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Kertomusvuosi oli Suomen Eläinlääkäriliiton 115. toimintavuosi.
Kertomusvuosi oli työntäyteinen,
kun toisaalta useita liiton toimintoja kehitettiin samanaikaisesti ja
toisaalta ympäröivässä yhteiskunnassa esiinnousseet kysymykset
vaativat myös liiton varautumista
ja reagointia.
Työmarkkinoilla ei kertomusvuoden aikana saatu aikaiseksi
tulopoliittista kokonaisratkaisua,
joten neuvotteluita käytiin liittokohtaisesti. Liiton neuvottelijat aloittivat
tunnustelut alkuvuoden aikana
ja varsinaiset sopimusneuvottelut
elokuussa. Ensimmäisenä neuvottelutulos saavutettiin kuntapuolella
syyskuun lopussa. Valtion sopimusneuvottelut käynnistyivät vasta
kuntien neuvottelutuloksen varmistuttua ja valtiopuolen neuvottelutulos saavutettiin nopeasti lokakuun
puoleenväliin mennessä.
Sopimuskierros nousi palkankorotustasoltaan erinomaiseksi.
Vuoden 2010 alkupuolelle voimassa olevat sopimukset ovat kustannusvaikutukseltaan yli 11 prosentin
luokkaa ja siten yksityisen sektorin
sopimuksia paremmat. Kunta-alan
sopimukseen sisältynyt samapalkkaisuuserä oli kaikkien aikojen
suurin lajissaan.
Sopimuskierroksen ohella liiton
huomio kiinnittyi edelleen kuntapuolella suunnitteilla oleviin
ympäristöterveydenhuollon seutukuntiin. Seutukuntien muodostumista viivästytti laki kunta- ja
palvelurakenneuudistuksesta, joka
astui kertomusvuoden aikana voimaan. Kuntien tuli kertomusvuoden aikana antaa selvitys sisäasiainministeriölle siitä, miten ne
aikovat velvoitteensa toteuttaa.
Päällekkäisten prosessien paineessa ympäristöterveydenhuollon
seutukuntien perustamista lykättiin
usealla taholla. Liitto toi monessa
yhteydessä esille kantansa, että
ympäristöterveydenhuollon paikka
kuntasektorilla on muun kansanterveystyön yhteydessä.

Anna Parkkari

1. YLEISTÄ

Valtuuskunnan kevätkokous pidettiin Tieteiden talossa Helsingin Kruununhaassa.
Valtuuskunnan varapuheenjohtaja Kirsti Sipponen eturivin oikeassa reunassa ja
puheenjohtaja Tuomas Herva takarivissä kolmas oikealta.

Valtiopuolella viime vuosia leimannut uusien palkkausjärjestelmien rakentamisprosessi osoitti
rauhoittumisen merkkejä. Tarkastuseläinlääkärit olivat viimeinen
ryhmä valtiolla, jolla ei vielä ollut
palkkausjärjestelmää. Evirassa valmisteltiin useiden rinnakkaisten
palkkausjärjestelmien korvaamisesta yhdellä palkkausjärjestelmällä.
Epäselvyydet esteellisyyskysymyksissä täydentävien ehtojen
valvonnassa saivat kertomusvuoden aikana ainakin väliaikaisen
ratkaisun, kun Evira palkkasi projektiluonteisesti virkamiehen suorittamaan osan kiistanalaisista tarkastuksista. Kertomusvuoden aikana
myös eläinten hyvinvointitarkastukset tulivat mukaan valvontaan.
Liitto pyrki edelleen johdonmukaisesti siihen, että seutuyksiköihin saataisiin valvontatehtäviin
erikoistuneita virkaeläinlääkäreitä.
Valvontaeläinlääkärivirkojen perustamista edesauttoi eläinlääkintähuoltolain valmistelun jatkuminen
vuoden tauon jälkeen. Osin tämän
kehityksen tukemiseksi liitto kustansi yli kahdellekymmenelle liiton
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jäsenelle ympäristöterveydenhuollon johtajakoulutuksen pilottikurssin, joka jo hakuvaiheessa saavutti
suuren suosion.
Kertomusvuoden aikana erityisesti eläinsuojelukysymykset
nousivat yleiseen keskusteluun
ja keskustelu ulottui koskemaan
myös eläinlääkäreitä. Tiedotusvälineissä käsiteltiin lyhyen ajan kuluessa tuotantoeläinten hyvinvointiin,
järjestettyihin koiratappeluihin,
eläinkuljetuksiin, eläinjalostukseen sekä eläinten maahantuontiin
liittyviä eettisiä ja eläinsuojelullisia kysymyksiä. Liiton hallitus,
eläinsuojeluvaliokunta ja eettinen
valiokunta käsittelivät esiin nousseita kysymyksiä ja varautuivat
vastaamaan erityisesti eläinlääkäreiden toimenkuvaan ja asemaan
eläinsuojelun asiantuntijana kohdistuviin kysymyksiin.
Kertomusvuoden merkittävin
liiton sisäinen tapahtuma oli liiton
valtuuskunnan vaali seuraavalle
kolmivuotiskaudelle. Ehdokkaita
vaaliin ilmoittautui kuitenkin niin
vähän, että valtuuskuntapaikat
täytettiin sopuvaalilla. Uusi val-

tuuskunta käynnisti välittömästi
keskustelun siitä, miksi vaalikiinnostus oli niin laimeaa.
Toiminnallisesti hallitus toteutti
kertomusvuoden alussa hyväksymäänsä hallitusohjelmaa. Liiton
jäsenten ammatilliset vakuutukset
kilpailutettiin ja niiden ehdot neuvoteltiin aikaisempaa paremmiksi.
Liiton kotisivujen kokonaisuudistus
kilpailutettiin ja uudet sivut toteutettiin pitkälti kertomusvuoden
aikana. Eläinlääkärilehden osalta
toteutettiin lukijatutkimus ja lehden
artikkelisarjasta Kuukauden kotivieras tehtiin erillispainos. Liitto
perusti yhdessä Suomen eläinlääketieteen säätiön kanssa uuden
10 000 euron suuruisen Topi Salmi
-palkinnon, jolla palkitaan joka
kolmas vuosi suomalainen eläinlääkäri, jonka tutkimustyöllä on
erityistä yhteiskunnallista ja kansainvälistä merkittävyyttä. Ensimmäisen Topi Salmi -palkinnon sai
professori Hannu Korkeala.
Vuoden eläinlääkäriksi 2007 valittiin professori Marjatta Snellman.
Valinnalla haluttiin erityisesti tuoda
esille eläinten hyvinvointiin ja terveeseen koiranjalostukseen liittyvää
työtä sekä palkitun ansiokasta uraa
diagnostisen kuvantamisen saralla.
Valinta sai tiedotusvälineissä runsaasti myönteistä huomiota.
Kertomusvuoden aikana tuli ilmeiseksi, että liiton toimintojen kehittäminen edellyttää aikaisempaa
väljempiä toimitiloja. Kun myös
Fennovet Oy ja Eläinlääketieteen
Kandidaattiyhdistys ry ilmaisivat
kiinnostuksensa lisätilaan, valtuuskunta valtuutti hallituksen etsimään
liiton toimistolle uuden toimitilan. Uuden toimitilan hankkimista
varten perustettiin työryhmä, joka
kertomusvuoden aikana teki tarvekartoituksen ja ryhtyi etsimään
liiton käyttötarkoituksiin soveltuvia
toimitiloja.
Liiton toimistolla työskenteli
vuoden aikana yhteensä kahdeksan henkilöä, joista liiton puheenjohtaja oli puoliaikainen ja liiton
talouspäällikkö etätyössä. Lisäksi
liiton toimiston yhteydessä toimi-

vassa liiton omistamassa Fennovet
Oy:ssä työskenteli kaksi henkilöä.
Liiton toimihenkilöstö pysyi pääosin ennallaan. Yksityissektorin
asiamiehenä toiminut OTK Tommi
Rainerma siirtyi syksyllä Suomen
Lakimiesliittoon vastaaviin tehtäviin
ja hänen tilalleen palkattiin OTK,
VT Iivari Järvinen. Toimisto valmisteli kertomusvuoden aikana liiton
ensimmäistä henkilöstöopasta, joka
saatettiin hallituksen käsittelyyn
kertomusvuoden lopussa.

2. JÄSENISTÖ

Liittoon hyväksyttiin kertomusvuoden aikana 110 uutta jäsentä,
kymmenen jäsentä erosi ja viisi
jäsentä erotettiin. Kertomusvuoden
aikana liiton jäsenistä kuolivat
Lauri Jalkanen ja Heimo Soosalu.
Liittoon kuului kertomusvuoden
lopussa 2007 jäsentä, jotka muodostivat noin 93 prosenttia Suomen
eläinlääkäreistä. Jäsenistö jakautui
joulukuun lopussa seuraavasti:
- yksityinen sektori
22 %
(ammatinharjoittajat/yrittäjät 11 %
ja palkansaajat 11 %)
- kuntasektori
21 %
- valtiosektori
14 %
- opiskelijat
16 %
- eläkeläiset
15 %
- muut
12 %
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Kuntasektorilla olevista liiton jäsenistä noin 14 prosenttia on kokopäivätoimisia hygieenikkoja.
Valtiosektorilla olevista jäsenistä
12 prosenttia on tarkastuseläinlääkäreitä, 52 prosenttia valtionhallinnossa ja 36 prosenttia opetus- ja
tutkimustehtävissä.
Jäsenkunnasta 31 prosenttia
on miehiä ja 69 prosenttia naisia.
Naiset ovat valtaosana jäsenkunnan
nuoremmissa ryhmissä jopa siten,
että alle 35-vuotiaista on naisia
noin 93 prosenttia ja vastaavasti
yli 50-vuotiaista on miehiä noin
65 prosenttia.

3. LIITON ORGANISAATIO
3.1 Yleistä

Liiton jäsenet ovat henkilöjäseniä.
Liitolla ei ole varsinaista alakohtaista tai aluekohtaista organisaatiota. Alakohtaiset erikoisyhdistykset ja alueelliset paikallisseurat
ovat läheisessä yhteistyössä liiton
kanssa.
Sääntöjen mukaan liiton päätäntävaltaa käyttävät valtuuskunta ja
hallitus. Toimeenpanevana elimenä
on hallitus. Se nimeää työryhmät
niiden toimikausiksi sekä valiokunnat joka toinen vuosi. Toimisto
sijaitsee liiton kotipaikassa Helsin-

gissä ns. Lääkäritalossa, jonka liitto
omistaa yhdessä Suomen Lääkäriliitto ry:n kanssa.

Valtuuskunnan
syksyn kokouksessa Lääkäritalolla valmisteltiin
ryhmätöinä
valtuuskuntakauden yhteenvetoa
kauden hyvistä
ja huonoista
aikaansaannoksista.

Tero Pajukallio
Anna Parkkari

Hallituksen
puheenjohtajana
toimi läänineläinlääkäri
Antti Nurminen
Oulusta. Hänen
joulukuinen
tiedotteensa
Eläinsuojeluviranomainen ja
asiakaspalvelija
pääsi muun
muassa Helsingin Sanomien
pääkirjoitukseen.

Anna Parkkari

Vuonna 2004 valittu valtuuskunta
kokoontui kertomusvuoden aikana
kaksi kertaa. Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 5. toukokuuta
ja sääntömääräinen syyskokous 24.
marraskuuta. Molemmat kokoukset
pidettiin Helsingissä siten, että kevätkokous pidettiin Tieteiden talossa Kruununhaassa ja syyskokous
Lääkäritalossa Suomen Lääkäriliitto
ry:n tiloissa.
Valtuuskunnan puheenjohtajana
toimi Tuomas Herva ja varapuheenjohtajana Kirsti Sipponen.
Valtuuskunnan muita jäseniä olivat
Annamari Heikinheimo, Sanna
Hellström, Ari Hörman, Jouko
Jakala, Minna Junnikkala, Juha
Keskitalo, Terhi Laaksonen, Tanja
Lehtolainen, Miia Lindström, Leena
Manner, Jaakko Marttila, Tuire
Merivirta, Antti Niinistö, Jarkko
Oksanen, Pirkko Pirinen, Aila
Rauatmaa, Jouko Ridell, Meeri
Rinta-Jouppi, Olli Ruoho, Leena
Räsänen, Ari Sainio, Taina-Riitta
Seppälä, Jani Soini, Olli Soininen,
Pauli Sorvisto, Eero Tuominen,
Kirsi Vartia ja Eeva-Riitta Wirta.
Opiskelijajäseninä olivat Anna
Ollila ja Mari Vainionpää. Valtuuskunnan varajäseninä olivat
Inna Ilivitzky, Lea Jaakkola, Marja
Heinola, Seppo Kangas, Päivi
Lahti, Tarja Lipponen, Liisa Palmu,
Maija Penttilä, Nina Sarén ja Terhi
Simonen-Jokinen. Opiskelijavarajäseninä olivat Hanna-Kaisa Sihvo
ja Martta Jalkanen. Lisäksi valtuuskunnan kokouksiin osallistuivat
liiton puheenjohtaja ja hallituksen
jäsenet. Valtuuskunnan sihteerinä
toimi liiton toiminnanjohtaja. Liiton
eläinlääkäri, talouspäällikkö ja
tiedottaja osallistuivat kokouksiin
läsnäolo- ja puheoikeudella.
Säännöissä määrättyjen asioiden lisäksi valtuuskunta käsitteli
muun muassa luottamusneuvoston kertomuksen vuodelta 2006,

Anna Parkkari

3.2 Valtuuskunta

Suomen eläinlääketieteen säätiön
hallituksen täydentämistä, liiton
tilahanketta, eläinlääkintähuoltolain
tilannetta, jäsenasioita ja luottamusneuvoston täydentämistä.
3.3 Hallitus

Kertomusvuoden aikana liiton
ja samalla hallituksen puheenjohtajana toimi Antti Nurminen,
varapuheenjohtajana Olli Soininen
sekä hallituksen jäseninä Sanna
Hellström, Jarkko Oksanen, Sam
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Salonen, Jaana Tainio ja Eeva-Riitta
Wirta. Valtuuskunnan puheenjohtaja ja valtuuskunnan varapuheenjohtaja osallistuivat hallituksen
kokouksiin läsnäolo- ja puheoikeuksin. Kokousten sihteerinä toimi
toiminnanjohtaja. Muut liiton toimihenkilöt osallistuivat tarvittaessa
kokouksiin asiantuntijoina.
Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana yhdeksän kertaa
ja käsitteli yhteensä 165 (2006
169) päätösasiaa. Hallitus käsitteli
toimintavuoden aikana tavan-

omaisten asioidensa lisäksi aiemmin kansainväliselle valiokunnalle
kuuluneet asiat.
3.4 Muut toimielimet

Luottamusneuvosto
Puheenjohtaja Erkki Pyörälä; jäsenet Pirjo Aho, Jouko Koppinen,
Hanna Lounela 23.11. lukien, Antti
Nurmi, Hanna Nurmi 5.10. asti,
Anssi Tast, Outi Vainio; sihteeri
Mika Leppinen.
Luottamusneuvosto ei kokoontunut kertomusvuoden aikana.
Eettinen valiokunta
Puheenjohtaja Seppo Lamberg;
jäsenet Tiina Autio, Erkki Pyörälä,
Leena Suojala, Eero Tuominen;
sihteeri Mika Leppinen.
Valiokunta kokoontui kerran
vuoden aikana. Valiokunta käsitteli
liiton eettisen ohjeiston ajantasaistamista sekä ajankohtaisia eläinlääkärin rooliin eläinsuojelussa
liittyviä asioita.
Eläinsuojeluvaliokunta
Puheenjohtaja Jukka Marttila; varapuheenjohtaja Taina Laine; jäsenet
Matti Estola, Heidi Härtel, Paula
Junnilainen, Hanna-Marja Voipio,
Katri Wermundsen; sihteeri Mika
Leppinen.
Valiokunta kokoontui kerran
vuoden aikana. Valiokunta käsitteli
kalkkunakuljetuksia, Eläinlääkäripäivien yhteydessä järjestettävää
eläinsuojeluiltaa, Kennelliiton dopingsääntöä ja tuotantoeläinten
hyvinvointia.
Syksyllä valiokunta vieraili
Suomen Turkiseläinten Kasvattajain
Liitto ry:n turkiseläinlaboratoriossa
Vaasassa tutustuen liiton toimintaan. Saman vierailun yhteydessä
valiokunta perehtyi turkiseläinten
rehun valmistukseen Torp Frys Ab:
n tuotantolaitoksessa Pietarsaaren
maalaiskunnassa sekä turkiseläinten kasvattamiseen paikallisella
turkistarhalla.
Koulutusvaliokunta
Puheenjohtaja Sebastian Hielm,

avajaiset ja yleissektio; varapuheenjohtaja Miia Lindström, elintarvikehygieniasektio; jäsenet Kristiina
Hakkarainen, tuotantoeläinsektio;
Irmeli Happonen, pieneläinsektio;
Outi Hälli, tuotantoeläinsektio
21.12. lukien; Marja-Liisa Hänninen, tutkimussektio 21.12. lukien;
Mikko Kananen, tuotantoeläinsektio 21.12. asti; Merja Leinonen,
pieneläinsektio 21.12. lukien; Johanna Puro, elintarvikehygieniasektio 21.12. asti; Miia Suurkuukka,
elintarvikehygieniasektio 21.12.
lukien; Salla Teppo, lihahygieniasektio; Minna Viitanen, hevossektio; sihteeri Raija Korolainen.
Valiokunta kokoontui vuoden
aikana seitsemän kertaa. Sen tehtävänä oli valmistella Eläinlääkäripäivien ohjelma. Valiokunta huolehti
yhdessä liiton toimiston kanssa
päivien käytännön järjestelyistä.
Kunnan palkkavaliokunta
Puheenjohtaja Olli Soininen; varapuheenjohtaja Jaakko Rasi; jäsenet
Marja Bergström, Sakari Heinänen,
Antti Niinistö, Maija Nurminen
19.1. lukien, Jarkko Oksanen,
Johanna Puro 21.12. lukien, Kirsti
Sipponen; sihteeri Mika Leppinen
Valiokunta kokoontui vuoden
aikana kahdeksan kertaa. Valiokuntaa työllisti kertomusvuoden
aikana etenkin syksyinen työmarkkinaneuvottelukierros. Neuvotteluihin ja virkaehtosopimuksiin
liittyvien asioiden lisäksi valiokunta
käsitteli muun muassa työn vaativuuden arviointiin, liiton palkkasuosituksiin, CAP-valvontaan,
eläinlääkintähuoltolakiin sekä seutukuntien muodostamiseen liittyviä
asioita.
Opiskelijavaliokunta
Puheenjohtaja Hanna-Kaisa Sihvo;
jäsenet Tero Ahonen, Tomas Häggvik, Suvi Mikkonen, Leena Pohjola,
Maria Polso ja Sanna Hellström;
sihteeri Minnami Mikkola
Valiokunta kokoontui vuoden
aikana kaksi kertaa. Valiokunta
käsitteli opiskelijoiden matka-apurahahakemukset, joita tuli 13 kap6

paletta. Valiokunta jakoi hakemusten perusteella 3500 euroa, joka
jaettiin yhdeksän hakijan kesken.
Valiokunta valmisteli opiskelijoille
suunnattua turvallisuuskoulutusta.
Sosiaalivaliokunta
Puheenjohtaja Leena Manner; jäsenet Annamari Heikinheimo,
Veera Karkamo, Tapio Laurila,
Kirsti Sipponen ja Tiina Tiainen;
sihteeri Minnami Mikkola
Valiokunta kokoontui vuoden
aikana kerran. Valiokunnan esityksestä kunnaneläinlääkäreille
saatu ASLAK-kuntoutus järjestettiin
Hoikan kuntoutuskeskuksessa ja
siihen osallistui yhdeksän eläinlääkäriä. Vuoden aikana saatiin
myönteinen päätös yksityissektorille suunnattavalle ASLAK-kuntoutuskurssille.
Valiokunnan aloitteesta tehtiin
lokakuussa kysely vailla vakituista
työsuhdetta olevien eläinlääkäreiden keskuudessa. Kyselyn sai 292
eläinlääkäriä, joista 72 % vastasi
kyselyyn. 155 vastaajaa ilmoitti
olevansa kertomusvuoden lopussa
ilman vakinaista työsuhdetta.
Talousvaliokunta
Puheenjohtaja Antti Nurminen;
varapuheenjohtaja Heikki Putro;
jäsenet Kalevi Heinonen, Mika
Leppinen, Sam Salonen, Riitta-Mari
Tulamo; sihteeri Pirkko Nousiainen.
Talousvaliokunta kokoontui
vuoden aikana kaksi kertaa. Valiokunta käsitteli liiton tilinpäätöksen
2006, talousarvion vuodelle 2008
sekä teki hallitukselle esityksiä
liiton varojen käytöstä.
Työvaliokunta
Puheenjohtaja Antti Nurminen; jäsenet Sanna Hellström, Eeva-Riitta
Wirta; sihteeri Mika Leppinen
Työvaliokunta
kokoontui
vuoden aikana kerran haastattelemaan yksityissektorin asiamiehen
tehtävään hakeneita.
Valtion palkkavaliokunta
Puheenjohtaja Sanna Hellström, HY

ELTDK; jäsenet Mikael Artala, puolustusvoimat; Sirpa Kiviruusu, Evira
19.1. lukien; Tita-Maria Muhonen,
Lääkelaitos 19.1. lukien; Leena
Räsänen, MMMELO; Pauli Sorvisto,
lääninhallitus; Salla Teppo, STEY
19.1. lukien; Tuija Vehmas, Evira;
sihteeri Mika Leppinen.
Valiokunta kokoontui kerran
vuoden aikana. Valiokunta käsitteli
eri virastojen ajankohtaisia aiheita.
Eniten kertomusvuoden aikana
olivat esillä valtionhallinnon uudet
palkkausjärjestelmät, joiden piiriin
suurin osa eläinlääkäreistä on
siirtynyt. Lisäksi valiokunta aloitti
valtiosektorin vähimmäispalkkasuositusten valmistelun.
Yksityissektorin työsuhdevaliokunta
Puheenjohtaja Vuokko Puurula;
varapuheenjohtaja Johanna Kokkonen; jäsenet Teppo Heinola, Jenni
Kolehmainen, Sanna Sainmaa; sihteeri Tommi Rainerma 18.9 asti ja
Iivari Järvinen 5.11 lukien.
Valiokunta kokoontui vuoden
aikana kolme kertaa. Valiokunta
teki yhdessä yrittäjävaliokunnan
kanssa liiton hallitukselle esityksen
uudesta yksityissektorin vähimmäispalkkasuosituksesta, minkä
hallitus myös hyväksyi. Valiokunta
käsitteli kokouksissaan myös työsuhdeasioihin keskittyvän keskustelutilaisuuden järjestämistä.
Yrittäjävaliokunta
Puheenjohtaja Maarit LuukkainenSoilu; jäsenet Sari Jalomäki, Anne
Leino, Sam Salonen, Beate Schugk,
Riikka Timgren; sihteeri Tommi
Rainerma 18.9 asti ja Iivari Järvinen
5.11 lukien.
Valiokunta kokoontui vuoden
aikana kolmesti. Valiokunta teki
yhdessä yksityissektorin työsuhdevaliokunnan kanssa liiton
hallitukselle esityksen uudesta
yksityissektorin vähimmäispalkkasuosituksesta, minkä hallitus myös
hyväksyi. Valiokunta käsitteli kokouksissaan muun muassa verotusasioita ja uusien tarpeellisten ohjeiden laatimista jäsenistön käyttöön.

Valiokunta käsitteli toimintavuoden
aikana myös kunnaneläinlääkäreiden ja yksityiseläinlääkärien
kilpailutilannetta. Valiokunta otti
tavoitteekseen selvittää, kuinka
yksityiset eläinlääkärit saataisiin
tasavertaisempaan asemaan kunnaneläinlääkäreiden kanssa.
Suomen Eläinlääkärilehden toimitusneuvosto
Puheenjohtaja Janne Lundén;
jäsenet Kaisa Hartikainen, Mari
Heinonen, Raisa Iivonen, Taina
Kivistö, Jouko Koppinen (tieteellinen toimittaja), Antti Nurminen
(päätoimittaja), Kati Vainio; sihteeri
Anna Parkkari.
Toimitusneuvosto kokoontui
vuoden aikana viisi kertaa. Kokouksissa käytiin läpi lehden lukijatutkimuksen teko ja palaute, lehdistä
muuten saatu palaute, ideoitiin
lehden sisältöä, kirjoittajia ja uusia
palstoja lehteen sekä pohdittiin
toimituksellisen ja ilmoitusaineiston eroa. Toimitusneuvosto myös
ideoi tulevan vuoden kansikuvien
teemaa sekä valmisteli hallitukselle
ehdotuksen lehden numeroiden
vähentämisestä lehden laadun
ylläpitämiseksi.
YTAKE-työryhmä
Puheenjohtaja Olli Soininen; varapuheenjohtaja Maria Närhinen;
jäsenet Heli Haukioja, Jarkko Oksanen, Johanna Puro, Eeva-Riitta
Wirta; sihteeri Minnami Mikkola.
Työryhmä kokoontui vuoden
aikana kaksi kertaa. Työryhmän
aloitteesta järjestettiin kertomusvuonna eläinlääkäreille tarkoitettu
ympäristöterveydenhuollon johtamiskoulutus. Kertomusvuoden
lopussa voitiin todeta, että työryhmän tavoite eläinlääkärikunnan
seutukuntamyönteisyyden lisäämisestä oli saavutettu, minkä johdosta
työryhmä voitiin lakkauttaa ja sen
tehtävät siirtää kunnan palkkavaliokunnalle.
3.5 Tilintarkastajat

Liiton varsinaisina tilintarkastajina
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toimivat KHT Kaija Tuominen
Revico Grant Thornton Oy:stä
sekä eläinlääkäri Juha Keskitalo. Varatilintarkastajana oli Kaisa
Wickström.
3.6 Liiton toimisto

Toimiston henkilökuntaan kuuluivat kertomusvuonna OTM Mika
Leppinen (toiminnanjohtaja), HSOsihteeri Pirkko Nousiainen (talouspäällikkö), FM Anna Parkkari (tiedottaja ja toimitussihteeri),
OTK Tommi Rainerma (yksityissektorin asiamies) 18.9.2007 asti,
OTK, varatuomari Iivari Järvinen
5.11.2007 lukien, ELL Minnami
Mikkola (eläinlääkäri), yo-merkonomi Riitta Puro (assistentti) ja
Nina Kunelius (toimistosihteeri).
Lisäksi liiton puheenjohtaja ELL
Antti Nurminen oli puoliaikaisessa
työsuhteessa liittoon. Toimistolla
oli myös työharjoittelussa kevään
ja syksyn mittaan muutamia koululaisia työelämään tutustujina.

4. ULKOISET SUHTEET
4.1 Liiton edustukset

Akava
- liittokokous Antti Nurminen,
Mika Leppinen (varajäsen)
- järjestötoimikunta Mika Leppinen (varajäsen)
- työelämän toimikunta Mika Leppinen (varajäsen)
- ammatinharjoittajien ja yrittäjien
jaosto Tommi Rainerma 18.9. asti,
Iivari Järvinen 5.11. lukien, Maarit
Luukkainen-Soilu (varajäsen)
- opiskelijavaltuuskunta AOVA
Suvi Mikkonen, Tero Ahonen (varajäsen)
- Akavan verkostojen jäsenet:
• Akalex Mika Leppinen, Tommi
Rainerma 18.9. asti, Iivari Järvinen 5.11. lukien
• akavalaiset neuvottelijat Mika
Leppinen
• koulutusvastaavat Minnami Mikkola

• kv-yhdyshenkilöt Mika Leppinen, Minnami Mikkola
• TOP-verkosto Mika Leppinen
• tiedottajat ja liittolehtien toimittajat Anna Parkkari
Akavan aluetoimikunnat 2007–2009
Etelä-Savo, Taina Kingelin
Kaakkois-Suomi, Ossi Kemppainen
Keski-Suomi, Hanna Laroma
Pohjois-Karjala, Pauli Sorvisto
Pohjois-Pohjanmaa, Jarkko Oksanen
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO
- kunnan neuvottelukunta Mika
Leppinen (varajäsen)
Lääkärikartelli
- hallitus Mika Leppinen (varapuheenjohtaja), Antti Nurminen
(jäsen), Sanna Hellström (varajäsen), Eeva-Riitta Wirta (varajäsen),
Pirkko Nousiainen (tilintarkastaja),
Kaisa Wickström (varatilintarkastaja)
- PUHTI-työryhmä Minnami Mikkola
Maa- ja metsätalousministeriö
- eläintautilainsäädännön uudistamistyöryhmä Antti Nurminen
- eläinsuojelutyöryhmä Paula Junnilainen, Antti Niinistö (varajäsen)
- eläinlääkintähuoltotyöryhmä AriMatti Pyyhtiä
- Kalaterveys 2008 -strategian seurantatyöryhmä Reetta Lehtinen,
Ari-Matti Pyyhtiä (varajäsen)
- pysyvä asiantuntija Sakari Heinänen
- maaseutuelinkeinojen valituslautakunta Sakari Heinänen,
Paula Junnilainen (varajäsen)
- eläinlääkintäjaosto Antti Nurminen
- sivutuoteasioiden yhteyshenkilö
Minnami Mikkola
- tuotantoeläinten hyvinvointistrategian työryhmä Tuomas Herva,
Antti Niinistö (varajäsen)
- hallinnonalan yhteistoimintaelin
Mika Leppinen
- eläinlääkintävahinkojen arvio-

lautakunta Jyri Koponen, Outi
Laitinen-Vapaavuori, Antti Niinistö,
Olli Peltoniemi, Outi Vainio ja
Kaisa Wickström sekä henkilökohtaiset varajäsenet Kalevi Heinonen,
Jouko Jakala, Anne Lintilä, Minna
Rinkinen, Jan Räihä ja Merja-Liisa
Toivonen

- alueellinen eläinterveydenhuollon kehittämishanke (ELKE) Antti
Nurminen
- elintarvikevalvonnan periaatepäätöksen seurantatyöryhmä Olli
Soininen
- Orion-Farmos Tutkimussäätiön
hallitus Olli Peltoniemi

Oikeusministeriö
- kuluttajariitalautakunnan 7. jaosto
Elina Dahlqvist

4.2 Yhteydet yhteistyötahoihin

Opetusministeriö
- karjatalouden tutkintotoimikunta
Juhani Taponen
- eläintenhoidon tutkintotoimikunta
Mirja Kaimio, Juhana Honkavaara
- maatalous- ja ympäristöalan koulutustoimikunta Minnami Mikkola
(varajäsen)
Federation of Veterinarians of
Europe (FVE)
- kokousedustajat Antti Nurminen,
Olli Soininen ja Minnami Mikkola
- lampaiden ja vuohien tarttuvien
eläintautien yhdyshenkilö Inna
Ilivitzky
- lääketyöryhmä Olli Soininen
Muut toimielimet
- eläinten terveydenhuollon (ETU)
valtakunnallinen ohjausryhmä
Antti Nurminen, Tuomas Herva
(varajäsen)
- Suomen Akatemian terveyden
tutkimuksen toimikunta Marja-Liisa
Hänninen (2007–2009)
- Suomen Akatemian biotieteiden
ja ympäristön tutkimuksen toimikunta Tiina Mattila-Sandholm
(puheenjohtaja) (2007–2009)
- Acta Veterinaria Scandinavican
toimituskunta Timo Soveri (apulaispäätoimittaja), Olli Peltoniemi
- World Veterinary Association
(WVA) Antti Nurminen
- Lääkärikartellin kehitysyhteistyöneuvottelukunta Inna Ilivitzky,
Hanna Lounela (varajäsen)
- European Association of Establishments for Veterinary Education
(eläinlääketieteellisten tiedekuntien arviointiryhmä) Juha Pärnänen, Vesa Rainio ja Satu Pyörälä
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4.2.1 Yleistä

Kertomusvuoden aikana liitto on
ollut yhteistyössä eläinlääkärikuntaa lähellä olevien ja siihen
vaikuttavien yhteisöjen, järjestöjen
ja viranomaisten kanssa. Neuvotteluja ja tapaamisia on ollut muun
muassa MMM:n, SM:n, Eviran,
Lääkelaitoksen, Helsingin yliopiston, Suomen Kennelliiton, Suomen
Eläinsuojeluyhdistyksen, Animalian, Akavan ja akavalaisten liittojen,
Kuntaliiton, Kunnallisen työmarkkinalaitoksen, MTK:n, Lääketeollisuus ry:n ja lääkeyritysten sekä
eri poliittisten ryhmien edustajien
kanssa. Liiton edustajat tapasivat
kertomusvuoden aikana useita
kansanedustajia. Lisäksi liiton puheenjohtaja kävi liiton nimeämänä
asiantuntijana Eduskunnan maa- ja
metsätalousvaliokunnan kuultavana rehulain käsittelyn yhteydessä.
4.2.2 Lääkärikartelli

Lääkärijärjestöjen yhteistyö toteutui
entiseen tapaan Lääkärikartellin
kautta. Lääkärikartellin hallitus
kokoontui kahdeksan kertaa kertomusvuoden aikana. Mika Leppinen
toimi kartellin varapuheenjohtajana
ja Antti Nurminen kartellin hallituksen jäsenenä.
Lääkärikartellin hallitus on käsitellyt pääasiassa kunnan ja valtion työ- ja virkaehtosopimuksiin
liittyviä kysymyksiä. Kunta- ja
valtiosektorin sopimukset olivat
katkolla 30.9. ja neuvotteluratkaisuun päästiin 20.9. Uusi hyväksytty lääkärisopimus on voimassa
1.10.2007–31.1.2010. Lisäksi Lääkärikartelli jatkoi lääkäriliittojen

yhteistä luottamusmieskoulutusta,
jolla vahvistetaan merkittävällä
tavalla lääkäriryhmien edunvalvontaa.

määräinen vuorottelukorvaus oli
58,70 euroa päivässä. Työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen etuuksia
ei kertomusvuoden aina maksettu
eläinlääkäreille.

4.2.3 Eläinlääkäriyhdistykset

Eläinlääkäreiden alakohtaiset erikoisyhdistykset ja alueelliset paikallisseurat ovat itsenäisiä yhdistyksiä,
joiden kanssa liitolla on yhteistoimintaa koulutus- ja järjestöasioissa
sekä palkkauskysymyksissä.
4.2.4 Eläinlääketieteen kandidaattiyhdistys EKY ry

Eläinlääketieteen opiskelijoiden
viidennelle vuosikurssille kustannettiin verokurssi ja kuudennelle
vuosikurssille kirjanpitokurssi.
Kertomusvuonna käynnistettiin
liiton tilahanke, jonka yhteydessä
pyritään huomioimaan myös EKY
ry:n tarpeita.
4.2.5 A-lomat ry

Liitto on A-lomat ry:n jäsen. Kertomusvuonna neljä liiton jäsentä
sai A-lomat ry:n jakamaa lomatukea. A-lomat ry:n lomailmoituksia
julkaistiin useammassa Eläinlääkärilehdessä ja mahdollisuuksista
kerrottiin kotisivujen jäsenosiossa matka-alennusten kohdalla.
4.2.6 Lääkärien työttömyyskassa

Lääkärien työttömyyskassassa oli
kertomusvuoden lopussa 19 988
jäsentä, joista 1 129 oli eläinlääkäreitä. Jäsenmaksu oli kertomusvuonna kymmenen euroa.
Liitto maksoi työttömyyskassaan
kuuluvien jäsentensä osalta työttömyyskassan jäsenmaksun.
Työttömyysaste pysyi eläinlääkärien osalta matalana kertomusvuoden aikana. Kassa maksoi
ansiopäivärahaa 12 liiton jäsenelle
yhteensä 88 087,58 euroa. Päivärahaa maksettiin 1 261 korvauspäivältä keskimäärin 70,54 euroa
päivässä.
Vuorotteluvapaalla oli 11 eläinlääkäriä. Työttömyyskassa maksoi
vuorottelukorvausta 1 150 päivältä
yhteensä 67 507,20 euroa. Keski-

5. SUOMEN ELÄINLÄÄKETIETEEN SÄÄTIÖ

Säätiön hallituksen puheenjohtajana toimi professori Hannu
Saloniemi sekä jäseninä professori
Tuula Honkanen-Buzalski, professori Hannu Korkeala, tutkimus- ja
tuotekehitysjohtaja Tiina MattilaSandholm (5.5. lukien), professori
Seppo Meri, toimitusjohtaja Seppo
Paatelainen, eläinlääkäri Vuokko
Puurula, dosentti Jan Räihä ja
pääjohtaja Jukka Viinanen. Säätiön
asiamiehenä toimi professori RiittaMari Tulamo.
Suomen eläinlääketieteen säätiö
jakoi kertomusvuonna apurahoja
yhteensä 139 000 euroa.

6.
6.1

TOIMINTA-ALUEET
Edunvalvonta

Työmarkkinaosapuolet eivät saaneet aikaiseksi tulopoliittista kokonaisratkaisua kertomusvuonna.
Liiton neuvottelijat kävivät alustavia tunnustelevia keskusteluja alkuvuoden aikana. Kunta- ja
valtiosektorin sopimukset olivat
katkolla 30.9., joten kuntapuolen
sopimusneuvottelut aloitettiin 13.8.
Sopimusneuvottelut etenivät hyvässä hengessä, kunnes ne keskeytettiin työnantajan puolelta 4.9. Koko
kuntasektorin neuvottelutoiminta
pysähtyi 5.9., kun yksi pääsopijajärjestöistä (TNJ) oli haluton kertomaan neuvottelutavoitteensa ja
sitoutumaan mihinkään sopimukseen. 14.9. uudelleen alkaneiden
neuvottelujen seurauksena neuvottelutulos saavutettiin 20.9.
Sopimuskierros nousi palkankorotustasoltaan sellaiseksi, että
keväällä kukaan ei uskaltanut siitä
edes haaveilla. 1.10.2007–31.1.2010
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voimassa oleva lääkärisopimus
on kustannusvaikutukseltaan 11,1
prosenttia, joka on samaa tasoa
kuin muiden kuntasektorin sopimusalojen sopimukset mutta
huomattavasti korkeampi kuin
yksityissektorin sopimusratkaisut.
Kunta-alan sopimukseen sisältyneellä samapalkkaisuuserällä pystyttiin lääkärisopimuksen puolella
toteuttamaan merkittävä korotus
kunnaneläinlääkärien lomapalkkaan sekä kuoppakorotus erikoiseläinlääkäreille.
Kuntapuolen edunvalvonnassa
painopiste oli edelleen suunnitteilla
olevien ympäristöterveydenhuollon
seutukuntien eläinlääkäreiden neuvonnassa. Liiton edustajat ottivat
kantaa seutukuntien suunnitelmiin
ja sopimusluonnoksiin sekä osallistuivat paikallisiin neuvotteluihin ja
muihin tapaamisiin. Liiton YTAKEtyöryhmä käsitteli kokouksissaan
laajasti seutukuntien syntymiseen
liittyviä käytännön ongelmia ja
juridisia kysymyksiä.
Valtion virka- ja työehtosopimusneuvottelut käynnistyivät vasta
kuntasektorin neuvottelutuloksen
syntymisen jälkeen. Neuvottelut
etenivät nopeasti ja neuvottelutulos
saavutettiin 13.10. Neuvottelutulos
on kustannusvaikutukseltaan 11,5
prosenttia ja sopimuskausi kuntapuolta vastaava. Sopimukseen
sisältyvällä kehittämisrahalla päätettiin nopeuttaa virastokohtaisten
palkkausjärjestelmien voimaantuloa.
Valtiopuolella viime vuosia leimannut uusien palkkausjärjestelmien rakentamisprosessi osoitti
rauhoittumisen merkkejä. Vuoden
lopussa päästiin alustavaan neuvotteluratkaisuun tarkastuseläinlääkäreitä koskevan palkkausjärjestelmän
rakenteesta. Tarkastuseläinlääkärit
olivat viimeinen ryhmä valtiolla,
jolla ei vielä ollut palkkausjärjestelmää. Evirassa käytössä olleiden
useiden rinnakkaisten palkkausjärjestelmien korvaamisesta yhdellä
palkkausjärjestelmällä valmisteltiin
koko vuoden ajan. Puolustusvoimissa neuvotteluita jatkettiin

lääkäriryhmien palkkakuopan
poistamiseksi.
Liiton toiminnanjohtaja osallistui
säännöllisesti Akavan neuvottelijatapaamisiin, minkä lisäksi hän
osallistui JUKOn kummikokouksiin. JUKOn kummiasiamiehet ovat
valtion virastojen luottamusmiesten
apuna toimivia ammattiliittojen
asiamiehiä ja muita asiantuntijoita. Toiminnanjohtaja toimi JUKOn
kummiasiamiehenä Evirassa. Kummiasiamiehen tehtävänä on ollut
tukea viraston luottamusmiehiä
näiden tehtävissä sekä osallistua työnantajan kanssa käytäviin
neuvotteluihin ja muuhun sopimustoimintaan. Liiton toimi- ja
luottamushenkilöt osallistuivat
lisäksi useisiin Akavan ja JUKOn
koulutustilaisuuksiin ja toimielinten
kokouksiin.
Liiton luottamus- ja toimihenkilöt osallistuivat kertomusvuoden
aikana useiden jäsenten palkkasekä työ- ja virkasuhdeongelmien
hoitamiseen käymällä myös paikallisia neuvotteluja työnantajien
kanssa.
Liiton jäsenneuvonnassa käsiteltiin erilaisia työhön ja virkasuhteisiin liittyviä kysymyksiä keskimäärin 10–15 kappaletta päivässä.
Liiton toimisto on kertomusvuoden
aikana kirjoittanut jäsenten pyynnöstä useita kymmeniä viranomaisille ja työnantajille tarkoitettuja
lausuntoja ja kannanottoja.
6.2 Lausunnot ja kannanotot

Kertomusvuonna liitto antoi seuraavat lausunnot:
Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnalle
Lausunto hallituksen esityksestä
rehulaiksi
Maa- ja metsätalousministeriölle
Lausunto luonnoksesta MMM:n
asetukseksi varotoimenpiteistä lintuinfluenssan leviämisen ehkäise-

miseksi luonnonvaraisten lintujen
ja siipikarjan välillä
Lausunto luonnoksesta elintarvikevalvonnan periaatepäätöksen
tarkistamiseksi
Lausunto lääkkeiden käytöstä,
luovutuksesta ja määräämisestä
eläinlääkinnässä (I)
Lausunto työryhmämuistiosta
koskien lääkkeiden luovutusta terveydenhuoltoon kuuluville tiloille
Lausunto ehdotuksesta asetukseksi nautojen BSE-taudin vastustamisesta
Lausunto fenobarbitaalin luovuttamisesta eläinlääkinnässä
Lausunto ehdotuksesta MMM:n
asetukseksi lampaiden ja vuohien
TSE-tautien vastustamisesta
Lausunto ehdotuksesta asetukseksi lintuinfluenssan vastustamisesta
Lausunto MMM:n luonnoksesta
asetukseksi pernaruton vastustamisesta
Lausunto eläinlääkintöhuoltotyöryhmän loppuraportista
Lausunto lääkkeiden käytöstä,
luovutuksesta ja määräämisestä
eläinlääkinnässä (II)
Lausunto asetusluonnoksesta
alkutuotantoasetuksen muuttamiseksi
Lausunto luonnoksesta MMM:n
asetukseksi eläinlääkärinä toimimisesta ETA-ammattipätevyyden
perusteella
Lausunto työryhmämuistiosta
koskien hevosten teurastamista
Lausunto luonnoksesta MMM:n
asetukseksi broilereiden kampylobakteerivalvonnasta
Lausunto asetukseksi eläinten
hyvinvoinnin tuesta vuosina 2008–
2013
Lausunto asetusluonnoksesta
koskien tuotantoeläinten hyvinvointitukea
Opetusministeriölle
Lausunto hallituksen esityksestä
laiksi ammattipätevyyden tunnustamisesta
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Sosiaali- ja terveysministeriölle
Lausunto luonnoksesta elintarvikehuoneistoasetukseksi
Lausunto STM:n asetuksesta
elintarvikkeiden myynnistä ulkotilassa ja suuressa yleisötilaisuudessa
sekä suurten yleisötilaisuuksien
hygieenisistä järjestelyistä ja jätehuollosta
Eviralle
Lausunto ohjeesta täydentävien
ehtojen eläinten hyvinvoinnin
valvontaan
Lausunto ohjeesta täydentävien
ehtojen eläintautivalvontaan
Lausunto ohjeesta elintarvikeketjua koskevista tiedoista ja alkuperätilalle annettavasta palautteesta
Lausunto monivuotisen kansallisen valvontasuunnitelman luonnoksesta
Lääkelaitokselle
Lausunto Lääkelaitoksen linjauksesta koskien direktiivin 2006/130/EY
täytäntöönpanoa Suomessa
6.3 Suomen Eläinlääkärilehti – Finsk Veterinärtidskrift

Kertomusvuonna julkaistiin lehden
113. vuosikerta yhtenätoista lehtenä, joista yksi oli kaksoisnumero
(7–8).
Kertomusvuoden aikana toteutettiin lehden lukijatutkimus.
Tulokset kertoivat lehteen erittäin
tyytyväisten osuuden noususta.
Myös lähes koko lehden tai noin
puolet lehdestä lukevien osuus
oli noussut viisi vuotta aiemmin
tehtyyn tutkimukseen verrattuna
(55–47 prosenttia). Tutkimus myös
toisti jo tiedossa olevat kehittämishaasteet: lukijat haluavat lisää
tietoa kliinisestä eläinlääketieteestä,
lääkkeistä, eläinten terveydenhuollosta ja kansainvälisistä asioista.
Kauttaaltaan nelivärisen lehden
vuoden kokonaissivumäärä oli
732 (2006 688). Kertomusvuonna

Lukijatutkimuksen mukaan erittäin
tyytyväisten osuus oli noussut selvästi.

julkaistiin kymmenen tieteellisesti
arvioitua artikkelia (2006 9). Muita
artikkeleita julkaistiin 72 kappaletta (2006 66). Lehden numerossa
12 julkaistiin jälleen hakemisto
vuoden artikkeleista sekä aiheen
että kirjoittajan mukaan.
Pääkirjoitukset julkaistiin suomeksi ja ruotsiksi. Pääkirjoituksia
kirjoittivat liiton puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja, valtuuskunnan
puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, toiminnanjohtaja, koulutusvaliokunnan varapuheenjohtaja,
toimitusneuvoston puheenjohtaja
ja jäsen, tiedekunnan dekaani sekä
yksi Eviran johtajista. Pääkirjoitukset ja lehden sisällön tiivistelmän
käänsi ruotsiksi ELL Leif Wikman.
Eksoottinen potilas -palsta ilmestyi lehden kaikissa numeroissa
ja palstasta saatiin poikkeuksellisen paljon myönteistä palautetta.
Lehden historiallinen palsta nimeltä
Lehti xx vuotta sitten ilmestyi toista
ja viimeistä vuotta nostaen esille
vanhoja, mutta ajankohtaisia aiheita kymmenessä lehden numerossa.
Puheenjohtajan palsta nosti ajankohtaisia aiheita esille yhdeksässä
lehdessä. Uusina kolumnisteina
aloittivat Matti Tikka sekä Yhdysvalloissa asuva Pia Hiekkaranta.

Tikkaa ehdittiin lukea neljässä
lehdessä. Microglossuksen kolumni ihastutti ja vihastutti lukijoita
viidessä lehdessä. Palstaa Ajankohtaista eläintautitutkimuksesta
(Evirasta) julkaistiin kymmenessä
numerossa. Liiton valtuuskunnan
vaalista kerrottiin useassa lehden
numerossa.
Lehden numerossa 4 julkaistiin
teemasivut otsikolla Global health.
Ammatillisia matkaraportteja ja
muita kirjoituksia ulkomailta julkaistiin useita. Eläinlääkäripäivistä
ja niiden tekijöistä kerrottiin lehdissä 5, 10 ja 11. Muita palstoja olivat
ajankohtaista, lyhyesti, näkökulma,
henkilöuutiset, uusia julkaisuja ja
kurssit. Työpaikkailmoitukset olivat
omalla tutulla paikallaan jokaisessa
lehden numerossa. Eduskuntavaaleissa ehdokkaina olevien eläinlääkäreiden tiedot ja ilmoitukset
julkaistiin lehdessä 2.
Maaliskuun lehden liitteenä julkaistiin eläinlääkärin vero-opas ja
kesäkuun lehden liitteenä kuvitettu
mustavalkoinen Eläinlääkäriliiton
toimintakertomus. Lehden kannen
kuvitusta ideoitiin toimitusneuvostossa. Vuoden teemana olivat
mikroskooppikuvat, jotka valittiin lähinnä näyttävän ulkoasun
mukaan. Kuten aiemminkin, 4/5
kannesta oli ilmoitustilaa, joten
kannen kuvituksen tuotti ilmoittaja
Orion Pharma Eläinlääkkeet. Kokonaisuudessaan lehteen myytiin
edellisvuotta hiukan enemmän
ilmoituksia.
Lehden edellisen vuoden sarjasta Kuukauden kotivieras julkaistiin
erillinen painos.
Lehden päätoimittajana toimi
liiton puheenjohtaja Antti Nurminen, tieteellisenä toimittajana
ELL Jouko Koppinen ja toimitussihteerinä FM Anna Parkkari.
Ilmoitusmyynnistä vastasi liiton
talouspäällikkö Pirkko Nousiainen
ja osoiterekisterin ylläpidosta assistentti Riitta Puro.
Lehti on Aikakauslehtien liiton
jäsen ja kolmanneksitoista vanhin
Suomessa ilmestyvä aikakauslehti. Lehti osallistui marraskuussa
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pidettyyn Aikakauslehti koulussa
-päivään antamalla lehden numeroita lukioiden käyttöön. Lehden
painotyö tehtiin kolmatta vuotta
porvoolaisessa Uusimaa Oy:ssä
(osa Lehtiyhtymää) ja taittotyö
Uusimaan alihankintana helsinkiläisessä Taittokoneessa.
6.4 Tiedotustoiminta
6.4.1 Jäsenille suunnattu viestintä

Ainoastaan jäsenille suunnattua
tiedotusta olivat kotisivujen jäsensivut ja postitettava jäsentiedote,
joka ilmestyi kuudesti. Jäsentiedote
julkaistiin myös sähköisenä kotisivujen jäsenosiossa. Ulkoasultaan
hiukan uudistetussa jäsentiedotteessa kerrottiin muun muassa hallituksen ja valtuuskunnan kuulumisia,
eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnan päätöksistä, koulutuksista,
jäsenkunnalle hyödyllisistä veroasioista sekä muista säädöksistä ja
lisätietojen lähteistä. Jäsentiedotteen taitto teetettiin Riviset Ky:ssä
ja painatus Otamedia Oy:ssä, joka
toimintavuoden aikana siirtyi osaksi
Multiprint Oy:tä.
Toimintavuonna uudistettiin
liiton kotisivut. Hanketta veti liiton
tiedottaja ja se alkoi analyysillä ja
esittelyllä hallitukselle tammikuussa. Maaliskuussa pidettiin henkilökunnan ideapaja Aivomyrsky,
jonka pohjalta tiedottaja jäsenteli
projektia, minkä jälkeen pidettiin
tarjouspyyntökierros ja kesäkuun
hallituksen kokouksessa valittiin
konsultiksi Finnish Net Solutions
sivujen kokonaisuudistukseen ja
Fennomed Oy sivujen työpaikkaosion toteuttamiseen. Syksyn
aikana tehtiin runsaasti työtä ja
vuoden lopussa tiedettiin, että sivut
julkaistaan tammikuussa 2008. Uusi
sivusto vie jo ulkoasullaan liiton
uuteen aikaan. Sivuilla säilyy jako
julkiseen osioon ja jäsentunnuksilla käytettävään osioon, joka on
yhteydessä myös Finnish Medical
Networkiin.

Erillinen painos Kuukauden kotivieras -sarjasta Eläinlääkärilehdessä 2006 teetettiin muun muassa
kertomaan eläinlääkäreiden
monipuolisesta työkentästä. Kotivierasta jaettiin toimittajille, yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille.

6.4.2 Ulkoinen viestintä

Maailman eläinlääkäripäivän aikoihin toukokuun 10. päivänä
julkistettiin Vuoden eläinlääkäri
-palkinto, jonka sai professori Marjatta Snellman (ks. sivu 15).
Eläinlääkäripäivien avajaispäivänä järjestettiin joukkoviestimille
tiedotustilaisuus, johon osallistui
kymmenen toimittajaa ja muutamia
avustajia. Tilaisuuden teemoina
olivat kansanterveys ja eläinlääkintä vuosikymmenen päästä,
puhumassa pääjohtaja, LKT Pekka
Puska Kansanterveyslaitokselta
sekä eläinlääkintä ja kansanterveys
vuosikymmenen päästä, puhumassa osastopäällikkö, ELL Matti Aho
maa- ja metsätalousministeriöstä.
Lisäksi puheenvuoron sai ensimmäisen Topi Salmi -tiedepalkinnon
saaja Hannu Korkeala. Eläinlääkäriliiton puheenjohtaja, läänineläinlääkäri Antti Nurminen kommentoi
ajankohtaisia asioita lyhyesti.
Eläinlääkäripäivillä oli käytössä
lehdistötila, jossa oli jaossa muun
muassa tiedotteita, luentokokoelmia, liiton uutta esitettä ja Eläin-

lääkärilehtiä. Ensimmäistä kertaa
jakelussa oli myös näytteilleasettajien tiedotteita. Yksi ulkopuolinen
palkattu tiedottaja ja yksi harjoittelija Savonia-ammattikorkeakoulusta
olivat tiedotuksen apuna.
Eläinlääkäripäivien ja koko marraskuun ajaksi tilattiin mediaseurantapalvelu Cision Oy:ltä. Valokuvaukseen palkattiin valokuvaaja.
Tiedotejakelussa käytettiin apuna
maksullista Deski-tiedotepalvelua.
Akavalaisten viestijöiden verkosto
kokoontui eläinlääkäripäivillä.
Ostetun lehdistöseurannan
kautta saatiin 39 lehdistöosumaa
(2006 15). Laskennallinen lukijamäärä oli yhteensä 2,3 miljoonaa
henkilöä. Osumia oli joukkoviestimissä seuraavasti: Helsingin sanomat, Aamulehti, Keskisuomalainen,
Savon sanomat, Etelä-Saimaa, EteläSuomen Sanomat, Ilkka, Kainuun
Sanomat, Keskipohjanmaa, Lapin
Kansa, Maaseudun Tulevaisuus,
Pohjalainen, Uutispäivä Demari,
Forssan Lehti, Itä-Häme, Itä-Savo,
Kalajokilaakso, Länsi-Suomi, LänsiUusimaa. Tervereitti, Uutisvuoksi,
Uutislehti 100, Viikkosavo, Koiramme, Lemmikki, Hevosurheilu
ja STT.
Vuoden aikana liiton kotisivut
palvelivat kaikkia eläinlääkäreistä
ja liitosta kiinnostuneita. Joukkoviestinten kyselyihin taustatiedoista
ja haastattelupyyntöihin vastattiin
vuoden mittaan tarpeen mukaan.
Eläinlääkärilehden eripainos
lehden palstasta Kuukauden kotivieras valmistui valtuuskunnan
syyskokoukseen marraskuussa.
Eripainosta käytetään liiton toiminnassa yhteystyötahojen ja muiden
kontaktien kanssa täsmämateriaalina. Sen rooli on avata eläinlääkäreiden monipuolista ammattikuvaa.
6.5 Koulutustoiminta
6.5.1 Eläinlääkäripäivät

Eläinlääkäripäivät pidettiin Helsingin Messukeskuksessa 31.10.–2.11.
Osallistujia päivillä oli yhteensä 1 098. Luennoitsijoita oli 32,
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joista seitsemän oli ulkomaalaisia. Sektioiden puheenjohtajina toimi kahdeksan eläinlääkäriä. Eläinlääkäripäivillä kävi 210
näyttelyvierasta. Fennovet Oy:n järjestämässä näyttelyssä oli 65 näytteilleasettajaa ja osastoneliöitä yhteensä 454. Toimiston ja Fennovet
Oy:n henkilökunta osallistui päivien järjestelyihin. Eläinlääketieteen
opiskelijat ja muutama eläintenhoitajaopiskelija toimivat saliavustajina
sekä avustivat ilmoittautumisten
vastaanottamisessa. Keskiviikkona
oli kunniajäsenlounas liiton kunniajäsenille ja torstaina järjestettiin
senioritapaaminen.
Yleissektion aiheena oli Lakipykälät – ikuinen riesa vai tekevän
tuki? Pieneläinsektion otsikkoina
olivat Small animal pediatrics
ja Pediatric and reproductive
ultrasonography. Hevossektion
aiheena oli Equine lameness. Tuotantoeläinsektion teemoina olivat
Nautojen sairauksien taloudelliset
vaikutukset sekä Emakon ja porsaan terveys. Elintarvike- ja ympäristöhygienian sektion aiheena oli
Paikallisen elintarvikevalvonnan
haasteet. Lihahygieniasektiossa
aiheena oli Eläinsuojelua ja lihantarkastusta.
Liitolla oli kolmatta kertaa oma
osasto näyttelyssä, jota somistivat
muun muassa liiton tekstiilijulisteet ja isännänviiri. Osastolla oli
mahdollisuus tutustua Eläinlääkärilehden tuoreeseen lukijatutkimukseen, jättää kirjallista palautetta
liitolle sekä saada oma kappale
uutta eläinlääkärin työstä kertovaa esitettä. Sieltä myös ohjattiin
oikeaan paikkaan valokuvattavaksi
eläinlääkärimatrikkelia varten.
Tieteellisiä postereita oli päivillä esillä 29 kappaletta. Parhaat
posterit palkittiin Suomen eläinlääketieteen säätiön palkintoihin myöntämällä 2 000 euron
apurahalla. Posteriraadissa olivat
Eläinlääkäripäivien koulutusvaliokunnan jäsen, ELT Minna Viitanen,
ELT Mari Heinonen Helsingin
yliopiston eläinlääketieteellisestä
tiedekunnasta, ELT Anu Saikku-

Tero Pajukallio

Professori Hannu Korkeala sai ensimmäisen Topi Salmi -tiedepalkinnon Eläinlääkäripäivillä. Seuraava
palkinto jaetaan vuonna 2010.

Bäckström ja graafikko Marita
Ruishalme. Voittajaksi valittiin posteri Sylvatic trichinella infection in
Finland – red fox (Vulpes vulpes)
and raccoon dog (Nyctereutes pro-

cyonoides) as indicator species tekijöinään Saari, S., Airas, N., Virtala, A-M., Mikkonen, T., Pellikka, J.,
Oksanen, A., Isomursu, M., Sukura,
A.. Kunniamainintoja myönnettiin

kaksi: posterille Causes of bovine
abortion, stillbirth and neonatal
death in Finland 1999–2006,
tekijöinä Syrjälä, P., Anttila, M.,
Dillard, K., Fossi, M., Collin, K.,
Nylund, M. ja Autio, T. sekä J. Aurasen ja M.-L. Hännisen tekemälle
posterille Kampylobakteerien ja
arkobakteerien esiintyminen navettaympäristössä. Voittajaposterin
tehnyt ryhmä sai palkintona tuhat
euroa, kunniamainitut saivat kumpikin 500 euroa.
Suomen Eläinlääkäriliitto ja
Suomen eläinlääketieteen säätiö
perustivat uuden tutkijapalkinnon.
Ensimmäistä kertaa jaetun Topi
Salmi -palkinnon sai professori
Hannu Korkeala, jonka luento
kuultiin avajaisissa. 10 000 euron
suuruisella Topi Salmi -palkinnolla palkitaan joka kolmas vuosi
suomalainen eläinlääkäri, jonka
tutkimustyöllä on erityistä yhteiskunnallista ja kansainvälistä merkittävyyttä. Palkintotoimikunnan
puheenjohtajana toimii Suomen
Eläinlääkäriliiton hallituksen puheenjohtaja.
Päivien osallistujille jaettiin Fennovet Oy:n julkaisema luentokokoelma, jonka painos oli tuhat
kappaletta.
Eläinlääkäripäivien ennakko-ohjelma ja artikkeli sektioiden sisällöstä julkaistiin Eläinlääkärilehden
numerossa 5. Ulkomaalaiset luennoitsijat, näytteilleasettajat, päivien
ohjelma sekä posterinäyttelyyn hyväksytyt posterit esiteltiin numerossa 10. Kooste Eläinlääkäripäivistä
julkaistiin numerossa 11.

Tero Pajukallio

6.5.2 Kirjanpito- ja verokurssi

Eläinlääkäripäivät houkuttelivat jälleen suuren joukon ammattilaisia paikalle, päiville osallistui yhteensä lähes 1 100 henkilöä senioreista eläinlääketieteen opiskelijoihin.

13

Kuudennen vuoden eläinlääketieteen opiskelijoille pidettiin maksuton verokurssi 17. maaliskuuta.
Kouluttajana toimi Marjo Salin
Veronmaksajain Keskusliitosta.
Kurssille osallistui 36 opiskelijaa. Viidennen vuosikurssin opiskelijoille järjestettiin maksuton
kirjanpitokurssi 18. maaliskuuta.
Kurssille osallistui 42 opiskelijaa.
Kouluttajana toimi talouspäällikkö

Jonne Renvall

kotisivut keskustelupalstoineen
Internetissä, Akavan neuvottelemat
matka-, loma- ja polttoaine-edut
sekä Akavan muut jäsenpalvelut ja
-edut, JUKOn luottamusmiespalvelut sekä A-lomat ry:n lomapalvelut.
Työnvälityksessä on toimintavuoden aikana ollut avoimia
työtilaisuuksia noin 70 ja työnhakijoita noin 6. Eläinlääkärilehdessä
julkaistiin 61 työpaikkailmoitusta.
6.7 Avustustoiminta ja
stipendit
Eläinlääkäriliitto tilasi Fennovetin järjestämän ensimmäisen ympäristöterveydenhuollon johtajakoulutuksen, joka toteutettiin yhteistyössä Tampereen
yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen kanssa. Kurssille otettiin 21 henkilöä.

6.5.3 Ympäristöterveydenhuollon johtajakoulutus

Liiton Fennovet Oy:ltä tilaama
ympäristöterveydenhuollon johtajakoulutuksen pilottikurssi järjestettiin kertomusvuoden aikana.
Koulutuksen käytännön järjestelyistä vastasi Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus.
Maksuttomaan koulutukseen haki
yli 50 eläinlääkäriä. Hakijoista 21
hyväksyttiin koulutukseen. Koulutus järjestettiin 20.2.–31.10. siten,
että luentojaksot (5 x 2 päivää)
pidettiin Tampereella ja luentojaksojen välissä koulutettavat tekivät
välitehtäviä verkko-oppimisympäristössä.
6.6

Jäsenpalvelut

Liiton jäsenet saivat kertomusvuoden aikana jäsenyytensä perusteella muun muassa seuraavat
jäsenedut: eläinlääkärin vastuuvakuutus, oikeusturvavakuutus ja
järjestövakuutus (luottamustehtävässä olevat), Eläinlääkärilehti 11

Stefan Leppänen

Pirkko Nousiainen. Molempien
kurssien käytännön järjestelyt hoiti
Fennovet Oy.

Toverilahjamaksu sisältyi liiton jäsenmaksuun. Toverilahjan suuruus
oli 1 340 euroa. Kertomusvuonna
maksettiin toverilahja kahden edesmenneen jäsenen omaisille.
Hilve Kortteen rahastosta jaettiin eläinlääketieteen opiskelijoille
3 500 euroa matka-apurahoina.
Liitto tuki taloudellisesti Eläinlääketieteen Kandidaattiyhdistystä ja
liiton jäseniä näiden oikeudenkäyntikulujen osalta.
6.8 Kansainvälinen toiminta
6.8.1 World Veterinary Association (WVA)

Liiton jäsenten ammatilliset vakuutukset kilpailutettiin. Sopimus
allekirjoitettiin Tapiolassa lokakuussa. Vasemmalta Tapiolan lakimies
Heidi Rautasuo, Eläinlääkäriliiton
puheenjohtaja Antti Nurminen, liiton
toiminnanjohtaja Mika Leppinen,
Tapiolan yksikönjohtaja Jussi Rajala,
yhteyspäällikkö Pekka Reinikainen
ja osastopäällikkö Marko Lindfors.

kertaa vuodessa; koulutuskalenteri
ja vero-opas kerran vuodessa, taloudellisten ja ammatillisten etujen
valvonta, työ- ja virkaehtosopimusten neuvottelut ja sopimusten
tulkinta-apu, neuvontaa kaikille jäsenryhmille, ohjeita, oppaita ja tietopaketteja, työnvälitys kotisivuilla
ja Eläinlääkärilehdessä, maksuton
työttömyyskassan jäsenyys, koulutustilaisuuksia, jäsentiedote ja
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WVA:n lanseeraamaa maailman
eläinlääkäripäivää vietettiin 28.4.
Päivän viettoon liittyvä vuoden
eläinlääkärin julkistaminen toteutettiin 10. toukokuuta.
Kertomusvuonna ei järjestetty
WVA:n maailmankongressia. Liiton
puheenjohtaja toimii liiton edustajana WVA:n maailmankongresseissa
ja niiden yhteydessä järjestettävissä
puheenjohtajakokouksissa. WVA:
n presidenttinä toimii yhdysvaltalainen Leon Russell. Pääsihteerinä
toimii Tanskan Lars Holsaae ja
järjestön päämaja on Tanskan
eläinlääkäriliiton yhteydessä Kööpenhaminassa.
Nordic-Baltic-yhteisö on ehdottanut FVE:n liittymistä WVA:n
jäseneksi. Kansalliset liitot olisivat
WVA:n jäseniä maanosaliittojen
kautta. Vastaavaa järjestäytymistä

toivotaan myös muissa maanosissa. Tavoitteen toteutumisen
edistämiseksi FVE:n aikaisempi
puheenjohtaja Tjeerd Jorna asettuu
ehdolle WVA:n varapuheenjohtajaksi ensi kesänä Vancouverissa
pidettävässä WVA:n puheenjohtajakokouksessa.

7. LIITON HUOMIONOSOITUKSET

6.8.2 Federation of Veterinarians of Europe (FVE)

Kertomusvuonna ei myönnetty
ansiomerkkejä.

7.1 Kunniajäsenet

Kertomusvuonna ei kutsuttu kunniajäseniä.
7.2 Ansiomerkit

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 EVERIä lukuun ottamatta.
FVE:n sääntömääräisissä yleiskokouksissa pidetään myös alajärjestöjen omat kokoukset. FVE:n
kevätyleiskokouksessa Krakovassa
1.–3.6. liittoa edustivat Antti Nurminen (EASVO), Minnami Mikkola
(UEVH) ja Olli Soininen (UEVP).
FVE:n syysyleiskokouksessa Brysselissä 15.–17.11. liiton edustajina
toimivat Antti Nurminen (EASVO)
ja Minnami Mikkola (UEVH).
FVE jatkoi kertomusvuonna
edellisenä vuonna aloittamiaan
jäsenliittojen yhteyshenkilöiden
tapaamisia. 8.–9.5. ja 3.–4.12. pidettyihin kokouksiin osallistui
Minnami Mikkola. Kokousten tarkoituksena on välittää tietoa eri
maiden eläinlääkäriliittojen käytännöistä.

7.3 Liiton viirit

Liiton viiri luovutettiin kertomusvuonna Sam Saloselle 31.3. (50 v.)
ja Matti Aholle 24.11. (50 v.).
7.4 Vuoden eläinlääkäri

Vuoden eläinlääkäriksi valittiin
professori Marjatta Snellman. Valinnalla haluttiin erityisesti tuoda
esille eläinten hyvinvointiin ja terveeseen koiranjalostukseen liittyvää työtä sekä palkitun ansiokasta
uraa diagnostisen kuvantamisen
saralla. Vuoden eläinlääkärin valinta julkistettiin 10. toukokuuta
Helsingin yliopiston eläinsairaa-

lassa Viikissä. Tilaisuuden lopussa
tarjottiin toimittajille mahdollisuutta
tutustua tutkimustyöhön sairaalan
tiloissa.
Joukkoviestimille lähetettiin
ennakkokutsu, kutsu ja tiedote.
Osaan oltiin yhteydessä puhelimitse asian esille tuomiseksi.
Valinta tavoitti julkisuuden hyvin,
sillä jo ennen julkistustilaisuutta
Snellman antoi useita haastatteluja
julkaisuille, jotka ilmestyivät julkistuspäivän jälkeen. Muun muassa
Suomen tietotoimisto STT, Vantaan
Lauri, Vantaan Sanomat, Helsingin
Uutiset sekä Kirkko ja kaupunki
haastattelivat vuoden eläinlääkäriä
etukäteen. Mediaseurannan kautta
(Cision) saatiin 29 mediaosumaa,
jotka olivat Yleisradion Ajantasa-radio-ohjelmasta, Yleisradion
aamutelevisiosta, nuorten radio
Reaktorista, Helsingin Sanomista, Maaseudun Tulevaisuudesta,
Aamulehdestä, Turun Sanomista,
Karjalaisesta, Hämeen Sanomista,
Salon Seudun Sanomista, Iisalmen
Sanomista, Uusi Aika -lehdestä,
Aamupostista, Uutislehti 100:sta,
Helsingin Uutisista, KirkkonumVuoden eläinlääkäriksi valittiin diagnostisen
kuvantamisen
professori Marjatta Snellman,
joka on muun
muassa edistänyt tervettä
koiranjalostusta.
Palkitsemistilaisuudessa oli
mukana puoliso
Eero Snellman.

6.8.3 Pohjoismaiden ja Baltian maiden välinen yhteistyö

Anna Parkkari

Kertomusvuonna oli Ruotsin vuoro
järjestää epäviralliset Nordic-Baltic
-yhteistyökokoukset, jotka perinteisesti pidetään FVE:n kokousten
yhteydessä. Keväällä 31.5. liittoa
edustivat Olli Soininen ja Antti
Nurminen sekä syksyllä 14.11.
Antti Nurminen ja Minnami Mikkola.
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men Sanomista, Kirkko ja Kaupunki -lehdestä, Österbottningenista,
Vantaan Laurista, Mediuutisista,
Vantaan Sanomista ja Hufvudstadsbladetin Volt-viikkoliitteestä.
Uutistoimisto STT ja FNB uutisoivat
valinnan ja tekivät oman jutun
etukäteen. Uutinen valinnasta
oli etukäteen WVA:n kotisivujen
etusivulla. Mediaseurannan laskennallinen lukijamäärä on hiukan yli
kaksi miljoonaa lukijaa ja mukana
eivät ole mahdolliset myöhemmin
julkaistut aikakauslehtijutut. Tiedotuksessa käytettiin apuna myös
maksullista Deski-tiedotepalvelua.
Eläinlääkärilehden numerossa 5
julkaistiin laaja artikkeli Snellmanista. Vuoden eläinlääkäri tai eläinlääkintäteko on palkittu vuodesta 2001
lähtien vuosittain. Valinnan tavoitteena on nostaa alan tuntemusta ja
arvostusta sekä suuren yleisön että
oman ammattikunnan piirissä.
7.5

Merkkipäivät

Merkkipäivän johdosta on onniteltu adressilla seuraavia liiton
jäseniä:
Matti Aho, Tiina Anttila, Jouko
Asikainen, Rolf von Dickhoff, Eva
Einola-Koponen, Jaana Eskola,
Carl Granberg, Pertti Hankonen,
Kaarlo Hanski, Liisa Harmo, Pekka
Heikinheimo, Riitta Heinonen,
Timo Helle, Kaj Hermanson, Jukka
Holopainen, Urpo Huolman, Antti
Hyppölä, Paula Hyvönen, MarjaLiisa Hänninen, Jorma Ihantola,
Jyrki Juntunen, Heikki Jäppinen,
Eero Kilpinen, Saila Kippo, Kalevi

Kivikko, Bertel Kommonen, Kristiina Kontio-Jalanka, Reijo Korhonen, Sauli Koski, Ulrica von
Kraemer, Outi Kuisma-Parwar,
Anne Kuru-Lindström, Esa Kääntee, Runa Lagus, Heikki Laine,
Auli Lehtonen, Tuija Lilja, AnneMarie Lindfors, Rauli Lehtinen,
Irene Lehto, Kirsti Liukkonen,
Leevi Luukkala, Eero Läikkö, Eija
Läikkö, Riitta Mangs, Pekka Markkanen, Ossi Mattila, Maria Murto,
Pertti Nieminen, Eeva NordströmKunnas, Heikki Nurmi, Rosalie
Palmer, Annastiina Peltokangas,
Riitta Pietilä, Elisa Pitkänen, Anu
Puotunen-Reinert, Hannele Rainivaara, Heikki Rantanen, Tiina
Reilas, Leena Rekola, Eero Remes,
Paavo Reponen, Matti Retulainen,
Erkki Rossi, Olli Ruoho, Mirja
Ruohoniemi, Esa Ruokonen, Liisa
Ruokonen, Jan Räihä, Leena Saijonmaa-Koulumies, Sirkka Salmela,
Sam Salonen, Pentti Sarjamo, Peter
Saul, Liisa Savilahti, Pekka Savolainen, Pentti Sippo, Paavo Sirviö,
Kaj Sittnikow, Pirkko Skutnabb,
Osmo Säntti, Tuula Tahvanainen,
Matti Takala, Risto Toijonen, Sakari
Tolonen, Pirkko Tuominen, Eeva
Tuppurainen, Erja Tuunainen,
Kaija Uoti, Jaakko Vaalamo, Seija
Vahtiala, Pertti Vehviläinen, Mikko
Vesanen, Veikko Vihma, Satu Viljamaa-Dirks ja Matti Viljanen.

8. TALOUS

Liiton varainhankinta perustuu jäsenmaksuun sekä koulutus- ja jul-

kaisutoimintaan. Liiton jäsenmaksu
oli 1,3 prosenttia verotuksessa vahvistetusta palkan, luontoisetujen ja
elinkeinotoiminnan tuloksen yhteissummasta. Irtaimistosta tehtiin
25 prosentin poisto. Fennovet Oy
ei lyhentänyt pääomalainaansa kertomusvuonna ja lainaa oli vuoden
lopussa jäljellä 4 582,14 euroa.
Tilikauden ylijäämä oli 627
591,05 euroa. Tähän sisältyvät
käyttörahaston ja omakatteisten
rahastojen tuotot. Omakatteisten
rahastojen ylijäämät siirretään rahastojen pääomiin tasesiirtoina
kertomusvuoden jälkeisen vuoden
alussa. Liittorahaston tuotto on 578
695,60 euroa ja Hilve Kortteen
rahaston 7 147,26 euroa.
Liiton sijoitusomaisuus kuuluu
liittorahaston varallisuuteen. Liiton
sijoitusomaisuutta hoitivat kertomusvuoden aikana rahoitusyhtiöt
Fondita Rahastoyhtiö Oy ja Danske
Capital Finland Oy. Varallisuus on
sijoitettu pääosin rahasto-osuuksiin.
Kertomusvuonna rahastosijoituksista tuloutettiin noin puolet valtuuskunnan päätöksen mukaisesti.
Lisäksi erääntyi Kuntarahoituksen
50 000 euron obligaatio. Kertyneet
varat sijoitettiin indeksilainaan ING
Baltic & Balkan sekä Nordean erillislainaan Korkoerotodistus 4 027.
Hilve Kortteen rahastoon kuuluvat testamenttilahjoituksena saadut
asuinhuoneistot Helsingissä Tukholmankatu 7:ssä. Hilve Kortteen
rahastosta on muun muassa jaettu
opiskelijoille matka-apurahoja sekä
maksettu vero- ja kirjanpitokurssin
kulut.

Suomen Eläinlääkäriliitto r.y.
Vuodesta 1892. Jäseniä yli 2 000.
www.sell.fi

