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1. PUHEENJOHTAJAN KATSAUS
Kertomusvuosi oli Suomen Eläinlääkäriliiton 121. toimintavuosi ja valtuuskunnan vaalivuosi.
Kertomusvuoden syksyn aikana pidettiin liiton valtuuskunnan vaali. Vaalin äänestysvilkkaus oli hieman alempi
kuin edellisissä vaaleissa ja oli nyt 31 %, kun se aiemmin oli 39 %. Vaalissa valittiin valtuuskuntaan 30 jäsentä, 10
varajäsentä sekä nelihenkinen opiskelijoiden edustus. Kuntasektori oli vaalissa erityisen aktiivinen saaden
valtuuskuntapaikoista yli puolet. Ilahduttavasti yksityisen puolen työntekijät aktivoituivat ja heillä on uudessa
valtuuskunnassa kaksi edustajaa, kun vanhassa ei ollut yhtään. Uuden valtuuskunnan järjestäytymiskokouksessa
valtuuskunnan puheenjohtajaksi valittiin Olli Ruoho ja liiton puheenjohtajaksi Kirsi Sario.
Kertomusvuonna eduskunta käsitteli useita Eläinlääkäriliiton kannalta merkittäviä lakiuudistuksia.
Annettujen lausuntojen määrä oli mittava. Liitto edusti eläinlääkäreitä useassa toimikunnassa ja työryhmässä.
Lisäksi liitto oli eduskunnassa kuultavana useita kertoja. Yhteistyö kansanedustajien kanssa oli vilkasta. Liiton
edustajat keskustelivat ajankohtaisista asioista myös Euroopan Parlamentin suomalaisen edustajan kanssa.
Yhteistyö eläinlääketieteellisen tiedekunnan kanssa oli runsasta, tiedekunta on merkittävä eläinlääkärien
työllistäjä. Edellisenä vuonna perustettu yliopistovaliokunta jatkoi työtään ja teki jäsenkyselyn yliopistossa
työskenteleville eläinlääkäreille. Jäsenkyselyillä liitto saa arvokasta perustietoa toiminnan oikeaksi
kohdentamiseksi. Eläinlääkärit työskentelevät tiedekunnassa muun muassa opettajina ja tutkijoina ja näiden
kahden tehtävän yhdistäminen työajan puitteissa on vaikeata. Lisäksi eläinsairaalassa työskentelevät eläinlääkärit
ovat huippuosaajia, mutta heidän palkkauksensa ei vastaa heidän osaamistaan.
Kertomusvuoden aikana Kuntatyönantajat ry:n ja liiton yhteinen päivystystyöryhmä jatkoi työtään.
Päivystystyöryhmä tutustui kunnaneläinlääkärin työhön ja päivystysrasittavuuteen Haapajärven seutukunnassa.
Sielläkin kunnaneläinlääkärin työ, työn sitovuus sekä palkkaus- ja eläkemaksut poikkeavat kaikista muista
kuntatyöntekijöistä. Syksyllä kunnallisen työehtosopimuksen ja Lääkärisopimuksen tiiviit neuvottelut katkaisivat
päivystystyöryhmän työn. Yhteistyö Lääkärikartellin kanssa jatkui tiiviinä ja hyvänä. Kartelliyhteistyön lisäksi
yhteistyö Pro Medico -järjestön kanssa jatkui hedelmällisenä. Pro Medico on kehittänyt Taitoni- osaamisrekisterin,
johon voi tallentaa osaamis- ja oppimistietojaan jo opiskeluajasta alkaen. Tavoitteena on luoda koko työuran
kestävä opinto- ja täydennyskoulutusrekisteri sekä eläinlääkärikohtainen curriculum vitae.
Syksyn aikana käydyt neuvottelut Kuntatyönantajan kanssa päättyivät loppusyksystä työllisyys- ja
rakennepoliittisen sopimuksen mukaiseen Lääkärisopimukseen. Kertomusvuoden aikana jatkettiin säännöllisiä
lääkäriliittojen puheenjohtajatapaamisia. Tapaamisissa keskusteltiin päivän polttavista edunvalvonnan asioista
sekä liittojen toiminnan kehittämisestä.
Liitto toteutti keväällä maakuntakierroksen, jossa tavoitettiin 89 jäsentä. Puheenjohtaja,
tiedottaja/toimituspäällikkö ja asiamiehet sekä kunnaneläinlääkäri Olli Soininen kävivät kuudella paikkakunnalla
kuulostelemassa jäsenten tuntoja ja kertomassa ajankohtaisista asioista. Tapaamisissa keskusteltiin muun
muassa eläinlääkärien yhteisistä alueellisista tilaisuuksista, kollegiaalisuudesta, kunnaneläinlääkärien työaikaasioista sekä uusista liiton suosituksista. Lisäksi keskityttiin päivän kysymykseen kuinka eläinlääkäri kohtaa
toimittajan.
Kevään aikana toteutettiin kampanja Älä osta koiraa häkistä. Liitto toteutti kampanjan yhdessä Suomen
Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry:n, Suomen Kennelliitto ry:n ja ammattikorkeakoulut Haaga-Helian opiskelijoiden
kanssa. Kampanjan tarkoituksena oli kerätä ja jakaa tietoa sekä pentutehtaiden eläinsuojeluongelmista että
ulkomailta tuotavien koirien eläintauti- ja zoonoosiriskeistä. Kampanja suunnattiin verkkoon, mutta lisäksi
kampanjan puitteissa järjestettiin asiantuntijaseminaari sekä tempaus.
Liiton tärkeimpiä tehtäviä on jäsenten edunvalvonta. Tiedon lisäämiseksi valtuuskunnan jäsenet työstivät
valtuuskunnan kevätkokouksessa Lappeenrannassa edunvalvonnan tärkeimpiä tehtäviä. Ydintehtäviä pohdittiin
kunnan, valtion ja yksityisen palveluksessa olevien sekä yrittäjän näkökulmasta.
Liiton eläinsuojeluvaliokunta jatkoi työtään eläinsuojelulain valmistelemiseksi. Valiokunta järjesti
eksoottisten lemmikkien, märehtijöiden ja porojen hyvinvointiseminaarin. Lisäksi valiokunta sai valmiiksi liiton
näkemyksen eläinsuojelulain valmistelua varten.
Kertomusvuosi oli merkittävien kollegojen palkitsemisen vuosi. Vuoden eläinlääkäriksi valittiin opetus- ja
kulttuuriministeriön tiedepolitiikan vastuualueen johtaja, eläinlääketieteen tohtori Riitta Maijala. Hän on uraa
uurtava tiedenainen ja perustaa päätöksensä tutkimukseen ja tieteelliseen näyttöön. Vuoden eläinlääkäri on
työskennellyt useita vuosia Euroopan elintarviketurvallisuusviraston osaston johtajana. Vuoden eläinlääkäri sai
ansaitsemaansa huomiota kertomusvuoden aikana ja hänen toimintaansa ja ajatuksiaan esiteltiin julkisuudessa
pitkin vuotta. Jäsenistö sai uuden eläinlääkintäneuvoksen, kun Tasavallan presidentti nimitti Jukka Kuussaaren
eläinlääkintöneuvokseksi. Nimitys tapahtui jo vuoden 2012 lopulla, mutta tieto tavoitti sekä nimitetyn, että liiton
vasta vuoden 2013 alussa. Kolmantena merkittävänä huomionosoituksena jaettiin Eläinlääkäripäivillä Topi Salmi -
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palkinto ansioituneelle tutkijalle ja pedagogille Liisa Sihvoselle. Palkinto myönnettiin tunnustuksena hänen
kansainvälisestä ja merkittävästä urastaan eläintautivirologian tutkijana ja opettajana.
Vuoden alkupuoliskolla liittoon palkattiin toiminnanjohtajaksi eläinlääkäri Marjatta Vehkaoja.
Toiminnanjohtajana eläinlääkäri pystyy puhumaan jäsenten suulla ja edustamaan liittoa erilaisissa tilaisuuksissa
ja kuulemisissa. Lisäksi hän pystyy toimimaan vakituisena ja pitkäaikaisena edustajana muun muassa
kansainvälisissä yhteyksissä. Liiton hallitus osallistuikin aktiivisesti Euroopan eläinlääkärijärjestön eli FVE:n
kokouksiin. Kokouksissa käsitellään ajankohtaisia eurooppalaisia eläinlääkäreitä koskevia aiheita. Liiton edustajat
tuovat tuliaisina ajatuksia ja kannanottoja myös omaan työhömme. Eläinlääkäriliitolla on hyvä edustus myös
FVE:n eurooppalaisissa alajärjestöissä. Hygieenikkojen järjestössä on suomalainen tilintarkastaja. Eläinlääkärien
koulutusta koskeva eurooppalainen lainsäädäntö on edelleen uudistettavana. Uudistuksessa paneudutaan
erityisesti niihin tietoihin ja taitoihin, joita valmistuvilla tulee aivan työuransa alussa olla. Liitto on ollut aktiivisesti
mukana vaikuttamassa ja keskustelemassa lainsäädännöstä.
Toimintasuunnitelman mukainen johtajakoulutus alkoi syksyllä ja jatkuu vuonna 2014. Koulutuksen
tarkoituksena on lisätä yrittäjänä toimivien eläinlääkärien ja muiden esimiesten tietämystä esimiestoiminnasta
sekä yrityksen taloudesta. Liiton taloudellisesti tukemaan koulutukseen osallistui 15 eläinlääkäriä. Koulutuksessa
on useita lähipäiviä sekä runsaasti kotitehtäviä. Tavoitteena on auttaa yrittäjiä parantamaan yrityksensä
tuottavuutta sekä kehittää osallistujien esimiestaitoja ja siten parantaa esimiesten ja työyhteisöjen työhyvinvointia.
Eläinlääkäripäivät järjestettiin marraskuun lopussa. Päiville osallistui jälleen runsaasti eläinlääkäreitä.
Osallistujille tehdyn kysely perusteella voitiin todeta, että eläinlääkärit kokevat kattavat ja korkeatasoiset
koulutuspäivät tarpeellisiksi. Tiedollinen ja taidollinen anti on erinomainen houkutin, mutta myös oheistapahtumat
illanviettoineen ja keskusteluineen kiinnostavat vuodesta toiseen. Päivillä jatkettiin jo edellisenä vuonna aloitettua
eläinlääkärien työssä jaksamisen teemaa perehtymällä alaistaitoihin. Päivitä praktiikkatietosi -osio järjestettiin
toista kertaa. Osiossa käsiteltiin hevosen haavahoitoa, pieneläinten allergioita, akuutteja lammas- ja
vuohisairauksia sekä nautojen utaretulehduksen diagnostiikkaa. Muina aiheina päivillä oli muun muassa
pieneläinten syöpähoidot sekä sikojen ja nautojen sairaudet.
Suomen Eläinlääkärilehti − Finsk Veterinärtidskrift täytti kertomusvuonna 120 vuotta. Juhlavuoden
kunniaksi Helsingin yliopiston Viikin kampuskirjasto järjestiyhdessä Suomen Eläinlääkäriliiton kanssa 15.
toukokuuta Suomi eläinlääketieteen kielenä -seminaarin. Seminaarissa pohdittiin suomen kielen merkitystä
tieteen kielenä ja erityisesti kielenä eläinlääketieteessä. Eläinlääkärilehti ilmestyi kymmenen kertaa ja uutiskirje
jäsenille kuusi kertaa. Kertomusvuosi oli ensimmäinen, jolloin Fennovet Oy hoiti lehden ilmoitusmyynnin.
Ilmoitusmyynti tehostui.
Vuoden aikana senioritoimikunta sai valmiiksi erityisesti Eläinlääketieteellisen korkeakoulun aikaisia
muistelmia sisältävän kirjan. Muistelmia on kerätty jo edellisenä vuonna ja kertomusvuoden aikana muistelmat
toimitettiin kirjaksi. Lehmästä leopardiin -kirjan julkistamistilaisuus pidettiin syyskuussa. Kirjan suosio oli niin suuri,
että siitä piti saman tien ottaa uusintapainos.
Yhteistyö opiskelijoiden kanssa oli tiivistä. Eläinlääketieteellisen tiedekunnan opiskelijoille järjestettiin
perinteisiä tilaisuuksia: kandi-ilta, PreVappu -tilaisuus, ykköskurssin tapaaminen sekä kirjanpito- ja verokurssi.
Lisäksi liitto osallistui EKY:n vuosijuhliin ja kollegailtaan. Myös Tartossa opiskeleviin pidettiin tiiviisti yhteyttä.
Liiton edustajat kävivät Tartossa kertomusvuoden aikana kahdesti.
Toimiston alakerrassa on kaikkien jäsenten vapaasti käytössä oleva Selli-tila. Sellissä liiton jäsenet voivat
järjestää omia tilaisuuksiaan hyvien liikenneyhteyksien ääressä ja maksutta. Tila on edelleen ollut ahkerassa
käytössä.
Liiton toimistossa on seitsemän henkilön kokopäiväiset toimet, jotka olivat täytettynä noin 5,5
henkilötyövuoden verran. Liitossa toimi lisäksi puolipäiväinen puheenjohtaja sekä yksi toimihenkilö oli kahdeksan
kuukautta osa-aikainen ulkopuolisella rahoituksella. Liiton omistaman Fennovet Oy:n palveluksessa oli neljä
henkilöä.
2. JÄSENISTÖ
Liittoon hyväksyttiin kertomusvuoden aikana 145 uutta jäsentä, 14 erosi ja seitsemän jäsentä
erotettiin. Kertomusvuoden aikana liiton jäsenistä menehtyivät Norman Adel, Jouko Asikainen, Risto
Juola, Susanna Kangas, Johan Karlsson, Jorma Kauhanen, Paavo Kurkela, Erkki Luukka, Onni Mättö,
Pekka Nurmio, Henry Schreck, Seppo Soro, Kalle Stauffer, Oiva Tiainen, Jaakko Urmas, Pekka Urmas
ja Bruno Wingisaar. Heidän omaisiaan muistettiin adresseilla.
Liittoon kuului kertomusvuoden lopussa 2 491 jäsentä (joista 449 opiskelijaa), jotka muodostivat
noin 87 % maamme laillistuneista eläinlääkäreistä. Jäsenistö jakautui joulukuun lopussa seuraavasti.
Jäsenkunnasta 17 % työskenteli kuntasektorilla ja 7 % valtiosektorilla. Opetus- ja
tutkimustehtävissä Helsingin yliopistossa oli jäsenistä 4 %. Yksityissektorilla palkansaajina työskenteli
12 % sekä itsenäisinä ammatinharjoittajina ja yrittäjinä 11 % jäsenkunnasta. Erilaisia sijaisuuksia teki 17
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% jäsenistä. Opiskelijoita liiton jäsenistöstä oli 18 %, eläkeläisiä 12 % ja ryhmään muut (ulkomailla
olevat, työttömät, muussa kuin eläinlääkäritehtävässä olevat) kuului 2 % jäsenistöstä.

Kuntasektorilla olevista liiton jäsenistä noin 11 % on kokopäivätoimisia hygieenikkoja ja
11 % valvontaeläinlääkäreitä. Valtiosektorilla olevista jäsenistä 17 % on tarkastuseläinlääkäreitä ja 83 %
on valtionhallinnossa.
Jäsenkunnasta 24 % on miehiä ja 76 % naisia. Naiset ovat valtaosana jäsenkunnan
nuoremmissa ryhmissä jopa siten, että alle 35-vuotiaista on naisia noin 94 % ja vastaavasti yli 50vuotiaista on miehiä noin 53 %.

3. LIITON ORGANISAATIO
3.1 Yleistä
Liiton jäsenet ovat henkilöjäseniä. Liitolla ei ole alakohtaista tai aluekohtaista
organisaatiota. Itsenäiset alakohtaiset erikoisyhdistykset ja alueelliset paikallisseurat ovat
vaihtelevasti yhteydessä liittoon.
Sääntöjen mukaan liiton ylintä päätäntävaltaa käyttää valtuuskunta. Liiton
toimeenpanevana elimenä toimii hallitus, joka nimeää työryhmät niiden toimikausiksi sekä
valiokunnat joka kolmas vuosi. Valiokuntien toimikaudet alkoivat vuoden 2011 alussa ja päättyivät
kertomusvuoden lopussa. Liiton toimisto sijaitsee yhdistyksen sääntöjen mukaisessa kotipaikassa Helsingissä,
osoitteessa Aleksis Kiven katu 52-54.
3.2 Valtuuskunta
Vuonna 2010 valittu valtuuskunta kokoontui kertomusvuoden aikana kahdesti.
Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Sokos Hotel Lappeessa, Lappeenrannassa 19.5. ja
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sääntömääräinen syyskokous Lääkäritalossa 23.11. Helsingissä. Uuden valtuuskunnan
järjestäytymiskokous pidettiin Lääkäritalossa 23.11. Helsingissä. Kevätkokouksen yhteydessä pidettiin
valtuuskunnan seminaari, jonka aiheena oli yksityisen työntekijän, yksityisen työnantajan, yliopiston
sekä valtion ja kunnan sektoreiden ajankohtaisia kysymyksiä.
Valtuuskunnan puheenjohtajana toimi Olli Ruoho ja varapuheenjohtajana Markus Kiili.
Valtuuskunnan muita jäseniä olivat Mikael Granholm, Tytti Harjuhahto, Ari Hörman, Elina Illukka, Jouko
Jakala, Sointu Jalkanen, Seppo Kangas, Kirsi Kentala, Päivi Lahti, Miia Lindström, Jouni Niemi, Hanna
Nurmi, Leena Oivanen, Jarkko Oksanen, Päivi Pyykönen, Aila Rauatmaa, Meeri Rinta-Jouppi, Marita
Saarikivi, Kirsti Sipponen, Jani Soini, Pauli Sorvisto, Sami Takala, Matti Tikka, Ritva Tynkkynen, Chita
Wahlroos, Timo Wahlroos ja Tuomo Waltari. Opiskelijajäseninä olivat Katri Koponen ja Heidi Pekkola.
Valtuuskunnan varajäseninä olivat Leena Manner, Anne Siljamäki, Ari Sainio, Outi Ahlström, Liisa
Palmu, Kirsi Mäkimattila, Katri Helminen, Maarit Luukkainen-Soilu, Antti Tukiainen ja Tiina Tiainen.
Opiskelijavarajäseninä olivat Anne Bruce ja Tanja Korhonen.
Valtuuskunnan kokouksiin osallistuivat lisäksi ne liiton hallituksen jäsenet, jotka eivät ole
valtuuskunnan jäseniä. Valtuuskunnan sihteerinä toimi liiton toiminnanjohtaja. Liiton muut toimihenkilöt
osallistuivat tarvittaessa kokouksiin asiantuntijoina.
Säännöissä määrättyjen asioiden lisäksi valtuuskunta käsitteli muun muassa liiton tiedotusta,
jäsenviestintää ja Suomen Eläinlääkärilehden ostopalveluiden lisäämistarvetta, jäsenten
erottamismenettelyä maksamattomien jäsenmaksujen vuoksi ja jäsenetujen lakkauttamismenettelyä,
puheenjohtajasopimusta ja Fennovet Oy:n toiminnan laajentamista.
Kertomusvuoden syksyn aikana pidettiin liiton valtuuskunnan vaali. Vuosiksi 2014−2016 valitun
valtuuskunnan jäseniksi valittiin Kalle Hakala, Kaisa Hartikainen, Martta Haukipuro, Juha Hurmalainen, Paula
Hyvönen, Ari Hörman, Jouko Jakala, Markus Kiili, Katri Kiviniemi, Krisse Koikkalainen, Päivi Lahti, Miia Lindström,
Mari Nevas, Hanna Nurmi, Leena Oivanen, Päivi Pyykönen, Vesa Rainio, Marja-Leena Ratilainen, Aila
Rauatmaa, Eero Rautiainen, Olli Ruoho, Marita Saarikivi, Ari Sainio, Hanna Salmela, Kirsi Sario, Kirsti Sipponen,
Jani Soini, Ava Sovijärvi, Anu Tulokas ja Tuomo Waltari. Valtuuskunnan varajäseniksi valittiin
etusijajärjestyksessä Leena Manner, Tarja Havukainen, Sauli Holmström, Suvi Heinola, Anu Korpikallio, Elias
Dahlsten, Minnami Mikkola, Katja Mustonen, Miia Suurkuukka ja Liisa Jalkanen. Valtuuskunnan
opiskelijajäseniksi valittiin Anna-Maija Naapi ja Eini Saaranen sekä heille varajäseniksi Pauliina Pietilä ja Riikka
Aho.
Uusi valtuuskunta piti 23.11. järjestäytymiskokouksensa, jossa valittiin valtuuskunnan
puheenjohtajaksi Olli Ruoho ja varapuheenjohtajaksi Jani Soini sekä liiton puheenjohtajaksi Kirsi Sario.

3.3 Hallitus
Kertomusvuoden aikana liiton ja samalla hallituksen puheenjohtajana toimi Kirsi Sario,
varapuheenjohtajana Sointu Jalkanen sekä hallituksen jäseninä Päivi Lahti, Hanna Nurmi, Päivi Pyykönen, Pauli
Sorvisto ja Riikka Åberg. Hallituksen varajäseninä toimivat Jan Ivén ja Katri Kiviniemi.
Valtuuskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja osallistuivat hallituksen kokouksiin läsnäolo- ja
puheoikeuksin. Kokousten sihteerinä toimi vuoden ensimmäisessä kokouksessa Fennovet Oy:n työntekijä ja 4.3.
alkaen liiton toiminnanjohtaja. Liiton muut toimihenkilöt osallistuivat tarvittaessa kokouksiin asiantuntijoina.
Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kymmenen kertaa ja käsitteli yhteensä 177 päätösasiaa
(vuonna 2012/205). Lisäksi hallituksen ja valtuuskunnan puheenjohtajat kokoontuivat puheenjohtajistopalaveriin
kahdesti vuodessa suunnittelemaan liiton toimintaa.
3.4 Muut toimielimet
Luottamusneuvosto (toimikausi 2013-2015)
Puheenjohtaja Ari-Matti Pyyhtiä, jäsenet Pirjo Aho, Jouko Koppinen, Outi Vainio, Antti Nurminen, Markku
Tikkanen ja Heikki Putro; sihteeri Marjatta Vehkaoja.
Luottamusneuvosto ei kokoontunut vuoden aikana.
Eettinen valiokunta
Puheenjohtaja Leena Suojala, jäsenet Outi Vapaavuori, Meeri Rinta-Jouppi ja Pauli Sorvisto, sekä Tomas
Häggvik; varajäsen Anne Siljamäki; sihteeri Maria Jokela 20.6 asti sen jälkeen Marjatta Vehkaoja.
Valiokunta kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa. Valiokunta otti kantaa jäsenten esittämiin kysymyksiin
ja eettisiin rajanvetotilanteisiin, erityisesti ilmoitteluohjeiden soveltamiseen.
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Eläinsuojeluvaliokunta
Puheenjohtaja Päivi Lahti; varapuheenjohtaja Katri Wermundsen; jäsenet Aila Rauatmaa, Sara Syyrakki ja
Kati Vainio; varajäsenet Heidi Härtel, Taina Laine ja Jukka Marttila; sihteeri Kirsi Sario.
Valiokunta kokoontui kertomusvuoden aikana viisi kertaa. Valiokunta käsitteli kokouksissaan muun
muassa eläinsuojelulain uudistamista ja valmisteli liiton hallitukselle kannanottoja eläinsuojelukysymyksiin.
Valiokunta valmisteli perustelumuistion eläinsuojelulainsäädännön uudistamiseksi sekä järjesti eksoottisten
lemmikkien, märehtijöiden ja porojen hyvinvointiseminaarin. Lisäksi valiokunta osallistui ”Älä osta koiraa häkistä”kampanjan valmisteluun.
Koulutusvaliokunta
Puheenjohtaja Maria Kareskoski (avajaiset ja ajankohtaista -luentokokonaisuus); varapuheenjohtaja Lotta
Axelson (liiketoiminta); jäsenet Tytti Harjuhahto (pieneläimet), Tuomas Herva (tuotantoeläimet), Janne Lunden
(elintarvike- ja ympäristöhygienia), Kati Vainio (hevoset), Merja Laitinen (pieneläimet), Riitta Maijala (tiede ja
tutkimus), Marja Fossi (liha- ja teurastamohygienia), Jouni Mäkelä (tuotantoeläimet), Tiina Tiainen (elintarvike- ja
ympäristöhygienia) ja Tytti Niemelä (hevoset); sihteeri Outi Hälli.
Valiokunta kokoontui vuoden aikana viisi kertaa. Sen tehtävänä oli valmistella Eläinlääkäripäivien
ohjelma. Valiokunta huolehti yhdessä liiton toimiston ja Fennovet Oy:n kanssa päivien käytännön järjestelyistä.
Kunnan palkkavaliokunta
Puheenjohtaja Päivi Pyykönen; varapuheenjohtaja Johanna Puro; jäsenet Hanna Nurmi, Jarkko Oksanen ja
Liisa Palmu; varajäsenet Anna Jeshoi ja Maija Penttilä; sihteeri Maria Jokela kesäkuuhun saakka ja loppuvuoden
Markku Kojo.
Valiokunta kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa. Kuntatyönantajan kanssa tehty valmistelu
päivystysasiassa päättyi tuloksettomana alkusyksystä, kun seuraavia virkaehtosopimusneuvotteluja aikaistettiin
usealla kuukaudella. Valiokunta päivitti vähimmäispalkkasuositukset hygieenikoille ja praktikoille, päivitti
vastaanottosuosituksen sekä käsitteli ajankohtaisia kysymyksiä. Valiokunta käsitteli
virkaehtosopimusneuvottelutavoitteita syksyllä käytyjen neuvottelujen aikana.
Koulutuspoliittinen valiokunta
Puheenjohtaja Kirsi Sario; jäsenet Sanna Hellström, Päivi Lahti, Mirja Ruohoniemi, Marita Saarikivi, Jutta
Salonen ja Maria Wiberg. Marita Saarikiven henkilökohtaisena varajäsenenä toimi Johanna Puro. Sihteerinä toimi
Fennovet Oy:n koulutussuunnittelija Raija Korolainen.
Valiokunta kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. Valiokunta seuraa eläinlääkärikoulutuksen vastaavuutta
yhteiskunnan tarpeisiin; EU-lainsäädäntöä erityisesti koulutuspolitiikan osalta. Lisäksi valiokunta valmistelee
asioita Akavan koulutuspoliittisiin työryhmiin. Valiokunta pyrkii tiedottamisella monipuolistamaan tiedekuntaan
hakevien joukkoa ja ottaa kantaa opiskelijamääriin yms. Valiokunta seuraa ja valmistelee täydennyskoulutusta ja
erikoistumisopintoasioita, kartoittaa EU-laillistujien mahdollisesti tarvitsemaa lisäkoulutusta. Valiokunnan
edustajat tapasivat säännöllisesti eläinlääketieteellisen tiedekunnan edustajia.
Opiskelijavaliokunta
Puheenjohtaja Maria Kaukonen (C64); varapuheenjohtaja Raisa Kiimamaa (C65); jäsenet Riikka Aho
(Tartto) Emma Alve (C67),, Anna-Maija Naapi (C69), Päivi Lahti, Maria Polso (C63), Eini Saaranen (C68), Tiina
Keskitalo (22.11 alkaen) ja Okko Sukura (C66); varajäsen Heidi Pekkola (C64); sihteeri Iivari Järvinen
Valiokunta kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa. Valiokunta käsitteli opiskelijoiden matkaapurahahakemukset, joita tuli keväällä 18 kappaletta ja syksyllä seitsemän kappaletta. Valiokunta esitti
hallitukselle hakemusten perusteella jaettavaksi 4 100 euroa. Lisäksi valiokunnassa käsiteltiin liiton
opiskelijatoimintaa.
Sosiaalivaliokunta
Puheenjohtaja Leena Manner; varapuheenjohtaja Katri Kiviniemi; jäsenet Outi Ahlström, Kirsti Sipponen
ja Henna Söderholm; varajäsenet Veera Karkamo ja Pia Pouri; sihteeri Maria Jokela kesäkuuhun saakka ja
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loppuvuoden Markku Kojo. Valiokunta kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa. Valiokunta järjesti syyskuussa 2013
koulutuspäivän valvontaeläinlääkäreille. Eläinlääkärin työterveysoppaan uusiminen oli vireillä koko vuoden ajan,
mutta yhteistyökumppanista johtuvasta syystä asia siirtyi vuodelle 2014. Valiokunta piti edelleen erittäin tärkeänä,
että mentoritoiminnan käynnistäminen selvitetään ja toiminnasta kiinnostuneiden kartoitus tehdään.
Talousvaliokunta
Puheenjohtaja Kirsi Sario; varapuheenjohtaja Nina Sarén; jäsen Heikki Putro; varajäsen Riitta-Mari
Tulamo; sihteeri Hanna Kokkonen
Talousvaliokunta kokoontui vuoden aikana kolme kertaa. Valiokunta käsitteli liiton tilinpäätöksen 2012 ja
talousarvion vuodelle 2014 sekä teki hallitukselle esityksiä liiton varojen käytöstä.
Työvaliokunta
Puheenjohtaja Kirsi Sario; jäsenet Päivi Lahti ja Riikka Åberg.
Valiokunta ei kokoontunut vuoden aikana.
Valtion palkkavaliokunta
Puheenjohtaja Pauli Sorvisto, AVI; jäsenet Tuija Gadd, Evira; Miia Jakava-Viljanen, MMM; Tita-Maria
Muhonen, Fimea; Ava Sovijärvi, Puolustusvoimat; Elisa Pitkänen, Evira; sihteeri Maria Jokela kesäkuuhun saakka
ja loppuvuoden Markku Kojo. Valiokunta kokoontui kertomusvuoden aikana kaksi kertaa. Valiokunta seurasi
virkaehtosopimusratkaisun syntymistä valtion sopimusalueelle. Sopimusratkaisu perustui 30.8.2013 tehtyyn
Työllisyys- ja kasvusopimukseen ja on voimassa alkuvuoteen 2017 saakka. Heinäkuussa 2014 valtion palkkoja
korotetaan 20 eurolla ja vuotta myöhemmin 0,3 %:lla. Valiokunta käsitteli eri virastojen ajankohtaisia asioita sekä
palkkatilastoja ja -suosituksia. Valiokunta järjesti virkaehtosopimusaiheisen jäsenillan syksyllä.
Yksityissektorin työsuhdevaliokunta
Puheenjohtaja Tuomas Herva; varapuheenjohtaja Hanna Bäckman; jäsenet Sini Bergman, Suvi Heinola,
Katri Kiviniemi ja Susanna Martikainen; varajäsen Johanna Kokkonen; sihteeri Iivari Järvinen
Valiokunta kokoontui vuoden aikana kahdesti. Valiokunta keskusteli liiton toiminnan aktivoimisesta
palkansaajaeläinlääkärien suuntaan ja käsitteli yksityissektorin palkankorotuksia, ketjuuntumista ja
valiokuntayhteistyötä.
Yliopistovaliokunta
Puheenjohtaja Päivi Lahti; varapuheenjohtaja Mari Vainionpää; jäsenet Laura Hänninen, Riikka KetoTimonen, Jere Lindén, Leena Seppä-Lassila; varajäsenet Miia Lindström, Anna Mykkänen; sihteeri Iivari
Järvinen.
Valiokunta kokoontui vuoden aikana neljä kertaa pohtien laajasti yliopiston työsuhdeongelmia ja omia
toimintamahdollisuuksiaan. Lisäksi valiokunta toteutti vuoden lopussa kautta aikain ensimmäisen yliopiston
palkkakyselyn, jonka vastausprosentti oli yli 50. Kyselyn analysointi valmistuu vuonna 2014.
Yrittäjävaliokunta
Puheenjohtaja Markus Kiili; varapuheenjohtaja Maarit Luukkainen-Soilu; jäsenet, Mikael Granholm ja
Elina Illukka; varajäsenet Sointu Jalkanen, Ulla Eskelinen, Sami Takala ja Jan Räihä; sihteeri Iivari Järvinen
Valiokunta kokoontui vuoden aikana viisi kertaa. Kokouksissa käsiteltiin yrittäjyyden tulevaisuutta ja
eläinlääkäriasemien ketjuuntumista sekä potilastietojen käyttöä.

Suomen Eläinlääkärilehden toimitusneuvosto
Puheenjohtaja Riikka Laukkanen-Ninios, varapuheenjohtaja Jouko Koppinen (tieteellinen toimittaja),
jäsenet Kati Vainio, Kaisa Hartikainen, Eve Ala-Kurikka, Raisa Iivonen, Helka Heikkilä, Hanna Salmela, Anna
Mykkänen, sihteeri Anna Parkkari kokoukseen 13.9 saakka ja sihteeri Anneli Itäluoma-Alanen kokouksesta
8.11.2013 lähtien.
Toimitusneuvosto kokoontui vuoden aikana neljästi. Kokouksissa käytiin läpi saatua palautetta, uusia
ideoita lehden kehittämiseksi, mahdollisia kirjoittajia, sisältö- ja artikkeli-ideoita sekä valittiin eläinlääkärin
harrastusaiheiset kannet vuodeksi 2014.
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3.5 Liiton toimisto
Toimiston henkilökuntaan kuuluivat kertomusvuonna ELL Marjatta Vehkaoja (toiminnanjohtaja)
4.3. alkaen, KTK Hanna Kokkonen (taloussihteeri), FM Anna Parkkari (tiedottaja ja toimituspäällikkö),
OTM, varatuomari Iivari Järvinen (yksityissektorin asiamies), OTM Maria Jokela (julkisen sektorin
asiamies), vanhempainvapaalla 20.6. alkaen, OTK Markku Kojo (julkisen sektorin asiamies) 4.6. alkaen
Maria Jokelan äitiysloman sijaisena, yo-merkonomi Riitta Puro (assistentti), KTM Anneli ItäluomaAlanen (toimistosihteeri) 4.3. alkaen sekä Andreas Lang (toimistoteknikko) 30.8. asti. Lisäksi liiton
puheenjohtaja ELL Kirsi Sario oli puoliaikaisessa työsuhteessa liittoon. Tiedottajan sijaisena oli Eija
Riitakorpi 28.10.-13.12. välisenä aikana ja toimistosihteerin sijaisena Anne Rantanen lyhyitä jaksoja
2.1.-28.2. välisenä aikana.
4. ULKOISET SUHTEET
4.1 Yhteydet yhteistyötahoihin
4.1.1 Yleistä
Kertomusvuoden aikana liitto on ollut yhteistyössä eläinlääkärikuntaa lähellä olevien ja siihen vaikuttavien
yhteisöjen, järjestöjen ja viranomaisten kanssa. Neuvotteluja, tapaamisia ja muunlaista yhteydenpitoa on ollut
muun muassa MMM:n, STM:n, Eviran, Fimean, Helsingin yliopiston, Suomen Kennelliiton, Suomen
Eläinsuojeluyhdistyksen, Animalian, HESY:n, Akavan ja akavalaisten liittojen, Kuntatyönantajat ry:n, MTK:n,
Lääketeollisuus ry:n ja lääkeyritysten sekä eri poliittisten ryhmien edustajien kanssa.
Liiton edustajat pitivät kertomusvuoden aikana yhteyttä useisiin kansanedustajiin. Lisäksi liiton edustajat
ovat käyneet liiton nimeäminä asiantuntijoina eduskunnan valiokuntien kuultavana lainsäädännön valmistelun
yhteydessä.
4.1.2 Lääkärikartelli
Lääkärijärjestöjen yhteistyö toteutui entiseen tapaan Lääkärikartellin kautta. Lääkärikartellin hallitus
kokoontui kymmenen kertaa kertomusvuoden aikana. Kirsi Sario ja Marjatta Vehkaoja toimivat kartellin
hallituksen jäseninä.
Lääkärikartellin hallitus on käsitellyt pääasiassa kunnan ja valtion työ- ja virkaehtosopimuksiin sekä
PuhTi-järjestelmään liittyviä kysymyksiä. Puhti-järjestelmä on Lääkärikartellin liittojen jäsenille maksuton jäsenetu.
Ei-jäseniltä päätettiin periä 500 euron vuosimaksu vuoden 2014 alusta. Ei-jäsenten osoitetietojen keruu työllisti
runsaasti liiton toimistoa.
Kunta- ja valtiosektorin osalta hyväksyttiin sopimukset. Lääkärikartellin toimi tiiviissä yhteistyössä syksyn
neuvotteluissa Kuntatyönantajat KT:n asioissa. Lisäksi Lääkärikartelli jatkoi lääkäriliittojen yhteistä
luottamusmieskoulutusta, jolla vahvistetaan merkittävällä tavalla lääkäriryhmien yhteistä edunvalvontaa.
4.1.3 Eläinlääkäriyhdistykset
Eläinlääkärien alakohtaiset erikoisyhdistykset ja alueelliset paikallisseurat ovat itsenäisiä yhdistyksiä,
joiden kanssa liitolla on yhteistoimintaa muun muassa koulutus- ja järjestöasioissa. Lisäksi liitto on tarvittaessa
pyytänyt valmistelussa oleviin asioihin eläinlääkäriyhdistysten lausuntoja. Yhdistysten yhteystiedot ovat liiton
kotisivuilla.
Liiton puheenjohtaja osallistui keväällä EHY-päiville Helsingissä. Liiton puheenjohtaja osallistui SKEL:n ja
TEP:n yhteisille koulutuspäiville Kuopiossa. Lisäksi puheenjohtaja, toiminnanjohtaja ja julkisen sektorin asiamies
osallistuivat. SKEL:n syyspäiville Mustion linnassa Raaseporissa. Liiton puheenjohtaja piti alustuksen liiton
ajankohtaisista asioista ja julkisen sektorin asiamies kertoi päivystystyöryhmän sekä virkaehtosopimuksen
neuvottelujen etenemisestä. Puheenjohtaja osallistui myös Suomen Eläinlääkäreiden Kehitysyhteistyöjärjestö
SEK ry:n seminaariin Sellissä ja Helsinki International Horse Show- tilaisuuteen Yliopistollisen eläinsairaalan
vieraana. Liiton puheenjohtaja osallistui Savo-Karjalan eläinlääkäriseuran 80-vuotisjuhliin Kuopion Klubilla.
4.1.4 Eläinlääketieteen kandidaattiyhdistys EKY ja Suomalaiset opiskelijat Tartossa, Suolet ry.
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Eläinlääketieteen opiskelijoiden viidennelle vuosikurssille järjestettiin liiton kustantama verokurssi ja
kuudennelle vuosikurssille kirjanpitokurssi sekä EKY-ilta liiton toimiston yhteydessä sijaitsevassa Selli-tilassa.
Puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja osallistuivat EKY:n järjestämään kollegailtaan. Ensimmäinen vuosikurssi
vieraili liiton toimistolla lokakuussa. Puheenjohtaja piti valmistumispuheen uusille eläinlääketieteen lisensiaateille
tiedekunnan kevään juhlallisessa publiikissa. Liiton edustajana EKY ry:n vuosijuhlaan osallistuivat Kirsi Sario ja
Marjatta Vehkaoja.
Liiton edustajat Kirsi Sario ja Hanna Nurmi vierailivat Suolet ry:n 11-vuotis-vuosijuhlissa Tartossa
keväällä. Lisäksi Tartossa järjestettiin sekä keväällä että syksyllä kirjanpitokurssi opiskelijoille. Yhteistyö
suomalaisten Tartossa eläinlääketiedettä opiskelevien kanssa oli tiivistä ja hedelmällistä.
4.1.5 Lääkärien työttömyyskassa
Lääkärien työttömyyskassassa oli kertomusvuoden lopussa 20 702 jäsentä, joista eläinlääkäreitä oli 1
005. Vuoden 2013 jäsenmaksu oli 21 euroa.
Työttömyysaste pysyi eläinlääkärien osalta matalana kertomusvuoden aikana. Kassa maksoi
ansiopäivärahaa 13 eläinlääkärille yhteensä 106 725,31 euroa. Päivärahaa maksettiin 1 301 korvauspäivältä
keskimäärin 82,03 euroa päivässä.
Vuorotteluvapaalla oli kymmenen eläinlääkäriä. Työttömyyskassa maksoi vuorottelukorvausta 1 368
päivältä yhteensä 114 967,70 euroa. Keskimääräinen vuorottelukorvaus oli 84,04 euroa päivässä.
4.2

Liiton edustukset

Liiton näkemykset ovat tulleet monipuolisesti esille edustajien kautta monissa työryhmissä ja
sidosryhmissä. Liiton edustukset käyvät ilmi tämän kertomuksen liitteessä.
5. SUOMEN ELÄINLÄÄKETIETEEN SÄÄTIÖ
Säätiön hallituksen puheenjohtajana toimi Antti Sukura (HYELTDK prof.) sekä jäseninä Liisa Kaartinen
(19.5.2013 alkaen), Jari Karlson (talouselämä), Miia Lindström (HYELTDK prof.), Riitta Maijala (18.5.2013 asti).
Tiina Mattila-Sandholm (talouselämä), Seppo Meri (lääketiede), Vuokko Puurula, Jan Räihä ja Simo Tiainen
(maatalous). Säätiön asiamiehenä toimi professori Riitta-Mari Tulamo.
Säätiö jakoi kertomusvuonna apurahoja yhteensä 164 550 e, joista 130 500 e tutkimusapurahoina ja 34
050 e matka-apurahoina.
6. TOIMINTA-ALUEET
6.1 Edunvalvonta
Työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaiset työmarkkinaratkaisut kunnan, valtion ja yliopistojen sopimusalueilla
Eläinlääkäreitä koskeva palkkaratkaisut syntyivät 25. lokakuuta. Ne ovat elokuussa 2013 solmitun
työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaisia.
Voimassaoloaika on kunnan, valtion ja yliopistojen työ- ja virkaehtosopimuksissa kaikissa sama1.3.2014 31.1.2017. Palkankorotuksista on sovittu vain vuoden 2015 loppuun saakka ulottuvalle ensimmäiselle jaksolle.
Loppuvuonna 2015 sopimukset voidaan sanoa irti, ellei palkankorotuksista jälkimmäiselle jaksolle päästä
yksimielisyyteen.
Kunnan palveluksessa olevien eläinlääkärien tehtäväkohtaista palkkaa, siihen verrattavaa
kuukausipalkkaa ja henkilökohtaista lisää korotetaan 1.7.2014 lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 0,62 %.
Euromääräiset korotukset Kunnallisen lääkärisopimuksen eläinlääkäriliitteen palkkataulukossa vaihtelevat 10 ja
25 euron välillä. Valtion ja yliopistojen sopimuksen piirissä olevien kuukausipalkkoja korotetaan vasta 1.8.2014 eli
kuukautta myöhemmin 20 eurolla.
Toinen yleiskorotus toteutetaan kunnalla 1.7.2015, jolloin korotuksen suuruus on 0,33 %. Valtiolla ja
yliopistoissa korotusajankohta on 1.8.2015 ja sen suuruus on valtiolla 0,3 % ja yliopiston opetus- ja
tutkimushenkilökunnalla 0,4 %.
Vuosiloman tai lomarahavapaan aikana sairastuminen siirtää lomaa eteenpäin. Sairaana ei siis tarvitse
enää lomailla, vaan karenssi poistuu tulevan sopimuskauden alusta lukien. Sairastumisesta loman aikana tulee
ilmoittaa työnantajalle mahdollisimman pian. Karenssin poistaminen on rahoitettu jälkimmäisestä
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yleiskorotuksesta. Jatkossa siirtyminen osa-aikatyöhön tai – osa-aikatyöstä otetaan prosentuaalisesti huomioon
vuosilomapalkan määräytymisessä.
Kunnallisen lääkärisopimuksen eläinlääkärien päivystyksen peruskorvauksia korotetaan yleiskorotuksia
vastaavina ajankohtina samoilla prosenteilla. Valtiolla euromääräisiä palkanlisiä ja lisäpalkkioita, joita voimassa
olevien virka- ja työehtosopimusten tai vakiintuneen käytännön perusteella tarkistetaan yleiskorotuksin,
korotetaan 1.8.2014 alkaen 0,73 prosentilla.
Maaliskuun alusta 2014 aikaistetaan kunnan eläinlääkäreitä koskevan liitteen 5 mukaista päivystyksen
peruskorvauksen maksatusta alkamaan kello 16 kello 17 sijaan. Tämän toteuttaminen pienentää hieman
ensimmäistä yleiskorotusta.
Liitto ja Kuntatyönantaja perustavat työryhmän päivittämään eläinlääkäritaksaa. Ellei työryhmä pääse
yksimielisyyteen sisällöllisistä muutoksista, korotetaan taksan sisältämiä palkkioita vuoden 2015 alusta runsaalla
prosentilla.
Yksityinen sektori
Yksityissektorilla vuoden pääpaino oli suositusten päivittämisellä ja tulevan toiminnan suunnittelulla.
Valiokunta pohti lisäksi mikä sen kokoonpano ja toimenkuva on tulevaisuudessa.
Muu edunvalvonta
Liiton luottamus- ja toimihenkilöt osallistuivat kertomusvuoden aikana lukuisten jäsenten palkka- sekä työja virkasuhdeongelmien hoitamiseen.
6.2 Liiton lausunnot ja kannanotot
Akava
-

Lausunto yhdenvertaisuuslainsäädännön uudistamista koskevasta hallituksen esityksestä
Kommentti luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta
Kommentti Akavan terveyspoliittisesta ohjelmasta
Kommentti opiskelijoiden harjoittelujaksojen terveysvaatimuksista

Evira
-

Lausunto luonnoksesta Eviran ohjeeksi raakamaidon ja ternimaidon tuotannon ja myynnin valvonnasta

Kansanedustaja Markku Eestilälle
-

Lausunto työturvallisuuslain muutosesityksestä

Maa- ja metsätalousministeriö
-

Lausunto luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi salmonellatartunnan vastustamisesta
naudoissa ja sioissa annetun asetuksen muuttamisesta
Lausunto luonnoksesta alkutuotantoasetuksen muuttamisesta ja luonnoksesta asetukseksi raakamaidon
tuotannon ja luovutuksen elintarvikehygieniasta
Lausunto luonnoksesta tuettavaa rakentamista koskevista lammas- ja vuohitalousrakennusten
rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista
Lausunto luonnoksesta Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavien elintarvikkeiden tuontiehdoista
Lausunto luonnoksesta esitykseksi eduskunnalle laeiksi tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien
eläinten suojelusta sekä eläinsuojelulain muuttamisesta
Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi eläinten terveysvalvonnasta sekä eläintautien
vastustamisesta eläinten keinollisessa lisäämisessä
Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi elintarvikelain muuttamisesta
Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi eräistä elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäisistä
toiminnoista annetun asetuksen (1258/2011) muuttamisesta ja luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön
asetuksen (1368/2011) muuttamisesta
Lausunto 12 ehdotetun eläintautilain nojalla annettavan asetuksen luonnoksesta

10

-

-

-

Lausunto luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi elintarvikkeiden alkutuotannon
elintarvikehygieniasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (1368/2011) muuttamisesta
Lausunto luonnoksesta korkeapatogeenisen lintuinfluenssan vastustamista koskeviksi MMM:n
asetuksiksLausunto luonnoksista suu- ja sorkkataudin, klassisen sikaruton ja afrikkalaisen sikaruton
vastustamista koskeviksi maa- ja metsätalousministeriön asetuksiksi
Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnasta annetun
lain muuttamisesta terveydenhuollosta
Lausunto luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetuksiksi Newscastlen taudin vastustamisesta
sekä viesti-, näyttely- ja koristekyyhkyjen rokottamisesta Newscastlen tautia vastaan
Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi EK:lle eläinjalostuslaiksi ja laeiksi eräiden siihen liittyvien
lakien muuttamiseksi
Lausunto luonnoksesta MMM:n asetukseksi nautojen ja sikojen salmonellavalvonnasta
Lausunto luonnoksesta asetukseksi hevosten suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n
muuttamisesta (dnro 1495/12/2013)
Lausunto luonnoksesta esityksestä Eduskunnalle laiksi rehulain muuttamisesta
Lausunto luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kunnaneläinlääkärien maksullisista
suoritteista
Lausunto luonnoksesta esityksestä Eduskunnalle laiksi rehulain muuttamisesta
Lausunto luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi vapaaehtoisesta eläinten
terveysvalvonnasta sekä ehdotetusta muutoksesta keväällä 2013 lausunnolla olleeseen luonnokseen
valtioneuvoston asetukseksi eläinten terveysvalvonnasta sekä eläintautien vastustamisesta eläinten
keinollisessa lisäämisessä
Lausunto luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi eläintautien ilmoittamisesta ja
mikrobikantojen toimittamisesta dnro 1835/13/2013
Lausunto luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen
elintarvikehygieniasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta Dnro 1925/13/2013
Lausunto luonnoksesta 1) luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi kaloissa, äyriäisissä ja
nilviäisissä esiintyvien eläintautien vastustamisesta, sekä 2) luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön
päätökseksi kalojen tarttuvan haimakuoliotaudin ja kalojen bakteeriperäisen munuaistaudin leviämisen
estämiseksi perustettavista rajoitusalueista
Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi luonnonmukaisen tuotannon valvonnasta ja
elintarvikelain 3 ja 5 §:n muuttamisesta
Lausunto asetusluonnoksesta, MMM:n asetus Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä siirrettävää siipikarjaa
ja siirrettäviä siipikarjan siitosmunia koskevista terveysvaatimuksista

MTK
-

Kannanotto Tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoidon osaamisalaksi

Opetusministeriö
-

Lausunto erikoistumiskoulutuksen uudistamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö
-

Lausunto hallituksen esitykseksi lääkelain muuttamisesta (lääkeväärennösdirektiivi)
Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi terveydensuojelulain muuttamisesta sekä luonnos
sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista
Lausunto luonnoksesta ehdotukseksi hallituksen esityksestä laiksi lääkelain muuttamisesta
(lääketurvadirektiivi ja potilasdirektiivi) ja ehdotuksesta asetukseksi lääkkeen määräämisestä annetun
asetuksen muuttamisesta (lääkemääräyksen tunnustaminen)
Lausunto VL: n: 1) HE sairausvakuutuslain 5 luvun 8 ja 9 §:n muuttamisesta ja 2) Valtioneuvoston asetus
lääketaksasta

Suomen Kennelliitto
-

Lausunto Eläinlääkärisopimus-ehdotuksesta JTT 9-13

Säteilyturvakeskus
-

Lausunto Säteilyturvakeskuksessa valmistuneista ohjeluonnoksista
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Univet/ Pekka Happoselle
-

Lausunto lääkkeiden luovutukseen liittyvässä asiassa

6.3 Suomen Eläinlääkärilehti
Vuosi 2013 oli lehden 120-vuotisjuhlavuosi. Numeroita julkaistiin kymmenen ja sivuja 684 (vuonna
2012/672). Tieteellisiä artikkeleita julkaistiin 10 (vuonna 2012/10) ja muita artikkeleita 43 (vuonna 2012/40).
Lehden juhlavuotena kannessa julkaistiin juhlatunnus ja sisäsivuilla juhlapalsta. Kansissa jatkettiin
eläinlääkärien ja heidän läheistensä tekemien taideteosten julkaisemista.
Lehden vakiopalstoja olivat Puheenjohtajan palsta, Mikä on diagnoosisi?, Miten hoitaisit?, Juristi vastaa,
Ajankohtaista eläintautitutkimuksesta, Ajankohtaista, Henkilöuutisia, Avoimia työpaikkoja, Uusia julkaisuja ja
Kurssit. Pääkirjoituksia kirjoittivat liiton puheenjohtaja Kirsi Sario, Eviran pääjohtaja Matti Aho, liiton hallituksen
varapuheenjohtaja Sointu Jalkanen, liiton toiminnanjohtaja Marjatta Vehkaoja, yrittäjävaliokunnan puheenjohtaja
Markus Kiili, professori Tuula Honkanen-Buzalski, Vantaan 1. kaupungineläinlääkäri Kirsi Hiltunen, Diplomate
ECAR Maria Kareskoski ja liiton valtuuskunnan puheenjohtaja Olli Ruoho. Pääkirjoitukset käännettiin ruotsiksi.
Vakituisia kolumnisteja olivat Piia Hiekkaranta (Rapakon Reunalta), Matti Tikka (Tikka) ja Leif Wikman
(Microglossus). Antti Helmisen kolumni (Hippiatrikan kertomaa) julkaistiin viidessä numerossa.
Eläinlääkäripäivistä kerrottiin kolmessa numerossa.
Lehden toimitus teki yhteistyötä pohjoismaisten eläinlääkärilehtien ja suomalaisten lääkärilehtien
toimitusten kanssa, mikä tuotti hyviä ideoita ja taustatietoja lehden tekoon. Eläinlääkärilehden vuosikerta
lähetettiin Terveystoimittajat ry:n jäsenistä noin 45:lle ja liiton hallitus hyväksyi ehdotuksen tarjota vuosikerta
veloituksetta Terveystoimittajat ry:n halukkaille jäsenille myös vuonna 2014.
Lehden päätoimittajana toimi liiton puheenjohtaja Kirsi Sario, tieteellisenä toimittajana Jouko Koppinen ja
toimituspäällikkönä Anna Parkkari, sijaisenaan syyskuusta lähtien Anneli Itäluoma-Alanen. Ilmoitusmyynnistä
vastasi Tiina Karenius Fennovet Oy:stä ja osoiterekisteristä toimistosihteeri. Rekisteritietoluovutukset
henkilörekisterilain sallimissa puitteissa on ulkoistettu Fennovet Oy:lle.
Lehti on Suomen Aikakauslehtien liiton eli Aikakausimedian jäsen. Lehti painetaan Lehtiyhtymäkonserniin kuuluvassa Kirjapaino Uusimaassa Porvoossa ja taittotyö tehdään kirjapainon alihankintana TKTaittokoneessa, joka toimii Outokummussa. Lehteä painettiin 2 600 kappaletta kutakin numeroa, paitsi
Eläinlääkäripäivien numeroa 8 painettiin sata kappaletta enemmän.
6.4 Tiedotustoiminta
6.4.1 Jäsenille suunnattu viestintä
Jäsenille suunnattua tiedotusta olivat sähköinen uutiskirje ja verkkosivujen jäsensivut. Aiempaan tapaan
osa verkon sisällöstä on liiton sivuilla ja osa FiMnet-palvelussa. Kertomusvuonna jäsenten käytössä oli liiton
kustantamana eläinlääketieteellinen VetMed Resources -tietokanta. Liiton verkkosivujen sisältöä pidettiin ajan
tasalla ja uutta tuotettiin. Etusivun bannereita vaihdettiin tilanteen mukaan ja sopivia aiheita nostettiin esille. Myös
työpaikkahakupalvelu toimii verkkosivuilla.
Lähes 80 % jäsenistä on ilmoittanut sähköpostiosoitteensa jäsenrekisteriin ja heille uutiskirje meni
sähköpostilla. Paperisena uutiskirje toimitettiin noin 25 jäsenelle.
Uutiskirjeessä kerrottiin muun muassa hallituksen ja valtuuskunnan kuulumisia, valtuuskunnan vaaleista,
koulutuksista, jäseneduista, jäsenkunnalle hyödyllisistä veroasioista, eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnan
lausunnoista, muista säädöksistä ja lisätiedon lähteistä.
6.4.2 Ulkoinen viestintä
Kertomusvuoden aikana joukkoviestinten kyselyihin ja haastattelupyyntöihin vastattiin tarpeen mukaan ja
kysyjiä ohjattiin edelleen. Vuoden aikana ei ollut käytössä maksettua mediaseurantaa.
Eläinlääkäripäivien avajaispäivänä 27. marraskuuta järjestettiin joukkoviestimille tiedotustilaisuus, johon
osallistui kaksi toimittajaa ja lukuisia sidosryhmien edustajia. Ajankohtaisista aiheista esiin nostettiin seuraavat
asiat: Eläinten lääkitsemislainsäädännön uudistus tiivistää eläinlääkärin ja tilan yhteistyötä, Suomi on onnistunut
hyvin eläinten virustautien torjunnassa ja hallinnassa, Afrikkalaisen sikaruton leviämisriski Suomeen otettava
vakavasti, Lopetusasetus toi lisää suunnitelmallisuutta teurastamojen toimintaan, Topi Salmi -palkinto professori
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Liisa Sihvoselle, Ihmisten ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen tarvitsee arvopohdintoja, Lauri ja
Helvi Vasenius – Suomen eläinlääketieteen säätiön merkittävimmät tukijat sekä Tieteelliset posterit palkittiin
Eläinlääkäripäivillä.
Tilaisuudessa aiheista alustivat Eläinlääkäriliiton hallituksen puheenjohtaja, ELL Kirsi Sario, Helsingin
yliopiston Eläinlääketieteellisten biotieteiden osaston eläintautivirologian professori ja Eviran tutkimusjohtaja, ELT
Liisa Sihvonen sekä ETT ry:n toiminnanjohtaja Pirjo Kortesniemi.
Eläinlääkäripäivillä kävi kaikkiaan kuusi toimittajaa. Toimittajilla oli käytössä lehdistötila, ja kaksi
eläinlääketieteen opiskelijaa oli tiedotuksen apuna. Eläinlääkäripäivien valokuvaukseen palkattiin kahtena
päivänä valokuvaaja Henrik Kettunen.
Tiedotteet julkaisivat verkkosivuillaan, mahdollisesti myös paperilehdessä, muun muassa Maaseudun
Tulevaisuus, YLE Uutiset, Hevosurheilu-lehti, Kennelliitto ja Akava verkkosivut.
Koska käytössä ei ollut maksullista mediaseurantaa, tietoja kaikista julkaistuista Eläinlääkäripäiviin
liittyvistä lehti- tai verkkoartikkeleista ei ole saatavilla.
Eläinlääkäriliitto osallistui viime vuonna alkaneeseen kampanjaan Älä osta koiraa häkistä.
Eläinlääkäriliiton lisäksi kampanjassa olivat mukana Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ja Suomen Kennelliitto.

6.5 Koulutustoiminta
6.5.1 Eläinlääkäripäivät
Eläinlääkäripäivät pidettiin Helsingin Messukeskuksessa 27.−29.11. Kävijöitä päivillä oli yhteensä 1 376.
Luennoitsijoita oli 44, joista viisi oli ulkomaalaisia. Luentokokonaisuuksien puheenjohtajina toimi kolmetoista
eläinlääkäriä. Fennovet Oy:n järjestämässä näyttelyssä oli 75 yritystä tai yhteisöä näytteilleasettajana (708
2
m osastoneliön lisäksi kaksi autopaikkaa ulkona). Luennoille osallistujien (884) lisäksi Eläinlääkäripäivillä oli 276
näyttelyvierasta. Toimiston ja Fennovet Oy:n henkilökunta osallistui päivien järjestelyihin. Eläinlääketieteen
opiskelijat (62) toimivat saliavustajina sekä avustivat ilmoittautumisten vastaanottamisessa ja lehdistötilassa.
Avajaiset pidettiin kuudetta kertaa keskiviikkoiltana ja ne jatkuivat näyttelyalueella, jossa oli tarjoilua ja
elävää musiikkia. Avajaisissa oli juhlapuhujana maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen. Euroopan
parlamentin tervehdyksen toi europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen. Lisäksi liiton puheenjohtaja Kirsi Sario
kertoi ajankohtaisista asioista. Avajaisissa jaettiin Suomen Eläinlääkäriliiton ja Suomen eläinlääketieteen säätiön
myöntämä Topi Salmi -tutkijapalkinto professori ja tutkimusjohtaja Liisa Sihvoselle. Lisäksi ohjelmassa oli
parhaiden posterien palkitseminen ja Suomen eläinlääketieteen säätiön apurahojen jako. Avajaisiin osallistui
arviolta 450 vierasta.
Torstaina oli seniorieläinlääkärien tapaaminen sekä perjantaina kunniajäsenlounas liiton kunniajäsenille.
Eläinlääkäripäivien keskiviikon liiketoimintaosion teemana oli Alaistaito. Myös keskiviikkona pidetyn tiedeja tutkimusosion aiheena oli Tiede ja tutkimus päätöksenteon tukena. Osiossa esiteltiin perinteisesti
posterinäyttelystä valitut neljä posteria. Ajankohtaista -osion teemana oli etiikka. Toista kertaa järjestetyn
päivitystä praktiikkaan osion aiheena olivat hevosen haavahoito, pieneläinten allergiat sekä pienmärehtijöiden
sairaudet. Päivien muita aiheita olivat pieneläinten onkologia, hevosten urogenitaalialueen ja ylähengitysteiden
sairaudet, nautojen ruokinta ja lihasikojen sairaudet sekä teuraseläinten hyvinvointi, patologia ja laitosvalvonta
liha- ja teurastamolihahygienian osiossa sekä kryptosporidia ja legionella elintarvike- ja ympäristöhygienian
osiossa.
Liiton osastolla liiton asiamiehet neuvoivat jäseniä. Näyttelyvierailla oli mahdollisuus osallistua Suomen
Eläinlääkärilehden Paras Kansi 2013 -kilpailuun, minkä monet tekivätkin. Osallistujien kesken arvottiin sidottu
lehden vuosikerta ja kirjalahja.
Päivien osallistujille jaettiin Fennovet Oy:n julkaisema luentokokoelma, jonka painos oli 1150 kappaletta.
Eläinlääkäripäivien ennakko-ohjelma, luentokokonaisuuksien lyhyet esittelyt ja posterinäyttelyn kutsu
julkaistiin kesäkuussa Eläinlääkärilehden numerossa neljä. Ulkomaalaiset luennoitsijat ja kaksi kotimaista
luennoijaa, näytteilleasettajat, päivien ohjelma sekä posterinäyttelyyn hyväksytyt tieteelliset posterit esiteltiin
lokakuussa lehden numerossa kahdeksan. Kooste päivistä julkaistiin joulukuussa lehdessä 10. Ohjelma- ja
posterinäyttelytiedot julkaistiin myös liiton verkkosivulla. Eläinlääkäripäivien joukkoviestimissä saamasta
julkisuudesta kerrotaan kohdassa 6.4.2.
Posterinäyttely saavutti jälleen ennätyksen osallistuvien töiden määrässä. Vuosi aiemmin esillä oli 58 tieteellistä
posteria, tällä kertaa kaikkiaan 64 posteria kilpaili parhaan posterin palkinnosta. Kilpailun palkinnot oli lahjoittanut
Eläinlääketeollisuus ry. Palkintoraati oli aiempaa haastavamman tehtävän edessä posterien suuren määrän
vuoksi. Yleisesti raati piti näyttelykokonaisuutta monipuolisena ja hyvätasoisena.
1. palkinto, 1 000 e
Heikkilä, Hielm-Björkman, Morelius, Larse, Innes, Vapaavuori:
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Intra-articular Botulinum Toxin A in Treatment of Osteoarthritic Joint Pain in Dogs: A Randomized DoubleBlinded, Placebo-Controlled Clinical Trial
Posterin aihe edustaa kliinistä pieneläinlääketieteen alaa. Raati kehui tutkimuksen selkeää koeasetelmaa ja
lupaavien tulosten selkeää esittämistä. Tutkimuksen hyöty on nähtävissä. Visuaaliselta ilmeeltään posteria
arvioitiin seuraavasti: vangitseva kuvan käyttö, typografialtaan virheetön ja sommittelultaan jäntevä.
Kunniamaininta, 500 e
Sarvela, Läikkö, Lundén, Nevas
Ympäristöterveydenhuollon valvontayksiköissä esimiehinä toimivien eläinlääkäreiden esimies- ja johtamistaidot
Tulokset osoittavat, että tulevaisuudessa eläinlääkäreiden esimies- ja johtamistaitojen huomioiminen
eläinlääkärien koulutuksessa on tärkeää. Tutkimus on erittäin ajankohtainen ja se koskettaa koko
ympäristöterveydenhuollon kenttää, joka kattaa sekä elintarvike- ja terveysvalvonnan että eläinlääkintähuollon.
Visuaaliselta ilmeeltään posteri on selkeydessään esimerkillinen.
Kunniamaininta, 500 e
Seppä-Lassila, Orro, Lassen, Lasonen, Autio, Pelkonen, Kuosa, Soveri
Coccidiosis in Finnish dairy calves and association with acute phase response
Eläinlääketieteellisesti tärkeä aihe, jonka relevanssi lisääntynee tulevaisuudessa tilakokojen kasvaessa.
Visuaalisesti juliste nousee esille erottuvan, mutta hallitun värien käytön ansiosta.
Posterit arvioineessa raadissa olivat mukana professori, ELT Miia Lindström, ELT Janne Lundén, ELL Ina Toppari
ja graafinen suunnittelija Jaakko Ruuttunen. Palkintoraadin puheenvuoron Eläinlääkäripäivien avajaisissa käytti
raadin puheenjohtaja Miia Lindström.
6.5.2 Kirjanpito- ja verokurssi
Eläinlääketieteen opiskelijoille järjestettiin liiton kustantama Eläinlääkärin kirjanpito- ja verokurssi 16.17.3. Verokurssin kouluttajana oli veroasiantuntija Marjo Salin Veronmaksajat ry:stä ja kirjanpitokurssin
kouluttajana Pirkko Nousiainen Tilipalvelu Elli Oy:stä. Verokurssille osallistui 47 opiskelijaa ja kirjanpitokurssille 59
opiskelijaa. Molempien kurssien käytännön järjestelyt hoiti Fennovet Oy.
Kirjanpitokurssi järjestettiin ensimmäistä kertaa myös Eesti maaülikoolissa Tartossa. Poikkeuksellisesti
kurssi järjestettiin siellä kahteen kertaan kuluneen vuoden aikana, 31.3.−1.4. ja 2.10. Kurssille osallistui yhteensä
noin 55 suomalaista opiskelijaa. Kirjanpitokurssin kouluttajana toimi Pirkko Nousiainen. Liiton puheenjohtaja
kertoi samassa yhteydessä liiton toiminnasta ja jäseneduista.
6.5.3 Johtamiskoulutus
Suomen Eläinlääkäriliiton toimeksiannosta Fennovet Oy järjesti Esimies- ja johtamiskoulutuskokonaisuuden, josta kaksi lähipäiväjaksoa pidettiin syksyllä. Koulutus jatkuu vuoden 2014 puolella vielä
kahdella jaksolla. Koulutukseen osallistui 15 eläinlääkäriä. Koulutuksen toteutuksesta vastaa Deep Lead Oy.

6.6 Jäsenpalvelut
Liiton jäsenet saivat kertomusvuoden aikana jäsenpalveluita ja jäsenetuja seuraavasti: eläinlääkärin
vastuuvakuutuksen ja oikeusturvavakuutuksen, järjestövakuutuksen (luottamustehtävässä olevat),
Eläinlääkärilehden (10 numeroa), koulutuskalenterin, vero-oppaan, kuusi uutiskirjettä, Eläinlääkäripäivät
jäsenhintaan, Fennovetin kurssit jäsenhintaan, mobiilijäsenkortin, taloudellisten ja ammatillisten etujen valvontaa,
työ- ja virkaehtosopimusten neuvotteluja ja sopimusten tulkinta-apua, neuvontaa kaikille jäsenryhmille, ohjeita,
oppaita ja tietopaketteja, työnvälityksen verkkosivuilla ja Eläinlääkärilehdessä, alennuksen työpaikkailmoituksista
Eläinlääkärilehdessä, Jäsenedut.fi -palvelun edut, Helsingin OP:n jäsenedut, koulutustilaisuuksia, verkkosivut
keskustelupalstoineen sekä VetMed Resource -tietokannan käyttöoikeuden internetissä, PuhTi-palvelun,
mahdollisuuden liiton logon käyttöön, tukea valtakunnallisissa vaaleissa, JUKOn luottamusmiespalvelut, liiton
toimiston alakerrassa olevan Selli-tilan maksuttoman käyttöoikeuden, mahdollisuuden vuokrata liiton käytössä
olevaa kahta lomamökkiä Sodankylän Kakslauttasessa, Akavan neuvottelemat matka-, loma- ja polttoaine-edut
sekä Akavan muut jäsenpalvelut ja -edut.
Työnvälityksessä oli kertomusvuoden aikana avoimia työtilaisuuksia 286 kappaletta ja työnhakijoita viisi.
Eläinlääkärilehdessä julkaistiin 74 työpaikkailmoitusta.
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6.7 Avustustoiminta ja stipendit
Hilve Kortteen rahastosta jaettiin eläinlääketieteen opiskelijoille 4 100 euroa matka-apurahoina. Liitto tuki
yksittäisiä liiton jäseniä heidän oikeudenkäyntikulujensa osalta sekä myös Eläinlääketieteen Kandidaattiyhdistystä
taloudellisesti.

6.8 Kansainvälinen toiminta
6.8.1 World Veterinary Association (WVA)
Liiton edustajana on ollut Kirsi Sario. Kongressi pidettiin Prahassa.
6.8.2 Federation of Veterinarians of Europe (FVE)
FVE:hen kuuluu neljä alajärjestöä, joilla on omat toimielimensä ja jäsenmaksunsa: UEVP praktikoille,
UEVH hygieenikoille, EASVO virkaeläinlääkäreille ja EVERI opetuksen, tutkimuksen ja teollisuuden
palveluksessa työskenteleville. Liitto on jäsenenä kaikissa alajärjestöissä.
FVE:n kokousedustajat 6.-8.6. Mariborissa Sloveniassa olivat Kirsi Sario (EVERI), Marjatta
Vehkaoja (UEVH), Olli Ruoho (UEVP), Markus Kiili (UEVP) ja Sanna Hellström (EASVO).
FVE:n kokousedustaja Brysselissä 14.−16.11. oli Sanna Hellström (EASVO).
6.8.3 Pohjoismaiden ja Baltian maiden välinen yhteistyö
Pohjoismaat kokoontuivat ennen FVE:n kokouksia yhteisiin Nordic-kokouksiin. Kevään kokouksessa
liittoa edustivat Kirsi Sario ja Marjatta Vehkaoja. Kokouksiin on ajoittain osallistunut myös Baltian maiden
edustajia.
Yhteispohjoismaisen Continuing Education työryhmän kokous pidettiin kaksi kertaa, kerran Tukholmassa
ja kerran Helsingissä. Tukholman kokoukseen osallistuivat Marjatta Vehkaoja ja Raija Korolainen. Helsingin
kokoukseen osallistuivat Kirsi Sario, Marjatta Vehkaoja, Raija Korolainen ja Sanna Hellström.
7. LIITON HUOMIONOSOITUKSET
7.1 Kunniajäsenet
Kertomusvuonna ei kutsuttu kunniajäseniä.
7.2 Ansiomerkit
Kertomusvuonna ei myönnetty ansiomerkkejä.
7.3 Liiton pöytästandaarit
Hallitus ei ole myöntänyt kertomusvuonna pöytästandaareja.
7.4 Vuoden eläinlääkäri
Suomen Eläinlääkäriliitto antoi vuoden eläinlääkäri 2013 -palkinnon johtaja, ELT, dosentti Riitta Maijalalle
14. toukokuuta. Palkinto sai mediajulkisuutta Aamu-TV:ssä ja Maaseudun Tulevaisuudessa. Jäsenistölle
valinnasta kerrottiin Eläinlääkärilehden numerossa neljä ja liiton verkkosivujen kautta.
7.5 Topi Salmi -palkinto
Kolmen vuoden välein jaettava Suomen Eläinlääkäriliiton ja Suomen eläinlääketieteen säätiön yhdessä
myöntämä Topi Salmi – palkinto annettiin Eläinlääkäripäivillä 27.11.2013 Helsingin yliopiston
eläinlääketieteellisen tiedekunnan professori, Eviran tutkimusjohtaja Liisa Sihvoselle tunnustuksena hänen
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kansainvälisestä ja merkittävästä urastaan eläintautivirologian tutkijana ja opettajana. Palkinnon saaja piti
Eläinlääkäripäivien avajaisissa Topi Salmi -juhlaluennon. Lisäksi palkinto oli yhtenä aiheena Eläinlääkäripäivillä
pidetyssä joukkoviestimille suunnatussa tiedotustilaisuudessa.
7.6 Merkkipäivät
Merkkipäivän johdosta onniteltiin 50-, 60-, 70-, 75-, 80-, 85- ja 90- vuotta täyttäneitä jäseniä. Adresseja
lähetettiin yhteensä 54 kappaletta.
8. TALOUS
Liiton varainhankinta perustuu jäsenmaksutuottoihin, Eläinlääkäripäivien tuottoihin ja julkaisutoimintaan.
Liiton jäsenmaksu oli 1,3 % verotuksessa vahvistetusta palkkojen ja luontoisetujen määrästä sekä
elinkeinotoiminnan tuloksen yhteissummasta.
Tilikauden alijäämä oli 79 602,75 euroa (-44 601,75) ja taseen loppusumma 2 721 277,92 euroa
(2 822 959,05). Tähän sisältyvät käyttörahaston sekä omakatteisten rahastojen tuotot ja kulut sekä varat ja velat.
Varsinaisen toiminnan alijäämä oli 66 320,44 euroa (-8 937,13). Varsinaiseen toimintaan kuuluvasta irtaimistosta
tehtiin 25 %:n poisto. Liittorahaston tappio oli 16 977,89 euroa (-37 823,54) ja Hilve Kortteen rahaston tuotto oli
3 695,58 euroa (2 158,92). Liittorahaston tappio katetaan liittorahaston pääomasta ja Hilve Kortteen rahaston
tuotto siirretään rahaston pääomaan kertomusvuoden jälkeisen vuoden alussa.
Liiton sijoitusomaisuus kuuluu liittorahaston varallisuuteen. Liiton sijoitusomaisuutta hoitivat
kertomusvuoden aikana rahastoyhtiöt Danske Capital, Fondita Rahastoyhtiö Oy sekä Front Capital Oy. Front
Capital Oy:n rahasto lunastettiin joulukuussa 2013 ja varat siirrettiin Fondita Oy:n sijoitusrahastoon. Varallisuus
on sijoitettu pääosin rahasto-osuuksiin. Liittorahaston muihin pitkävaikutteisiin menoihin on aktivoitu toimistotilan
suunnittelu- ja remonttikulut. Aktivoiduista kuluista on tehty 10 vuoden tasapoisto.
Hilve Kortteen rahastoon kuuluvat testamenttilahjoituksena saadut, Helsingissä Tukholmankadulla
sijaitsevat asuinhuoneistot. Rahastosta on muun muassa jaettu opiskelijoille matka-apurahoja, maksettu
opiskelijoille järjestetyn kirjanpito- ja verokurssin kulut sekä myönnetty toiminta-avustus Eläinlääketieteen
kandidaattiyhdistys ry:lle. Eläinlääketieteen opiskelijoiden kirjanpito- ja verokurssi järjestettiin Helsingin lisäksi
myös Tartossa.
Kertomusvuoden aikana Fennovet Oy lyhensi lainasopimuksen mukaisesti sille vuonna 2010 myönnetyn
lainan viimeisen erän.
Liiton taloudellinen tilanne on kiristynyt aiempiin vuosiin nähden. Varsinaisen toiminnan alijäämään
vaikuttivat pääosin Eläinlääkärilehden työpaikkailmoitusten tuottojen aleneminen puoleen edellisiin kahteen
vuoteen verrattuna sekä Eläinlääkäripäivien osallistumismaksuista saatujen tuottojen aleneminen kulujen yhä
kasvettua. Lisäksi keväällä järjestetyn maakuntakierroksen kulut toteutuivat selvästi budjetoitua suurempina.
Myös liiton tukeman Lehmästä Leopardiin -kirjahankkeen kulut kasvoivat lähes kaksinkertaiseksi arvioituihin
kuluihin nähden. Henkilöstökuluihin vaikuttivat muun muassa henkilökunnan vaihtumisesta, perhevapaista ja
sairaslomista johtuva sijaisten palkkaaminen ja päällekkäisten palkkojen maksaminen. Liittorahaston tappio
johtuu muiden pitkävaikutteisten menojen poistoista.
Liiton tilintarkastajana toimi KHT Kaija Tuominen Revico Grant Thornton Oy:stä sekä toiminnantarkastajana ELT
Ari Hörman. Toiminnantarkastajan varahenkilönä oli ELL Henna Söderholm.
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1. Akava
- hallitus Kirsi Sario ja Marjatta Vehkaoja 4.3. alkaen (puhe- ja läsnäolo-oikeus)
- liittokokous Marjatta Vehkaoja, Kirsi Sario (varajäsen)
- järjestötoimikunta Marjatta Vehkaoja 4.3. alkaen
- ammatinharjoittajien ja yrittäjien ryhmä Maarit Luukkainen-Soilu (varalla Ulla Eskelinen)
- sosiaali- ja terveyspoliittinen toimikunta Maria Jokela (puhe- ja läsnäolo-oikeus)
- opiskelijavaltuuskunta AOVA (2013-2014) Eini Saaranen, Emma Alve (varajäsen)
- Akavan verkostojen jäsenet:
• Akalex (akavalaiset juristit) Maria Jokela 20.6. asti, Iivari Järvinen, Markku Kojo 21.6. alkaen
• akavalaiset neuvottelijat Maria Jokela 20.6. asti, Markku Kojo 21.6. alkaen
• kv-yhdyshenkilöt Marjatta Vehkaoja 4.3. alkaen
• TOP-verkosto (akavalaiset toiminnanjohtajat) Marjatta Vehkaoja 4.3. alkaen
• koulutusvastaavat Maria Jokela
• tiedottajat ja liittolehtien toimittajat Anna Parkkari
• jäsenhankintavastaavat Riitta Puro
2. Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO
- liittokokous Marjatta Vehkaoja
- kunnan neuvottelukunta Marjatta Vehkaoja 4.3. varajäsen
- kummiasiamiesverkosto Marjatta Vehkaoja (kummiasiamiehenä Evirassa)
3. Lääkärikartelli
- hallitus Kirsi Sario ja toiminnanjohtaja Marjatta Vehkaoja
- PuhTi-työryhmä Marjatta Vehkaoja, Riitta Puro
- Lääkärikartellin kehitysyhteistyöneuvottelukunta Vera Haapala
4. Maa- ja metsätalousministeriö
- eläintautilainsäädännön uudistamistyöryhmä Pauli Sorvisto (jäsen), Kirsi Sario (varajäsen)
- eläinsuojelulain uudistamishankkeen työryhmä Olli Ruoho (jäsen), Katri Wermundsen (varajäsen)
- eläinsuojelulain uudistamishankkeen ohjausryhmä Timo Wahlroos (jäsen), Kirsi Sario (varajäsen)
- maaseutuelinkeinojen valituslautakunta 2013-2017 Tita-Maria Muhonen, Ari-Matti Pyyhtiä (varajäsen)
- eläinkoelautakunta (1.8.2011-31.7.2016) Kristiina Haasio, Iiris Kasanen, Lasse Saloranta, Hanna-Marja Voipio,
Ulla-Maija Kokkonen (varajäsen), Sakari Laaksonen (varajäsen), Minna Leppänen (varajäsen), Anna Meller
(varajäsen)
- eläinlääkintäalajaosto Kirsi Sario
- sivutuoteasioiden yhteyshenkilö Pauli Sorvisto
- hallinnonalan yhteistoimintaelin Kirsi Sario, Marjatta Vehkaoja
- eläinlääkintävahinkojen arviolautakunta (1.3.2011-28.2.2014) Kalevi Heinonen, Outi Hälli, Jouko Jakala, Outi
Laitinen-Vapaavuori, Merja-Liisa Toivonen, Kaisa Wickström, Esa Eskelinen (varajäsen), Reijo Junni (varajäsen),
Tita-Maria Muhonen (varajäsen), Antti Niinistö (varajäsen), Kati Niinistö (varajäsen), Sanna Viitanen (varajäsen)
- lohistrategiaa valmisteleva työryhmä Ari-Matti Pyyhtiä
- ruokaosaston ryhmä Marjatta Vehkaoja
- ruokapolitiikan neuvottelukunnan eläinlääkeasioita käsittelevä asiantuntijaryhmä Ritva Tynkkynen
- tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta Pirjo Kortesniemi (puheenjohtaja), Laura Hänninen
(varapuheenjohtaja), Päivi Lahti (tuotantoeläinten etiikka), Taina-Riitta Seppälä (käytännön
eläinsuojeluvalvontatyö), Laura Hänninen (varajäsen, tuotantoeläinten etiikka), Aila Rauatmaa (varajäsen,
käytännön eläinsuojeluvalvontatyö), Mari Heinonen (tuotantoeläinten hyvinvoinnin tutkimus), Camilla
Munsterhjelm (varajäsen, tuotantoeläinten hyvinvoinnin tutkimus)
- seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta Outi Vainio (varapuheenjohtaja), Pia Raistakka
(hevostoiminta), Laura Hänninen (hyvinvoinnin tutkimus), Anna Hielm-Björkman (varajäsen, hyvinvoinnin
tutkimus), Maria Wahlfors (käytännön eläinsuojeluvalvontatyötä tekevä viranomainen), Jessica Löfrgren-Eriksson
(varajäsen, käytännön eläinsuojeluvalvontatyötä tekevä viranomainen), Jukka Marttila (käytännön
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eläinlääkintätyö), Kati Vainio (varajäsen, käytännön eläinlääkintätyö), Suvi Pohjola-Stenroos (kissatoiminta), Mari
Vainionpää (varajäsen, kissatoiminta), Tiina Pullola (MMM), Marjukka Anttila (Evira)
- hankelupalautakunta Ulla-Maija Kokkonen, Evira (varajäsen Karoliina Alm-Packalen, Evira), Lasse
Saloranta, Orion Pharma (varajäsen Outi Simola, Orion Pharma), Hanna-Marja Voipio, Oulun yliopisto
(varajäsen Sakari Laaksonen, Oulun yliopisto), Iiris Kasanen, Incisor (varajäsen Brian Mphande, ItäSuomen yliopisto)
- eläinten suojelun neuvottelukunta Outi Vainio (puheenjohtaja ja eläinlääketieteellinen asiantuntemus),
Timo Soveri (eläinlääketieteellinen asiantuntija), Kristiina Haasio (teollisuuden asiantuntija), Tapani
Parviainen (aluehallintoviraston edustaja), Tiina Pullola (maa- ja metsätalousministeriön asiantuntija)

5. Eviran pysyvä asiantuntijaryhmä
- pieneläimet: Esa Eskelinen, Tiina Tiihonen, Maria Hautala, Veera Varo
- hevoset: Kati Tuomola, Hanna Yksjärvi
- tuotantoeläimet; yleis: Jyrki Lappalainen, Anna Eskola; naudat; Heli Simojoki, Mari Niemi, Kaisa
Hartikainen, Anni Pekkala; siat: Outi Hälli, Kaisa Virtanen, Elina Sipilä

6. Opetushallitus
- elintarvikealan koulutustoimikunta Päivi Lahti (varajäsen)
- maatalous- ja ympäristöalan koulutustoimikunta (2011−2013) Helena Rautala
- eläintenhoidon tutkintotoimikunta (1.8.2013−31.7.2016) Mirja Kaimio
- karjatalouden tutkintotoimikunta (1.8.2010−31.7.2013) Kaisa Hartikainen, (1.8.2013−31.7.2016) Leena Suojala
- elintarvikealan koulutustoimikunta Riitta Armfelt, Helena Rautala
7. Fimea
- Lääkepolitiikkaprojekti 2020 -seurantaryhmä Olli Ruoho
8. Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta
- kaksikielisyystoimikunta Marja Bergström
- täydennyskoulutustoimikunta Kirsi Sario
- opiskelijoiden rekrytointityöryhmä Kirsi Sario
- tiedekuntaneuvosto Kirsi Sario
9. Eurooppalaiset eläinlääkärijärjestöt
- Federation of Veterinarians of Europe (FVE) Sanna Hellström, Markus Kiili, Olli Ruoho, Kirsi Sario, Marjatta
Vehkaoja
- Union of European Veterinary Practitioners (UEVP) Markus Kiili ja Olli Ruoho
- Union of European Veterinary Hygienists (UEVH) Marjatta Vehkaoja
- European Association of State Veterinary Officers (EASVO) Sanna Hellström
- European Veterinarians in Education, Research and Industry (EVERI) Kirsi Sario
10. Muut toimielimet
- eläinten terveydenhuollon (ETU) valtakunnallinen yhteistyöryhmä Kirsi Sario, Olli Soininen (varajäsen)
- eläinlääkäriohjelmistojen rajapintahankkeen ohjausryhmä Timo Wahlroos, Marita Saarikivi
- Acta Veterinaria Scandinavican toimituskunta Timo Soveri (apulaispäätoimittaja), Terttu Katila, Olli Peltoniemi,
Juhani Taponen
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- NKVet hallitus Tuula Honkanen-Buzalski (31.8. asti), Liisa Sihvonen (1.9. lukien), Suvi Taponen, Pia
Vennerström
-Orion-Farmos Tutkimussäätiön hallitus (2013-2015) Juhani Taponen
-Kuntatyönantaja KT päivystystyöryhmä Johanna Puro, Riku Pukonen, Minna Rantalainen, Kirsi Sario
11. Tieteellisten seurain valtuuskunta
Julkaisufoorumi-hankkeen ohjausryhmä Jouko Koppinen
12. Suomen Kennelliitto
- eläinsuojelutyöryhmä Sanna Hellström, Mirjami Mattila, Jukka Marttila (varajäsen)

20

