syksyllä julkaistiin yh-
teispohjoismainen teemanumero toisessa 
Pohjoismaassa työskentelystä. 

YHTEISTYÖTÄ LÄÄKÄRIEN KANSSA 

Kertomusvuoden aikana jatkettiin sään-
nöllisiä lääkäriliittojen puheenjohtajata-
paamisia. Näissä keskusteltiin erityisesti 
sosiaali- ja terveystoimen järjestämisestä ja 
maakuntauudistuksesta. Myös työmarkki-
natilanteesta, ajankohtaisista edunvalvon-
nan asioista sekä liittojen toiminnan ke-
hittämisestä keskusteltiin. Yhteistyö osana 
neuvotteluelin Lääkärikartellia (Suomen 
Lääkäriliitto, Suomen Hammaslääkäriliitto 
ja Suomen Eläinlääkäriliitto) jatkui tiiviinä. 

LIITTO OPISKELIJOIDEN TUKENA

Liitto toimi monella tapaa opiskelijoiden 
hyväksi ja OVA oli aktiivinen (ks.edellä). 

Eläinlääketieteellisen tiedekunnan 
opiskelijoille järjestettiin perinteisiä ti-
laisuuksia kuten kandi-ilta ensimmäistä 
kertaa praktiikkaan meneville, Pre Vappu 
-tilaisuus, ykköskurssin tapaaminen sekä 
kirjanpito- ja verokurssi. Liitto osallistui 
Eläinlääketieteen kandidaattiyhdistys EKY 
ry:n sekä Suomalaiset eläinlääketieteen 
opiskelijat Tartossa Suolet ry:n vuosijuh-
liin. Myös Tartossa opiskeleviin pidettiin 
yhteyttä. 

LIITON NEUVONTAPALVELU AUTTOI 
JÄSENIÄ

Jäsenet käyttivät kertomusvuonna liiton 
neuvontapalvelua ahkerasti soittamalla tai 
lähettämällä sähköpostia liiton kahdelle 
lainoppineelle asiamiehelle. 

Asiamiesten kanssa voi keskustella oi-
keudellisista ongelmista ja saada komment-
teja asiakirjaluonnoksiin, kuten sopimus- 
tai vastineluonnoksiin. Jos kysyttävää on, 
on hyvä olla yhteydessä mahdollisimman 
hyvissä ajoin, sillä ajoittain on neuvonta-
ruuhkaa.

Liiton palkansaaja-asiamies aut-
taa työntekijöinä, viranhaltijoina ja vir-
kamiehinä toimivia jäseniä työ- tai vir-
kasuhteeseen liittyvissä asioissa. Liiton 
yrittäjäasiamies neuvoo yrittäjä- ja kun-
naneläinlääkärijäseniä liiketoimintaan liit-
tyvissä kysymyksissä, kuten sopimusasiois-
sa ja maksamattomien laskujen perinnässä. 
Yrittäjäjäsenet saavat yrittäjäasiamieheltä 
myös apua työnantajan velvoitteisiin liit-

Liiton maakuntakierros 2018-2019 alkoi 
lokakuussa. Puheenjohtajan johdolla 
kierrettiin neljä paikkakuntaa; kierros 
jatkui helmikuussa 2019. Aiheina olivat 
ajankohtaiset vaikuttamiskuulumiset, 
työnohjaus, tulossa oleva eläinlääkäria-
semien hygieniaopas ja paikalliset ajan-
kohtaiset puheenvuorot. 



Eläinlääkäriliiton eläinten hyvinvointi-
palkinto annettiin uuden sukupolven 
Paijan sikatilalle Eläinlääkäripäivien 
avajaisissa 28. marraskuuta. Oikealla 
Henna ja Juha Paija ja vasemmalta pal-
kintorahat lahjoittaneen Suomen Mes-
susäätiön Kristina von Konow ja eläin-
suojeluvaliokunnan varapuheenjohtaja 
Paula Hyvönen. Yleisä antoi pitkät ja 
raikuvat aplodit.
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ta maksettavat korvaukset 
sekä työsidonnaisuuteen 

liittyvät ja työsuojelulliset 
näkökohdat ovat myös sään-

nöllisesti esillä jäsenneuvon-
nassa. Muutostilanteen aiheuttivat 

myös yhteydenottoja. 
Valtion jäsenneuvonnassa jäsen-

ten yhteydenotot ovat liittyneet muun 
muassa erilaisiin työaikaan ja sen järjes-
telyihin liittyviin tilanteisiin sekä mah-
dollisuuksiin tosiasiassa käyttää virka-
ehtosopimuksen mukaisia oikeuksiaan 
vaihtelevissa työoloissa kuten teurasta-
moissa. Valtion virastokentän muutokset 
kuten Eviran yhdistyminen osaksi Ruo-
kavirastoa olivat myös esillä. Pitkällinen 
työsuhderiita päättyi, kun Korkein hallin-
to-oikeus tuomitsi tarkastuseläinlääkärin 
irtisanomisen laittomaksi.

Yliopiston jäsenneuvonnassa esillä 
olivat muun muassa työaika- ja päivystys-
järjestelyjen käytäntöihin sekä sivutoimiin 
liittyvät kysymykset. 

Yksityissektorilla eläinlääkäriasemilla 
työskentelevillä ei ole alaa sitovaa työeh-
tosopimusta, eikä siten lain ulkopuolisia 
vähimmäisehtoja tai asiantuntevaa luotta-
musmiesverkostoa, joten neuvonnan tarve 
on suuri. Usein esillä olivat solmittavan 
työsopimuksen sisältöasiat sekä työaikaa, 
vuosilomaa, perhevapaita, sairauspois-
saoloja ja palkanlaskentaa koskevat ky-
symykset. Etenkin suorite- eli provisio-
palkkaan, työsopimusten muuttamiseen 
ja muuttamisedellytyksiin liittyviä kysy-
myksiä oli paljon. 

Yksityissektorin työehtosuosituksen 
uudistaminen saatiin valmiiksi, katso ai-
empaa kohtaa yksityissektorin valiokunta.  

Myös yksityissektorin työnhakuopas 
saatiin päivitettyä oikolukua vaille val-
miiksi.

Yrittäjät ja ammatinharjoittajat käyt-
tivät liiton neuvontapalvelun ahkerasti. 
Usein esitettyjä kysymyksiä olivat erilai-
siin sopimusjärjestelyihin, työsuhteisiin 

Toukokuussa julkistettiin Vuoden eläinlääkäri 2018, hän on nautojen terveyden-
huoltoeläinlääkäri, toiminnallisen sorkkahoidon edistäjä, lehmien työterveyslääkä-
ri Reijo Junni. Kuvassa oikealla puheenjohtaja Lahti ja vasemmalla liiton uusi toi-
minnanjohtaja, erikoiseläinlääkäri Sointu Jalkanen. Hän aloitti kesäkuun alussa. 

JH

AP

AP

tyen. 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 vi-
ranhaltijana eikä markkinaehtoisesti kil-
pailevana ammatinharjoittajana on ollut 
monesti epäselvä sekä työnantajan edus-
tajille että useille viranomaistahoille. Päi-
vystysjärjestelyihin liittyvät kysymykset 
kuten päivystyksistä ja niiden sijaistamisis-
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ja työnantajavelvoitteisiin sekä neuvot-
telutilanteisiin liittyvät asiat. Myös liiton 
vakuutuksista ja viranomaisrekistereihin 
merkittävistä tiedoista sekä verotusasiois-
ta kyseltiin. 

Yrittäjien edunvalvonnassa edistettiin 
yrittäjäjäsenten tiedonsaantia ja verkos-
toitumista etenkin Akateemisten yrittäji-
en kautta ja tiedottamalla ajankohtaisista 
yritystoimintaan vaikuttavista lakihank-
keista. Yrittäjävaliokunnan toiminnasta 
ja yrittäjiä koskevista asioista tiedotettiin 
yrittäjäyhteistyösähköpostilistan kautta. 

Opiskelijat pääsivät myös hyödyn-
tämään liiton neuvontapalveluita. Neu-
vonnan tarve nousi joillekin esille prak-
tiikkaoikeuksien saamisen myötä samalla 
lailla kuin valmistuneilla eläinlääkäreillä-
kin. Nuoremmilla voi olla tarvetta saada 
apua muuhun työhön liittyen, esimerkiksi 
kesätöihin liittyen. Neuvonnasta vastataan 
kysymyksiin työsuhteisiin liittyen ja myös 
kommentoidaan työsopimusluonnoksia.

JÄSENILLE SUUNNATTU VIESTINTÄ

Jäsenille räätälöitiin viestejä liiton toimin-
nasta, jäsentapahtumista, jäseneduista, 
Eläinlääkäripäivistä, vero-oppaasta, uu-
desta toiminnanjohtajasta, jäsenkyselystä 
2018, valtuuskunnan kokouksista ja semi-
naareista, sote- ja maakuntauudistuksesta, 
liiton eläinlääkintähuoltoselvityksestä, lii-
ton maakuntakierroksesta, jäsenrekisterin 
uusimisesta, liiton suosituksesta valvon-
taeläinlääkärin tehokkaan työskentelyn 
edellytyksiksi, jäsenille avoimesta vaikut-
tajaviestintäseminaarista valtuuskunnan 
syyskokouksen yhteydessä sekä monista 
muista asioista.

Viestinnän kanavia olivat verkkosivu-
jen avoin osio ja jäsensivut, sähköpostiin 
kuudesti vuodessa lähetettävä jäsenkirje, 
Eläinlääkärilehti, liiton Facebook-profiili 
ja liiton osasto Eläinlääkäripäivien näyt-
telyssä. Vuoden lopulla jäsenrekisterissä 
toimiva sähköpostiosoite oli noin 90 pro-
sentilla jäsenistä ja sähköinen jäsenkirje 
tavoitti noin puolet jäsenistä. 

LIITON VAKUUTUKSET OLIVAT 
HYÖDYKSI

Jäseniä on joutunut tilanteisiin, joissa lii-
ton kustantama oikeusturva- ja vastuuva-
kuutus on ollut tarpeen. Vastuuvakuutusta 
on käytetty hoitovirhetapauksissa; eniten 
koirien ja hevosten hoidossa sattuneiden 

Kampanja julkistettiin joulukuussa lii-
ton verkkosivuilla. Se sisältää julkisen 
sivun ja eläinlääkärin oman vaikutta-
missivun. 

Opiskelijavaliokunnan teemailta eläinsuojelusta järjestettiin keväällä. Keskustelu 
oli monipuolista ja kannoista äänestettiin punaisilla ja vihreillä papereilla. 

vahinkojen korvaamiseen. Oikeusturvava-
kuutuksesta on ollut apua etenkin työ- ja 
virkasuhderiidoissa. 

Liiton edunvalvonnan ja jäsenneu-
vonnan tarpeet ovat lisääntyneet nopeasti 
viime vuosina. Toimistossa työsuhteessa 
työskentelevät seisemän henkilöä olivat 
erittäin työllistettyjä. Toimistoon rekrytoi-
tiin uusi toiminnanjohtaja, ja puheenjoh-
taja ja aiempi toiminnanjohtaja siirtyivät 
osa-aikaisiksi. Loppuvuodesta rekrytoitiin 
myös uusi yrittäjäasiamies. Liiton omista-
man Fennovet Oy:n palveluksessa oli neljä 
henkilöä, sekä Fennovet Oy:n omistaman 
Tilipalvelu Ellin palveluksessa oli myös 
neljä henkilöä. Nämä kolme organisaatiota 
sijaitsevat samassa toimistossa. 

Toimiston alakerrassa oli jäsenten 
vapaasti käytössä oleva Selli-tila hyvien 

liikenneyhteyksien ääressä ja maksutta. 
Vuonna 2019 tila muutettiin kokousti-
laksi, henkilökunnan taukotilaksi ja osin 
varastoksi. 

ELÄINLÄÄKÄRIPÄIVÄT KOKOSIVAT 

Eläinlääkäripäivien avajaispuheessa pu-
heenjohtaja totesi, että alan toimintakent-
tään on tulossa paljon muutoksia, mutta 
niiden toteutuminen ja vaikutukset eivät 
ole lähellekään tiedossa. 

Maakuntauudistuksen valmistelu lei-
masi koko vuotta ja eläinlääkärien rooli 
ihmisen terveyden ylläpitäjänä on ollut 
tarpeen nostaa esille. Eläinlääkäriliiton 
selvitys eläinlääkintähuollon nykyisistä 
järjestämistavoista valmistui kesällä tuo-
den esiin nykyiset monenkirjavat käy-
tännöt palvelujen järjestämisessä. Liiton 
tavoite on varmistaa, että eläinlääkärinapu 
on kaikkien eläinlajien saatavissa kaikki-
na vuorokaudenaikoina. Virkaeläinlääkä-
rijärjestelmä on taannut myös kattavan 
tautivalmiuden ja tästä valmiudesta on 
huolehdittava myös eläinlääkäripalveluja 
ulkoistettaessa.  

Teksti pohjautuu hallituksen toimintaker-
tomukseen. Vuoden 2018 toimintakertomus 
on kokonaisuudessaan luettavissa liiton 
verkkosivulla www.sell.fi, kohta Eläinlääkä-
riliitto – Toiminta  – Toimintakertomukset. 


