
Suomen Eläinlääkäriliiton puheenjohtajan katsaus vuoteen 2008  
 
Kertomusvuosi oli Suomen Eläinlääkäriliiton 116. toimintavuosi. Liiton puheenjohtaja 
valittiin poikkeuksellisesti tammikuussa, koska liiton valtuuskunta keskusteli vielä 
vuoden ensimmäisessä kokouksessa puheenjohtajan mahdollisesta kokopäiväistämisestä. 
Puheenjohtajan tehtävää päätettiin kuitenkin edelleen jatkaa puolipäiväisenä. 
 

 
 

Kuvassa oikealla puheenjohtaja Sanna Hellström, vasemmalla valtuuskunnan varapuheenjohtaja Marita 
Saarikivi ja keskellä valtuuskunnan puheenjohtaja Olli Ruoho.  

 
Kevätkokouksessaan Seinäjoella valtuuskunta asetti tavoitteet kuluvalle toimintakaudelle: 
lisätä avoimuutta ja aktiivisuutta liitossa, toteuttaa eläinlääkintähuoltolaki ja 
seutukuntauudistus koko maassa eläinlääkärikuntaa tyydyttävällä tavalla, saada 
eläinlääkäreille koulutusta ja ammattitaitoa vastaava palkkaus sekä paremmat 
työolosuhteet, lisätä ammatinkunnan yhtenäisyyttä ja tuoda paremmin esiin julkisuudessa 
eläinlääkärin ammatin monipuolisuus. Uusi eläinlääkintähuoltolaki oli lausuntokierroksella 
kevään aikana. Lausuntokierroksen jälkeen maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa 
Anttila koki, että laki ei ole vielä sellaisenaan valmis hyväksyttäväksi ja kokosi uuden 
työryhmän lain jatkovalmistelua varten. Lain viivästyminen aiheutti paljon epätietoisuutta ja 
huolestumista eläinlääkärikunnassa. Uusi työryhmä sai työnsä valmiiksi joulukuussa 
ja lakiehdotus luovutettiin ministerille 17. joulukuuta. 
 

 
Valtuuskunta Seinäjoen kokouksessa menossa kaupungin vastaanotolle.  

 



Toimintavuoden aikana eläinlääkäreiden työllisyystilanne oli edelleen erinomainen ja 
enemmän keskusteltiin eläinlääkäreiden riittävyydestä ja sijaisten saamiseen liittyvistä 
ongelmista. Eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa lisättiin syksyllä 
eläinlääkäriopiskelijoiden sisäänottomäärää, mutta nämä eläinlääkärit ovat työmarkkinoilla 
vasta kuuden vuoden kuluttua. Liitto on vuoden aikana korostanut eläinlääkäreiden 
työolosuhteiden ja työn kuormittavuuden merkitystä eläinlääkäreitä rekrytoitaessa, 
koska hyviin työsuhteisiin eläinlääkäreitä on riittänyt. 
 
Vuoden eläinlääkäriksi valittiin kunnassa toimivat eläinsuojelutyötä 
pääasiassa tekevät eläinlääkärit Aila Rauatmaa Kainuun maakuntakuntayhtymästä ja Tuija 
Saari Helsingistä. Valinnalla liitto halusi korostaa eläinsuojelutyön tärkeyttä, osoittaa 
eläinlääkäreiden merkittävän roolin eläinsuojelutyössä ja kiittää palkittuja heidän 
tekemästään työstä eläinten ja eläinlääkinnän hyväksi. Eläinsuojelun merkitystä liitto 
korosti myös allekirjoittamalla kansainvälisen eläinten hyvinvoinnin julistuksen, Universal 
Declaration of Animal Welfare, UDAW. 
 

 
 

Vuoden eläinlääkäriksi 2008 valitut Aila Rauatmaa ja Tuija Saari Fallkullan kotieläintilalla  
Helsingissä haastateltavana. 

 
Erityisalojen toimihenkilöliitto Erto aloitti keväällä työtaistelutoimet yksittäisellä klinikalla 
eläintenhoitajien työehtosopimuksen aikaansaamiseksi. Loppuvuodesta 
työtaistelu laajeni, mutta ei juuri vaikuttanut klinikoiden toimintaan. Yrittäjäeläinlääkärit 
kokoontuivat Eläinlääkäripäivien aikana puimaan asiaa. Asiaa käsiteltiin myös 
yrittäjävaliokunnassa ja liiton hallituksessa, mutta liitto ei ole katsonut olevansa riidan 
osapuoli. 
 
Eläinlääkäripäiville osallistui jälleen yli puolet ammattikunnasta. Eläinlääkäripäivien 
uutuutena oli tiedesektio ja eläinlääkäripäivien avajaisten järjestäminen kaikille jäsenille 
avoimena iltatilaisuutena. Molemmat uudistukset saivat osakseen myönteistä palautetta. 
Eläinlääkäripäivillä muistettiin myös Agnes Sjöbergin juhlavuotta hänen kunniakseen 
nimetyllä posterinäyttelyllä ja juhlaesitelmällä. 
 
 



Ympäristöterveydenhuollon johtamiskoulutus alkoi toista kertaa lokakuussa. 
Aikaisemmasta koulutuksesta saadun hyvän palautteen ja ympäristöterveydenhuollon en-
tistä haastavampien johtamistehtävien takia kurssin järjestäminen koettiin tarpeelliseksi. 
Tällä kertaa kurssi oli osallistujille maksullinen. 
 

 
 
Liiton Road Show alkoi Imatralta ja kävi kuudella paikkakunnalla. Alustamassa olivat liitosta julkisen sektorin 
asiamies Maria Jokela, yksityissektorin asiamies Iivari Järvinen, varapuheenjohtaja Olli Soininen ja 
puheenjohtaja Sanna Hellström sekä aina paikallisia asiantuntijoita.  
 
Joulukuussa liitto jalkautui kentälle järjestämällä road show’n, joka vieraili kuudella 
paikkakunnalla. Tapahtumat keräsivät kaikkiaan sata jäsentä ympäri maata. 
Tapahtumissa käsiteltiin eläinlääkintähuoltolain uudistuksia, seutukuntahankkeita, 
ostopalvelusopimuksia ja neuvottelutaitoja. Lisäksi kullakin paikkakunnalla 
paikallinen edustaja kertoi paikallisista hankkeista ja organisaatiomuutoksista. 
Liiton suuntaan saatiin paljon paikallista tietoa, jota on mahdollista hyödyntää 
myös edunvalvonnassa. Kiertueelle osallistuneilta eläinlääkäreiltä saatu palaute oli 
positiivista. 
 
Liiton tiedotus parani vuoden aikana, kun uudet kotisivut julkaistiin tammikuussa. Uusien 
kotisivujen käytettävyys ja ulkoasu kohenivat huomattavasti ja sivuja myös päivitettiin 
vuoden aikana säännöllisesti. Eläinlääkärilehti ilmestyi vuoden aikana kymmenen 
kertaa eli yhden kerran vähemmän kuin viime vuosina. Harvennettu lehden 
julkaisuaikataulu lisäsi muuhun tiedotukseen käytettävissä olevia resursseja. 
 
Liiton toimiston toimitilat ovat käyneet ahtaiksi ja liitto on yhdessä EKY:n kanssa etsinyt 
uusia tiloja. Keväällä toimintaan sopivat tilat löytyivät Aleksis Kiven kadulta ja ne ostettiin 
liitolle. Tilat olivat toimintavuoden aikana vuokrattuna ulkopuoliselle taholle ja liiton 
tilatyöryhmä suunnitteli tilaan tarvittavia muutostöitä ja niiden toteutusta. Liiton toimistolla 
työskenteli vuoden aikana yhteensä kahdeksan henkilöä, joista liiton puheenjohtaja 
oli puoliaikainen ja liiton talouspäällikkö etätyössä. Lisäksi liiton toimiston yhteydessä 
toimivassa liiton omistamassa Fennovet Oy:ssä työskenteli kaksi henkilöä. Liiton 
toimihenkilöstö pysyi pääosin ennallaan. Kertomusvuoden aikana liiton eläinlääkärinä 
toiminut ELL Minnami Mikkola siirtyi MTK:n palvelukseen. Hänen tilalleen haettiin 
tuloksetta eläinlääkäriä ja liittoon palkattiin julkisen sektorin asiamies OTM Maria Jokela. 
Kertomusvuoden alussa hallitus hyväksyi ensimmäisen liiton henkilöstöoppaan.  



 
Teksti: Sanna Hellström, kuvat: Anna Parkkari 
 


