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1. PUHEENJOHTAJAN KATSAUS
Kertomusvuosi oli Suomen Eläinlääkäriliiton 126. toimintavuosi. Liiton puheenjohtajana toimi Päivi Lahti ja
valtuuskunnan puheenjohtajana Hanna Nurmi.
Kertomusvuoden teemoina olivat ammattikunnan yhtenäisyyden vaaliminen ja kollegiaalisuus sekä
eläinlääkärien työehtojen ja työssäjaksamisen parantaminen. Muita teemoja olivat ympäristöterveydenhuollon
esiin nostaminen maakuntauudistuksessa ja eläinten hyvinvointilain valmistelu.
Eläinlääkäriliiton korkean järjestäytymisasteen säilyttämiseen panostettiin. Nuoret akateemiset eivät pidä
ammattiliittoon kuulumista enää itsestäänselvyytenä. Loppuvuodesta liiton järjestäytymisaste oli 83 %.
Ammatillinen edunvalvonta oli kertomusvuonna tiivistä. Työmarkkinaneuvottelut käytiin alkuvuodesta
valtion, yliopiston ja kuntasektorin työ- ja virkaehtosopimuksista. Kaikille sektoreille saatiin lopulta yleisen tason
mukaiset korotukset 3,46%, yliopistolla tämä edellytti päivän mittaista lakkoa. Yliopistollisen eläinsairaalan
päivystysmääräykset sovittiin uusittaviksi työryhmässä JUKOn ja Sivistan välillä. Kuntasektorilla työajallisille
eläinlääkäreille neuvoteltiin oikeus ruokailla työajalla, ja sovittiin työryhmässä neuvoteltaviksi
praktikkoeläinlääkäreille lepoajat, päivystyskorvaukset ja uusi palkkausjärjestelmä.
Jäsenten edunvalvonnassa saavutettiin kaksi merkittävää voittoa oikeusteitse: Korkein hallinto-oikeus
tuomitsi laittomaksi tarkastuseläinlääkärin irtisanomisen. Tarkastuseläinlääkärin virkasuhdetta Eviraan jatkettiin ja
hän sai palkan irtisanomisen ajalta. Neuvo2020-järjestelmästä tehty jäsenen valitus menestyi EUtuomioistuimessa ja MAVI korjasi päätöstään ja Neuvo2020-järjestelmään otetaan jatkossa mukaan uusia
neuvojia.
Kesällä toteutettiin jäsenkysely, johon vastasi lähes 900 liiton jäsentä. Kyselystä saatiin arvokasta tietoa
edunvalvonnan tueksi muun muassa palkkatasosta ja työsidonnaisuudesta.
Liitto neuvotteli kansanedustajien, eri ministeriöiden ja viranomaisten edustajien kanssa sekä osallistui
aktiivisesti maakuntauudistuksen tilaisuuksiin eri puolilla Suomea. Liitto osallistui myös Akavan ja JUKOn
maakuntauudistusta käsitteleviin seurantaryhmiin. Jäsenistöä kannustettiin vaikuttamaan toiminta-alueellaan
siihen, että ympäristöterveydenhuolto säilyy yhtenä kokonaisuutena ja kunnallinen eläinlääkintähuolto toimii
edelleen kattavasti koko maassa.
Liitto järjesti maakuntakierroksen, jonka neljä tilaisuutta pidettiin vuonna 2018. Paikkakunnat olivat
Kuopio, Tampere, Oulu ja Lappeenranta. Kierros jatkui vuoden 2019 puolella. Aiheina kierroksella olivat
maakuntauudistus, valtakunnallinen hygieniaohje, työnohjaus ja liiton ajankohtaiset asiat ja edunvalvonta.
Eduskunta käsitteli useita Eläinlääkäriliiton kannalta merkittäviä lakiuudistuksia. Eläinten hyvinvointilaista
annettiin laaja lausunto helmikuussa. Maaliskuussa pidettiin kansanedustajille lounastilaisuus hyvinvointilaista ja
yhteisestä terveydestä. Eläinten hyvinvointilakia käsiteltiin eduskunnassa syksyllä. Työaikalakia käsiteltiin
eduskunnassa loppuvuodesta ja kunnan praktikkoeläinlääkärien kuuluminen työaikalain piiriin oli keskeisesti
esillä. Annettujen lausuntojen määrä vuoden aikana oli kohtuullinen. Liitto edusti eläinlääkäreitä useassa
toimikunnassa ja työryhmässä. Yhteistyö kansanedustajien kanssa oli vilkasta.
Liiton valtuuskunta ja hallitus pohtivat seminaareissaan ja kokouksissaan muun muassa
työehtosopimuskartoitusta yksityiselle sektorille työehtosuosituksen pohjalta sekä keskusteli
vaikuttajaviestinnästä ja päätti aloittaa yhteistyön viestintätoimisto Ellun Kanojen kanssa.
Kertomusvuoden aikana jatkettiin säännöllisiä lääkäriliittojen puheenjohtajatapaamisia. Tapaamisissa
keskusteltiin vuoden aikana erityisesti sosiaali- ja terveystoimen järjestämisestä ja maakuntauudistuksesta.
Lisäksi keskusteltiin työmarkkinatilanteesta, ajankohtaisista edunvalvonnan asioista sekä liittojen toiminnan
kehittämisestä. Yhteistyö osana Lääkärikartellia jatkui tiiviinä.
Kertomusvuonna valmistui dosentti Mari Nevakselta tilattu selvitys eläinlääkintähuollon nykyisistä
järjestämistavoista. Selvityksen tuloksia hyödynnettiin maakuntauudistuksen valmistelussa, puheenjohtaja vieraili
alueellisissa valmistelutilaisuuksissa ja esitteli muun muassa Nevaksen selvityksen tuloksia.
Liiton valiokuntatyöskentely oli aktiivista.
Yksityissektorin työsuhdevaliokunta ja yrittäjävaliokunta saivat valmiiksi uuden työehtosuosituksen.
Yliopistosektorilla täsmennettiin tavoitteita Yliopistollisen eläinsairaalan erillismääräysten päivittämistä varten
työryhmässä, jossa työnantaja neuvottelee JUKOn ja Eläinlääkäriliiton edustajien kanssa.
Kunnan palkkavaliokunta oli aktiivinen Kuntatyönantaja KT:n ja liiton välisessä eläinlääkärityöryhmässä,
jossa neuvoteltiin kunnaneläinlääkärien palkkausjärjestelmän kehittämisestä. Lisäksi valiokunta linjasi, että
kunnan praktikkoeläinlääkärien tulisi kuulua työaikalain piiriin. Hallitus vahvisti linjauksen. Valtion valiokunta
suunnitteli valtiosektorin edunvalvonnan kehittämistä ja jäseniltaa.
Eläinlääkärin työhyvinvointivaliokunta keskusteli muun muassa valvontaeläinlääkärien työhyvinvoinnista
ja työnohjauksesta.
Liiton eläinsuojeluvaliokunta valmisteli liiton lausuntoa esitykseen laiksi eläinten hyvinvoinnista.
uudistamiseen ja tutustui rescue-järjestön toimintaan kokouksissaan. Koulutuspoliittinen valiokunta keskusteli
nuorten eläinlääkärien astumisesta työelämään sekä täydennyskoulutukseen liittyvistä kysymyksistä.
Suomen Eläinlääkäriliitto antoi Vuoden eläinlääkäri 2018 -palkinnon Reijo Junnille merkittävästä työstä
lehmien sorkkahoidon ja terveydenhuollon edistämisestä Suomessa.
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Suomen Eläinlääkäriliiton eläinten hyvinvointipalkinto myönnettiin Paijan tilalle Urjalasta. Paijan sikatilalla
on onnistuttu sikojen hyvinvoinnin toteuttamisessa erinomaisesti.
Liiton hallitus osallistui aktiivisesti Euroopan eläinlääkärijärjestön eli FVE:n kokouksiin. Kokouksissa
käsiteltiin ajankohtaisia, eurooppalaisia eläinlääkäreitä koskevia aiheita. Liitto toi aktiivisesti esille hallittua
mikrobilääkkeiden käyttöä eläinlääkinnässä. Eläinlääkäriliitolla on hyvä edustus myös FVE:n alajärjestöissä.
Eläinlääkäripäivät pidettiin marraskuun lopussa tutuissa tiloissa Messukeskuksen siivessä. Päiville
osallistui liki tuhat eläinlääkäriä. Osallistujille tehdyn kyselyn perusteella todettiin, että eläinlääkärit kokevat
kattavat ja korkeatasoiset koulutuspäivät tarpeellisiksi ja päivät olivat jälleen kerran tänä vuonna onnistuneet.
Tiedollinen anti on erinomainen houkutin, mutta myös oheistapahtumat illanviettoineen ja keskusteluineen
kiinnostavat vuodesta toiseen. Eläinlääkäripäivillä järjestettiin ensimmäistä kertaa vain eläinlääkäreille avoin
keskustelutilaisuus, jonka aiheena oli kollegiaalisuus.
Eläinlääkäripäivien yleisteemana oli kollegiaalisuus, eettisyys ja professionaalisuus. Eläinlääkärille oli
tarjolla 14 luentokokonaisuutta: tieteen teosta, hevosten terveydestä, pieneläinten terveydestä, nautojen ja
sikojen terveydestä, elintarvike- ja ympäristöhygieniasta, liiketoiminnasta ja pellolta pöytään -teemasta. Myös
senioreille oli jälleen oma tapahtuma.
Suomen Eläinlääkärilehti − Finsk Veterinärtidskrift täytti kertomusvuonna 125 vuotta, se ilmestyi
yhdeksän kertaa. Juhlavuoden kunniaksi lehdessä julkaistiin historiakirjoituksia, jotka teki Katri Helminen.
Sähköinen jäsenkirje ilmestyi seitsemän kertaa. Liiton verkkosivut ja Facebook-profiili toimivat viestinnän
kanavana.
Jäsenille neuvoteltiin lisää jäsenetuja yhteistyössä Akavan kanssa. Jäsenille tuli myös Danske Bankin
lisäetuja. Akateemisten Yrittäjien (AKY), kautta saatiin lisää jäsenetuja yrittäjille. Member+-järjestelmän kautta on
mahdollisuus käyttää edullisia tarjouksia.
Yhteistyö opiskelijoiden kanssa oli tiivistä. Eläinlääketieteellisen tiedekunnan opiskelijoille järjestettiin
perinteisiä tilaisuuksia kuten kandi-ilta ensimmäistä kertaa praktiikkaan meneville, vappuaaton tilaisuus,
ykköskurssin tapaaminen sekä kirjanpito- ja verokurssi. Lisäksi liitto osallistui Eläinlääketieteen
kandidaattiyhdistys EKY ry:n sekä Suomalaiset eläinlääketieteen opiskelijat Tartossa Suolet ry:n vuosijuhliin.
Myös Tartossa opiskeleviin pidettiin yhteyttä.
Toimiston alakerrassa on kaikkien jäsenten vapaasti käytössä oleva Selli-tila. Sellissä liiton jäsenet voivat
järjestää omia tilaisuuksiaan hyvien liikenneyhteyksien ääressä ja maksutta. Tilan käyttöaste oli alhainen.
Toimistolla työskenteli puheenjohtajan lisäksi työsuhteessa seitsemän henkilöä. Toimistoon rekrytoitiin
uusi toiminnanjohtaja, ja puheenjohtaja ja aiempi toiminnanjohtaja siirtyivät osa-aikaisiksi. Loppuvuodesta
rekrytoitiin myös uusi yrittäjäasiamies. Liiton omistaman Fennovet Oy:n palveluksessa oli neljä henkilöä, sekä
Fennovet Oy:n omistaman Tilipalvelu Ellin palveluksessa oli neljä henkilöä.

2. JÄSENISTÖ
Liittoon hyväksyttiin kertomusvuoden aikana 111 uutta jäsentä, 28 erosi ja 25 jäsentä erotettiin.
Kertomusvuoden aikana liittoon tuli tieto seuraavien jäsenten menehtymisestä: Pekka Eskola, Lars
Fortelius, Tapio Haajanen, Kaarlo Hanski, Christina Hedman-Jaakkola, Erkki Hernesniemi, Toimi
Hämmäinen, Jalo Junus, Ilkka Kovari, Matti Kuuri, Reijo Kuusisto, Tuula Lahna, Heikki Laine, Esa Lilja,
Ossi Mattila, Pekka Mikola, Raimo Paldanius, Hellevi Pöysti, Esa Rajala, Matti Rysä, Vilho Sihvo, Sari
Solanti, Heikki Takala, Matti Takala, Aune Vanhatalo ja Matti Viljanen. Heidän omaisiaan muistettiin
adresseilla.
Liittoon kuului kertomusvuoden lopussa 2 789 jäsentä (joista 460 opiskelijaa), noin 83 %
maamme laillistetuista eläinlääkäreistä. Jäsenistö jakautui oman ilmoituksensa mukaan joulukuun
lopussa seuraavasti:
Jäsenkunnasta 16 % työskenteli kuntasektorilla ja 7 % valtiosektorilla. Opetus- ja
tutkimustehtävissä Helsingin yliopistossa oli jäsenistä 4 %. Yksityissektorilla palkansaajina työskenteli
17 % sekä itsenäisinä ammatinharjoittajina ja yrittäjinä 9 % jäsenkunnasta. Erilaisia sijaisuuksia teki
17 % jäsenistä. Opiskelijoita liiton jäsenistöstä oli 16 %, eläkeläisiä 12 % ja ryhmään muut (ulkomailla
olevat, työttömät, varusmies, muussa kuin eläinlääkäritehtävässä olevat) kuului 2 % jäsenistöstä.
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Suomen Eläinlääkäriliiton koko jäsenkunnan jakauma

Ulkomailla, työttömät,
varusmies, muu kuin
ell.tehtävä
2 % (57)
Kuntasektori
16 % (449)

Eläkeläiset
12 % (341)

Opiskelijat
16 % (460)

Valtiosektori
7 % (181)

Yksityinen,
työntekijät
17 % (474)

Helsingin yliopisto
4 % (99)
Yrittäjät, itsenäiset
ammatinharjoittajat
9 % (242)

Sijaisuuksia tekevät
17 % (486)

Tilanne 31.12.2018

Kuntasektorilla olevista liiton jäsenistä noin 9 % on kokopäivätoimisia hygieenikkoja ja
11 % valvontaeläinlääkäreitä. Valtiosektorilla olevista jäsenistä 15 % on tarkastuseläinlääkäreitä ja 85 % on
valtionhallinnossa.
Jäsenkunnasta 19 % on miehiä ja 81 % naisia. Naiset ovat valtaosana jäsenkunnan
nuoremmissa ryhmissä siten, että alle 35-vuotiaista on naisia noin 93 % ja vastaavasti yli 50-vuotiaista
on miehiä noin 43 %.
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Suomen Eläinlääkäriliiton jäsenet työelämässä 31.12.2018
Yksityisellä sektorilla
työntekijänä
4%
(82)
Yksityisessä praktiikassa
työntekijänä
20 %
(392)

Kunnat
23 %
(449)

Tilapäisesti
työelämän
ulkopuolella
2%
(30)
…
Helsingin yliopisto
5%
(99)

Valtio ja EU
9%
(185)

Yrittäjät ja
ammatinharjoittajat
12 %
(242)

Sijaisuuksia tekevät
25 %
(486)

Sijaisuuksia tekevät ovat enimmäkseen vastikään valmistuneita eläinlääkäreitä, jotka työskentelevät
kunnissa ja yksityisellä sektorilla ja hankkivat työkokemusta ja näkemystä kiinnostavasta työurasta.
Yksityisellä sektorilla työntekijänä tarkoittaa asiantuntijana teollisuudessa, lääkealan yrityksissä,
järjestöissä tai liike-elämässä työskenteleviä henkilöitä.
Jäsenkunnan jakauma lasketaan Suomen Eläinlääkäriliiton jäsenrekisteriin ilmoitetuista
työpaikkatiedoista.
Tilanne 31.12.2018

3. LIITON ORGANISAATIO
3.1 Yleistä
Liiton jäsenet ovat henkilöjäseniä. Liitolla ei ole alakohtaista tai aluekohtaista organisaatiota. Itsenäiset
eläinlääkärien erikoisyhdistykset ja alueelliset paikallisseurat ovat vaihtelevasti yhteydessä liittoon, ja niiden
yhteystiedot on koottu liiton verkkosivuille.
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 2017 alusta ja jatkuvat vuoden 2019 loppuun asti.
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Liiton toimisto sijaitsee yhdistyksen sääntöjen mukaisessa kotipaikassa Helsingissä, osoitteessa Aleksis
Kiven katu 52−54. Toimiston tilat ovat ahtaat nykyiselle toiminnalle ja uudelleenjärjestelyiden suunnittelu
käynnistettiin.
3.2. Valtuuskunta
Vuonna 2016 valittu valtuuskunta kokoontui kertomusvuoden aikana kahdesti. Sääntömääräinen
kevätkokous pidettiin 20.5. Hotelli Scandic Juliassa Turussa ja sääntömääräinen syyskokous 17.11. Original
Sokos Hotel Pasilassa Helsingissä. Kevätkokouksen yhteydessä pidettiin 19.5. valtuuskunnan seminaari, jossa
valtuuskunnan jäsenet pohtivat liiton vaalitavan uudistusta sekä mahdollisuuksia työehtosopimuksen saamiseksi
yksityiselle sektorille. Seminaarityöskentelyn veti Sikke Leinikki TJS-opintokeskuksesta. Valtuuskunta otti
kevätkokouksessaan kantaa koiranjalostukseen ”Älä osta lemmikkiä pelkän ulkonäön perusteella”.
Valtuuskunnan syyskokouksen yhteydessä järjestettiin jäsenille avoin tilaisuus vaikuttajaviestinnästä.
Tilaisuudessa puhui viestintätoimisto Ellun Kanojen Jaakko Mustakallio. Syyskokouksessa valtuuskunnalle
esiteltiin vuoden 2018 toimintasuunnitelman toteuma. Valtuuskunta päätti toimintasuunnitelmasta ja
talousarviosta seuraavalle vuodelle.
Valtuuskunnan puheenjohtajana toimi Hanna Nurmi ja varapuheenjohtajana Kirsi Sario. Valtuuskunnan
muita jäseniä olivat Eve Ala-Kurikka, Elias Dahlsten, Mari Friman, Kalle Hakala, Kaisa Hartikainen, Martta
Haukipuro, Tarja Havukainen, Kaisa Honkapirtti, Karoliina Hämäläinen, Isa Immonen, Olli Jokinen, Ira KallioKujala, Markus Kiili, Krisse Koikkalainen, Päivi Lahti, Kimmo Lampinen, Miia Lindström, Leena Oivanen, Päivi
Pyykönen, Vesa Rainio, Eero Rautiainen, Olli Ruoho, Marita Saarikivi, Sinikka Sarpanen, Heikki Silvennoinen,
Ava Sovijärvi, Jenni Suolaniemi ja Heidi Vesterinen. Valtuuskunnan varajäseniä olivat Mari Nevas, Karoliina
Mikola, Ulla Rikula, Maija Penttilä, Tarja Lipponen, Tapio Harmanen, Johanna Reilin, Katri Kiviniemi,
Ari Sainio ja Anu Korpikallio. Valtuuskunnan opiskelijajäseniä olivat Viivi Heljanko ja Anna-Maija Naapi sekä
varajäsenenä Eini Saaranen.
Valtuuskunnan kokouksiin osallistuivat lisäksi ne liiton hallituksen jäsenet, jotka eivät ole valtuuskunnan
jäseniä. Valtuuskunnan sihteerinä toimi liiton toiminnanjohtaja. Lisäksi varatoiminnanjohtaja, tiedottaja ja
Fennovet/ Tilipalvelu Ellin talouspäällikkö ovat tarvittaessa osallistuneet kokouksiin.
Säännöissä määrättyjen asioiden lisäksi valtuuskunta käsitteli muun muassa liiton sääntöjen
muuttamista, valtuuskunnan kannanottoa, tavoitesuunnitelmaa 2018–2020 ja toimintasuunnitelmaa 2019,
vaalijärjestyksen hyväksymistä ja Eläinlääkäriliiton vaikuttajaviestintää.

3.3 Hallitus
Kertomusvuoden aikana liiton ja samalla hallituksen puheenjohtajana toimi Päivi Lahti,
varapuheenjohtajana Markus Kiili sekä hallituksen jäseninä Elias Dahlsten, Katri Kiviniemi, Elina Kummala,
Marita Saarikivi ja Anu Tulokas. Hallituksen varajäseninä toimivat Olli Ruoho ja Ira Kallio-Kujala.
Valtuuskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja osallistuivat hallituksen kokouksiin läsnäolo- ja
puheoikeuksin. Kokousten sihteerinä toimi liiton toiminnanjohtaja Marjatta Vehkaoja 31.5. asti ja Sointu Jalkanen
1.6. alkaen. Liiton muut toimihenkilöt osallistuivat tarvittaessa kokouksiin asiantuntijoina.
Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kolmetoista kertaa ja käsitteli yhteensä 169 päätösasiaa
(vuonna 2017/ 157). Lisäksi hallitus piti kesäseminaarin, jossa se käsitteli liiton vaikuttajaviestintää.
3.4 Muut toimielimet
Luottamusneuvosto (toimikausi 2016–2018)
Luottamusneuvoston puheenjohtajana toimi Ari-Matti Pyyhtiä ja jäseniä olivat Pirjo Aho, Jouko Koppinen,
Outi Vainio, Antti Nurminen, Jaakko Rasi ja Heikki Putro; sihteeri Marjatta Vehkaoja.
Luottamusneuvosto ei kokoontunut kertomusvuonna.
Eettinen valiokunta
Puheenjohtaja Outi Vapaavuori; jäsenet Thomas Häggvik, Jukka Kuusisto, Leena Oivanen, Pauli Sorvisto;
varajäsen Marianna Dykas; sihteeri Marjatta Vehkaoja.
Eettinen valiokunta valmisteli hallituksen pyynnöstä eläinlääkäripäiville vain eläinlääkäreille
tarkoitetun keskustelutilaisuuden aiheesta ”Mitkä ovat kollegiaalisuuden ongelmat”.
Eläinlääkärin työhyvinvointivaliokunta
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Puheenjohtaja Merja Voutilainen; jäsenet Karoliina Hämäläinen, Veera Karkamo, Leena Manner, Jenni
Suolaniemi; varajäsenet Katri Koponen, Ilona Kuoppamäki (6.10. alkaen), Heini Niinimäki; sihteeri Marjatta
Vehkaoja. Valiokunta kokoontui kertomusvuoden aikana kerran.
Valiokunta pohti eläinlääkärin työhyvinvointiin liittyvä kysymyksiä, kuten työturvallisuutta, työnohjauksen
tarvetta, sosiaalisen median paineita aiheuttavia vaikutuksia, yksityissektorin työntekijöiden työssä jaksamista
sekä kunnan praktikoiden suurta työsidonnaisuutta. Valiokunnan laatimaa ja hallituksen hyväksymää
Eläinlääkäriliiton suositusta valvontaeläinlääkärien tehokkaan työskentelyn edellytyksiksi toivotaan jaettava
laajasti.
Eläinsuojeluvaliokunta
Puheenjohtaja Maria Wahlfors; jäsenet Tarja Havukainen, Paula Hyvönen, Kati Tuomola, Elli Valtonen,
Katri Wermundsen, varajäsenet Virve Korhonen, Jukka Marttila, Leena Suojala, Kirsi Swan; sihteeri Annika
Pohjolainen.
Valiokunta kokoontui viisi kertaa. Valiokunta keskittyi pitkälti eläinsuojelulain kokonaisuudistuksen
vaikuttamiseen pohtimalla perusteellisesti lakiluonnosta liiton lausunnon pohjatyönä. Rescueyhdistys Kulkurit
-järjestön toiminnanjohtaja kävi esitelmöimässä yhdistyksen rescue-koiratoiminnasta Romaniassa ja Suomessa.

Valiokuntaa työllisti kuluvana vuonna myös Eläinlääkäriliiton eläinten hyvinvointipalkinto, joka jaettiin
Eläinlääkäripäivillä 2018.
Valiokunta kommentoi liitolle tullutta lausuntopyyntöä liittyen pyörätuolin käyttämiseen lemmikeillä .
Lisäksi liitto teki valiokunnan mietintöjen pohjalta yhteisen kannanoton SEP ry.n kanssa liittyen
englanninbulldoggien, ranskanbulldoggien ja mopsien terveystutkimuksiin.

Valiokunnassa oli lisäksi esillä muun muassa hevosten tunnistusmerkintä, ilotulitteiden käyttöä ja
myyntiä koskeva kansalaisaloite, liiton valvontaeläinlääkäreille tehty kysely, Helsingin poliisin eläinrikosten
tutkintaryhmän ja valvontaeläinlääkärien välillä alkanut yhteistyö sekä valvontaeläinlääkärit 10 -vuotta
juhlavuoden suunnittelu.
Koulutuspoliittinen valiokunta
Puheenjohtaja Päivi Lahti; jäsenet Mirja Ruohoniemi, varapuheenjohtaja, Tiina-Mari Aro, Päivi RajalaSchultz, Raija Korolainen, Mari Nevas, Jutta Salonen; varajäsen Isa Immonen; sihteeri Anna Parkkari.
Valiokunta kokoontui kaksi kertaa. Valiokunta toimii eläinlääkärien täydennyskoulutuksen
koordinaattorina. Valiokunta seuraa eläinlääkärikoulutuksen vastaavuutta yhteiskunnan tarpeisiin, seuraamalla
muun muassa EU-lainsäädännön muutoksia koulutuspolitiikan osalta ja pohjoismaista koulutusverkostoa
Continuing educationia.
Todettiin, että nuorten eläinlääkärien asema työelämässä on tärkeä ajankohtainen aihe, jota seurataan ja
pidetään esillä mahdollisuuksien mukaan. Sijaisten opastaminen, erikoistumiskoulutustilanteen seuraaminen,
täydennyskoulutuksen saatavuustilanne, virkaeläinlääkärien pätevyyden varmistaminen ja eläinlääkäritutkinnon
valmius vastata yhteiskunnan tarpeisiin ovat valiokunnan toiminnan keskiössä. Hyvän hoidon -ohjeistuksesta ja
hoidon vähimmäisvaatimuksista on myös keskusteltu ja tavattu Eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnan
edustajia.
Koulutusvaliokunta
Puheenjohtaja Tanja Lähteinen; jäsenet, Laura Blomvall (Pellolta pöytään), Hanna Dyggve (pieneläimet),
Jonna Jokisalo (hevoset), Liisa Kaartinen (tiede ja tutkimus), Miia Kontturi (tuotantoeläimet, nauta), Johanna
Koponen (liiketoiminta ja työelämä), Marika Melamies (pieneläimet), Silja Mäkelä (elintarvike- ja
ympäristöhygienia), Mari Nevas (elintarvike- ja ympäristöhygienia ), Jaana Pehkonen (hevoset), Liisa
Schreibmaier (tuotantoeläimet, sika), Miia Sneck (pellolta pöytään); sihteeri Outi Hälli/ Fennovet.
Valiokunta kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. Sen tehtävänä oli valmistella Eläinlääkäripäivien
ohjelma sekä vastata Eläinlääkäripäivien tieteellisestä posterinäyttelystä.
Kunnan palkkavaliokunta
Puheenjohtaja Hanna Nurmi; jäsenet Katriina Siikarla, Martta Haukipuro, Miika Kilpeläinen, Katri
Kiviniemi, Johanna Puro; varajäsenet Maija Penttilä ja Kimmo Lampinen (31.8.2018 saakka) sekä Ari Sainio
(31.8.2018 alkaen); sihteeri Liina Sipilä (2.4.2018 saakka), sihteeri Juha Raunio (3.4.2018 alkaen). Valiokunta
kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa.
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Alkuvuonna käytiin Lääkärisopimusneuvottelut ja solmittiin uusi virka- ja työehtosopimus, joka on
voimassa 1.2.2018–31.3.2020. Valiokunta oli asettanut neuvotteluissa käytettävät tavoitteet ja se tuki aktiivisesti
neuvotteluita. Palkankorotusten ohella suurimpiin muutoksiin lukeutui se, että vastedes työajan soveltamisen
piiriin kuuluva eläinlääkäri saa halutessaan valita ruokailun työaikana työpaikalla. Kunnan palkkavaliokunta oli
asettanut tämän yhdeksi neuvottelujen päätavoitteeksi ja ratkaisulla on tarkoitus huomioida vuonna 2017 osana
Kilpailukykysopimusta toteutunut työajan pidennys, joka nosti työajallisten eläinlääkäriryhmien työajan 37 tunnista
38 tuntiin 15 minuuttiin viikossa.
Lisäksi uudessa sopimuksessa perustettiin eläinlääkärityöryhmä neuvottelemaan uusista
päivystyskorvausjärjestelmistä, lepoaikamääräyksistä ja palkkausjärjestelmästä seuraavaan Lääkärisopimukseen.
Liitto osallistuu myös Kuntatyönantajan ja Lääkärikartellin yhteisiin palkka- ja työaikatyöryhmiin, joissa
selvitetään palkkausjärjestelmän kokonaisuudistusta maakuntiin siirtymistä silmällä pitäen. Lisäksi valiokunta on
hallituksen tuella linjannut uuteen, vielä eduskunnan käsittelyssä olevaan työaikalakiin liittyen, että liitto pyrkii
saattamaan myös kuntapraktikot työaikalain soveltamisalan piiriin.
Valiokunta keskusteli kokouksissaan myös maakuntauudistuksen kulloisestakin tilanteesta,
peruseläinlääkäripalveluiden määrittelemisestä, kunnaneläinlääkärien mahdollisista tulevaisuuden
palkkamalleista, eläinlääkintäauton verotuksesta ja liiton jäsentutkimuksen toteuttamisesta kuntalaisten osalta.
Kokouksissa seurattiin myös aktiivisesti Lääkärisopimuksessa sovitun Eläinlääkäri-työryhmän toiminnan
etenemistä, johon kuului keskeisenä myös uudesta, eduskunnan käsittelyssä olevasta työaikalaista ja sen
vaikutuksista keskustelemista.
Opiskelijavaliokunta
Puheenjohtaja Anna-Maija Naapi, varapuheenjohtaja Iida-Maria Niinikoski; jäsenet Helena Hirvonen,
Tiina Keskitalo, Maria Lehto, Johanna Sarkanen, Riina Suontakanen; hallituksen edustaja Olli Jokinen;
varajäsenet Patrik Andersin, Evamaria Kokko, Katri Kosunen, Emma Puranen; sihteeri Annika Pohjolainen.
Valiokunta kokoontui vuoden aikana kolme kertaa. Valiokunta käsitteli opiskelijoiden matkaapurahahakemukset, joita tuli keväällä 22 kappaletta ja syksyllä kaksi kappaletta. Valiokunta esitti hallitukselle
hakemusten perusteella jaettavaksi 5 500 euroa.
Valiokunta järjesti alkuvuodesta kandi-illan. Keskustelua herätti muun muassa kandi-illan osallistujien
lukumäärä, joka oli huomattavasti alhaisempi kuin aikaisempina vuosina. Osallistujamäärän puolittumisen
arvioitiin johtuvan kandeihin kohdistuvasta muusta, vastaavasta koulutus- ja infotarjonnasta, jota järjestetään
runsaasti.
Valiokunta järjesti keväällä myös eläinten hyvinvointilain luonnoksesta teemaillan, johon osallistui 50
henkilöä. Teemaillan esitykset kirvoittivat osallistujat aktiiviseen keskusteluun, ilta oli kaikin puolin onnistunut.
Talousvaliokunta
Puheenjohtaja Päivi Lahti; jäsenet Kristiina Asplund, Anna Pasanen, Kirsi Sario, varajäsen Juha
Pärnänen; sihteeri Marjatta Vehkaoja (1.5. asti) ja Sointu Jalkanen
Talousvaliokunta kokoontui vuoden aikana kahdesti. Valiokunta käsitteli liiton tilinpäätöksen 2017 ja
talousarvion vuodelle 2019. Päivitettiin hieman sijoitusstrategiaa.
Valtion valiokunta
Puheenjohtaja Leena Oivanen; jäsenet Elias Dahlsten, Susanna Ahlström (11.10.2018 saakka), TitaMaria Muhonen, Ava Sovijärvi, Kristiina Törmä, varajäsen Tiina-Mari Aro; sihteeri Liina Sipilä (2.4.2018 saakka),
sihteeri Juha Raunio (3.4.2018 alkaen). Valiokunta kokoontui vuoden aikana kahdesti.
Helmikuun alusta asti katsotaan astuneen voimaan valtion uusi työ- ja virkaehtosopimus (1.2.2018–
31.3.2020), joka saatiin neuvoteltua alkuvuodesta. Liittoa neuvotteluissa edusti neuvottelujärjestö JUKO.
Neuvotteluissa päästiin niille asetettuun tavoitteeseen, eli yleisen linjan mukaisiin palkankorotuksiin.
Valiokunta käsitteli kokouksissaan eri virastojen ajankohtaisia asioita kuten luottamusmiesvaalien
tuloksia, teurastamoiden YT-neuvotteluja, muutosilmapiiriä ja asian etenemistä sekä vaikutuksia eläinlääkäreihin
Eviran valmistautuessa yhdistymään osaksi Ruokavirastoa, valtiosektorilaisille suunnattua jäseniltaa, työ- ja
virkaehtosopimusneuvotteluiden tuloksia ja valtiosektorin järjestäytymisastetta.
Yksityissektorin työsuhdevaliokunta
Puheenjohtaja Anu Tulokas; jäsenet Sini Bergman, Hanna Bäckman, Ira Kallio-Kujala, Krisse
Koikkalainen, varajäsenet Jenni Eloluoto ja Kaisa-Liina Juhajoki; sihteeri Liina Sipilä (2.4.2018 saakka), sihteeri
Juha Raunio (3.4.2018 alkaen). Valiokunta kokoontui vuoden aikana kerran.
Valiokunta jatkoi työehtosuosituksen uudistamisprojektia yhteistyössä yrittäjävaliokunnan kanssa; tämä
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prosessi oli voimakkaasti käynnissä jo edeltävinä vuosina ja näkyi valiokunnan toiminnassa ennen kaikkea siten,
että muutama valiokunnan edustaja neuvotteli muutaman yrittäjävaliokunnan edustajan kanssa todella
perusteellisesti työehtosuosituksen sisällöstä ja muotoiluista, ennen kuin suositus voitiin lopullisesti kirjoittaa.
Suositus ja uusi minimipalkkataulukko saatiin valmiiksi vuoden loppuun mennessä, vaikka niiden julkistus jäikin
vuodelle 2019. Valiokunta kokoontui syksyllä sähköpostitse kommentoimaan työehtosuosituksen ja
minimipalkkataulukon viimeisiä muutoksia ja valiokunnan puheenjohtaja oli mukana hyväksymässä asiakirjojen
lopullisia versioita aivan prosessin loppusuoralla.
Yliopistovaliokunta
Puheenjohtaja Anna Mykkänen; jäsenet Laura Hänninen, Riikka Keto-Timonen, Jere Lindén, Jenni Ranki;
varajäsenet Sanna Malkamäki, Sanna Viitanen; sihteeri Liina Sipilä (2.4.2018 saakka), sihteeri Juha Raunio
(3.4.2018 alkaen). Valiokunta kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa.
Yliopistolle saatiin yhden päivän lakkoilunkin jälkeen sovittua uusi yleinen työehtosopimus alkuvuodesta.
Sopimus on voimassa 1.2.2018–31.3.2020.
Kokouksissaan valiokunta käsitteli muun muassa työehtosopimus- ja paikallisneuvotteluja,
hevossairaalan päivystysjärjestelyjä, sairaalaeläinlääkärien työaikamuotoa, muutoksista eläinsairaalan johdossa
ja tämän vaikutuksista eläinlääkäreihin, liiton jäsentutkimusta yliopistosektorin osalta ja yliopistosektorille
suunnattua jäseniltaa. Edelleen puhutti myös internien ja erikoistujien työaikamuoto. Keskustelu tästä saatiin
vuoden aikana päätökseen, kun paikallisneuvotteluissa todettiin yhteisesti, että kyseiset ryhmät eivät ole
työehtosopimuksen tarkoittaman kokonaistyöajan vaan säännöllisen työajan piirissä.
Yrittäjävaliokunta
Puheenjohtaja Elisa Valanta, varapuheenjohtaja Markus Kiili; jäsenet Kirsi Juuti, Sari Kalliomaa, Jukka
Kuusisto, Mairi Speeti, varajäsenet Virve Korhonen, Elina Kummala, Sirkka Pyhälä, Jussi Sadinmaa (5.10.2018
alkaen), Terhi Simonen-Jokinen (5.10.2018 alkaen); sihteeri Annika Pohjolainen.
Valiokunta kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa, kesäkuinen tapaaminen järjestettiin
sähköpostikokouksena. Kokouksissa keskusteltiin erityisesti yksityissektorin praktiikkaeläinlääkärien
työehtosuosituksen päivittämisestä, josta myös järjestettiin yhteispalaveri YSVA:n kanssa. Valiokunnan
keskusteluissa nousi esille myös ns irtisanomislaki, jolla esitettiin heikennettäväksi työntekijän irtisanomissuojaa
pienissä yrityksissä. Kokouksissaan valiokunta kävi lisäksi keskustelua liiton jäsenyydestä Akateemisissa
yrittäjissä, valiokunta piti hyvänä, että liiton jäsenille on Akateemisten yrittäjien (AKY) kautta saatavilla erilaisia
etuisuuksia.
Suomen Eläinlääkärilehden toimitusneuvosto
Puheenjohtaja Helena Rautala, jäsenet varapuheenjohtaja, Olga Eronen (aiemmin Kroutskih), Raisa
Iivonen, Jouko Koppinen, Hanna Lindholm, Elina Säde; varajäsen Katri Ojalehto, päätoimittaja Päivi Lahti,
toimituspäällikkö Anna Parkkari; sihteeri Anneli Itäluoma-Alanen.
Toimitusneuvosto kokoontui neljästi. Kokouksissa suunniteltiin lehden sisältöä muun muassa
keskustelemalla ajankohtaisista asioista, käymällä läpi vuoden 2017 lukijatutkimusta, pohtimalla saatua palautetta
sekä suunniteltiin lehden tieteellisten artikkelien kirjoittajakysely ja valmisteltiin Parhaan tieteellisen artikkelin
palkitsemista Eläinlääkäripäiville. Kokouksissa pohjustettiin ja hyväksyttiin lehden Tieteellisen artikkelien sekä
lehden muiden artikkelien kirjoitusohjeen päivittäminen.
Eläinlääkintähuollon tulevaisuus -työryhmä
Puheenjohtaja Päivi Lahti; jäsenet Hanna Nurmi, Kimmo Lampinen, Katri Kiviniemi, Virve Korhonen,
Marita Saarikivi, Timo Wahlroos, Jukka Kuusisto, Heidi Rosengren, Heidi Vesterinen, Jani Soini ja Tiina-Mari Aro,
sihteeri; Marjatta Vehkaoja.
Työryhmän tehtävänä on kehittää yhteistyötä kunnallisen ja yksityisen eläinlääkinnän toimijoiden kesken
sekä suunnitella erilaisia malleja eläinlääkintähuollon kokonaisuuden järjestämiseksi. Työryhmä ei kokoontunut
vuoden aikana.

3.5 Liiton toimisto
Liiton puheenjohtajana toimi Päivi Lahti. Toimistolla oli seitsemän työntekijää. Toimiston
henkilökuntaan kuuluivat kertomusvuonna ELL Marjatta Vehkaoja (toiminnanjohtaja 31.5. asti,
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varatoiminnanjohtaja 1.6. alkaen), ELL Sointu Jalkanen (toiminnanjohtaja 1.6. alkaen), FM Anna
Parkkari (tiedottaja ja toimituspäällikkö), OTM Liina Kujala (asiamies, työ- ja virkasuhdeneuvonta,
perhevapaalla 12.4. alkaen), OTM Juha Raunio 3.4. alkaen (asiamies, työ- ja virkasuhdeneuvonta),
OTM Maria Jokela (asiamies, työ- ja virkasuhdeneuvonta, perhevapaalla, irtisanoutunut 1.10.),
varatuomari, OTM Annika Pohjolainen (asiamies, yrittäjä- ja ammatinharjoittajaneuvonta, 6.12. asti), yomerkonomi Riitta Puro (assistentti) sekä KTM Anneli Itäluoma-Alanen (toimitussihteeri), FM Anna-Kaisa
Kallio (toimitussihteerin sijainen 20.9.–30.11.)

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 maa- ja metsätalousministeriön, Eviran, Fimean, Helsingin yliopiston, Työterveyslaitoksen,
Suomen Kennelliiton, Akavan ja akavalaisten liittojen, Kuntatyönantajat ry:n, MTK:n, eläinsuojelujärjestöjen, alan
yritysten sekä eri poliittisten ryhmien edustajien kanssa. Liiton puheenjohtaja osallistui paikallisiin
maakuntavalmistelua ja eläinlääkintähuollon järjestämistä koskeviin tilaisuuksiin Satakunnassa,
Varsinaissuomessa, Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa, Etelä-Savossa, Uudellamaalla ja Pohjois-Karjalassa.
Liiton edustajat pitivät kertomusvuoden aikana yhteyttä useisiin kansanedustajiin. Maaliskuussa
järjestettiin lounastilaisuus eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan
jäsenille eläinten hyvinvointilaista sekä yhteisen terveyden teemoista. Lisäksi liiton edustajat ovat käyneet liiton
nimeäminä asiantuntijoina eduskunnan valiokuntien kuultavana lainsäädännön valmistelun yhteydessä. Maa- ja
metsätalousvaliokunnan kuultavana käytiin Ruokaviraston perustamisesta, ympäristöterveydenhuollon
erillisratkaisusta, eläinten hyvinvointilaista sekä elintarvikelaista. Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa käytiin
kuultavana säteilylaista ja työaikalaista.

4.1.2 Lääkärikartelli
Lääkärijärjestöjen yhteistyö toteutui entiseen tapaan Lääkärikartellin kautta. Lääkärikartellin hallitus
kokoontui kaksitoista kertaa kertomusvuoden aikana. Päivi Lahti toimi kartellin hallituksen jäsenenä ja Marjatta
Vehkaoja varapuheenjohtajana sekä Katri Kiviniemi ja Leena Oivanen varajäseninä.
Lääkärikartellin hallitus on käsitellyt pääasiassa kunnalliseen virka- ja työehtosopimukseen sekä
puhelinreseptipalkkiojärjestelmään (Puhti) liittyviä kysymyksiä. Puhti on Lääkärikartellin liittojen jäsenille maksuton
jäsenetu.
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 on koottu liiton
verkkosivuille.
Liiton puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja osallistuivat keväällä Eläinlääkärihygieenikkojen yhdistyksen
koulutuspäiville Helsingissä. Puheenjohtaja osallistui Savo-Karjalan Eläinlääkäriseuran vuosijuhlaan
tammikuussa, Pohjois-Suomen Eläinlääkäriseuran kokoukseen huhtikuussa ja Pohjanmaan eläinlääkäriseuran
kokoukseen syyskuussa. Toiminnanjohtaja osallistui Keski-Suomen Eläinlääkäriseuran juhlaan loppuvuodesta.
Puheenjohtaja piti lisäksi liiton katsauksen EHY:n koulutuspäivillä, TEY:n ja SKELL:n koulutuspäivillä ja SKELL:n
syyspäivillä.
4.1.4 Eläinlääketieteen kandidaattiyhdistys, EKY ry ja Suomalaiset eläinlääketieteen opiskelijat Tartossa,
Suolet ry.
Yhteistyö Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden ja suomalaisten Tartossa
eläinlääketiedettä opiskelevien kanssa oli tiivistä.
Eläinlääketieteellisen tiedekunnan opiskelijoille järjestettiin liiton kustantama Eläinlääkärin kirjanpito- ja
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verokurssi 10.–1.3 Helsingin Viikissä. Verokurssin kouluttajana oli veroasiantuntija Marjo Salin Veronmaksajat
ry:stä ja kirjanpitokurssin kouluttajina Anne Lehto ja Iida Korolainen Tilipalvelu Elli Oy:stä. Verokurssille osallistui
33 opiskelijaa ja 2 eläinlääkäriä sekä kirjanpitokurssille 58 opiskelijaa ja 3 eläinlääkäriä. Eläinlääkäreiltä perittiin
osallistumisestaan maksu. Molempien kurssien käytännön järjestelyistä vastasi Fennovet Oy.
Viidennelle vuosikurssille järjestettiin myös kandi-ilta, jossa valmennettiin opiskelijoita ensimmäiseen
praktiikkakesään. Ensimmäinen vuosikurssi vieraili liiton toimistolla syyskuussa.
Liiton edustajana EKY ry:n vuosijuhlassa oli Päivi Lahti. Liiton edustajana Suolet ry:n vuosijuhlissa
Tartossa olivat Päivi Lahti ja Hanna Nurmi.
Helsingin ja Tarton opiskelijoita rekrytointiin perinteisesti sähköisen järjestelmän kautta
Eläinlääkäripäivien toimitsijoiksi.
4.1.5 Lääkärien työttömyyskassa
Lääkärien työttömyyskassassa oli kertomusvuoden lopussa 21 311 jäsentä, joista eläinlääkäreitä oli
1 338. Vuoden 2018 jäsenmaksu oli 24 euroa.
Työttömyysaste laski hiukan eläinlääkärien osalta kertomusvuoden aikana. Kassa maksoi
ansiopäivärahaa 40 eläinlääkärille yhteensä 285 634,15 euroa. Päivärahaa maksettiin 3 526 korvauspäivältä
keskimäärin 81,01 euroa päivässä.
Työttömyyskassa maksoi vuorottelukorvausta 341 päivältä yhteensä 24 316,67 euroa. Keskimääräinen
vuorottelukorvaus oli 71,31 euroa päivässä.
Liikkuvuusavustusta maksettiin 111 päivältä yhteensä 4 082,94 euroa.

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 (toimikausi 2017–2019)
Säätiön hallituksen puheenjohtajana toimi Liisa Kaartinen (Evira), varapuheenjohtajana Mari Heinonen
(HYELTDK prof.) sekä jäseninä Kristiina Asplund (talouselämä), Jari Karlson (talouselämä), Miia Lindström
(HYELTDK prof.), Olli Mäkelä, Marjatta Rahkio, Leena Suojala (maatalous) ja Martti Vaara (lääketiede). Säätiön
asiamiehenä toimi Minna Rajamäki.
Säätiö jakoi kertomusvuonna apurahoja yhteensä 184 975 euroa, josta tutkimusapurahoina 146 930 e ja
matka-apurahoina 38 045 e.
6. TOIMINTA-ALUEET
6.1 Edunvalvonta
Kunnan sopimusalueella käytiin loppuun loppuvuodesta 2017 alkanut työ- ja virkaehtosopimusten
neuvottelukierros. Neuvottelut kunta-alan uusista työ- ja virkaehtosopimuksista päättyivät neuvotteluratkaisuun
8.2.2018. Sopimukset ovat voimassa 1.2.2018–31.3.2020. Suomen Eläinlääkäriliiton jäseniä neuvotteluissa
edustivat neuvottelujärjestö JUKO sekä Lääkärikartelli. Lääkärisopimusta koskevat neuvottelut käytiin KT
Kuntatyönantajien ja Lääkärikartellin välillä. Lääkärikartellin neuvotteluryhmässä oli edustajia Lääkäriliitosta,
Hammaslääkäriliitosta ja Eläinlääkäriliitosta.
Neuvottelukierroksella saatiin sovittua muun muassa yleiskorotuksista palkkaan ja korotuksista
kunnalliseen eläinlääkäritaksaan. Lisäksi neuvotteluissa päästiin yhteen asetetuista päätavoitteista, kun
Kilpailukykysopimuksen myötä työaikaansa pidentämään joutuneille kunnaneläinlääkäreille saatiin sovittua
vaihtoehtoinen ruokataukouudistus, joka mahdollistaa joustavasti työajalla ruokailun, kun tämä ei aiheuta häiriötä
työlle.
Toinen keskeinen neuvottelukierroksella saavutettu lopputulos oli sopimus perustaa työryhmä, joka
neuvottelee seuraavaan Lääkärisopimukseen eläinlääkäreille uuden päivystyskorvausjärjestelmän ja
lepoaikamääräykset. Työryhmän toiminta käynnistyi kesällä ja jatkui vuoden loppuun asti. Sen neuvottelujen
keskiöön nousi vuoden aikana myös valmisteilla oleva työaikalain uudistus, joka valmisteluvaiheessaan vuonna
2018 vaikutti tuovan kuntapraktikot työaikalain soveltamisalan piiriin.
Maakuntauudistus ja sen vaikutukset ympäristöterveydenhuollon organisoimiseen jatkoi vaikuttamistaan
liiton toimintaan kuntasektorilla, kun asiaan liittyvän lainsäädännön valmistelu vuoden aikana hiljalleen eteni.
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Maakunta- ja soteuudistukseen liittyvä jatkuva poliittinen epävarmuus hankaloitti asioiden ennakkovalmistelua läpi
vuoden.
Jäsenneuvontaan tuli kuntasektorilta paljon kysymyksiä liittyen kuntapraktikoiden epätavalliseen
palkkausjärjestelmään, esimerkiksi lomakorvauksista, sairausajan palkasta, perhevapaakorvauksista ja
palkanmaksusta virkatehtävien muuttuessa. Kunnan praktikkoeläinlääkärin rooli viranhaltijana eikä
markkinaehtoisesti kilpailevana ammatinharjoittajana on ollut monesti epäselvä sekä työnantajan edustajille että
eri viranomaistahoille. Päivystysjärjestelyihin liittyvät kysymykset kuten päivystyksistä ja niiden sijaistamisista
maksettavat korvaukset sekä työsidonnaisuuteen liittyvät ja työsuojelulliset näkökohdat ovat myös säännöllisesti
esillä jäsenneuvonnassa. Myös muutokset virkaan ja tällaisten muutosten edellytykset herättivät kysymyksiä.
Valtion sopimusalueella saatiin myös neuvoteltua valmiiksi uusi työ- ja virkaehtosopimus. Sopimus on
voimassa 1.2.2018–31.3.2020. Suomen Eläinlääkäriliiton jäseniä neuvotteluissa edusti neuvottelujärjestö JUKO.
Lopputulos sisältää asetetun tavoitteen mukaisesti yleisen linjan mukaiset palkankorotukset, huomioiden kaksi
kuukautta yleistä linjaa pidemmän sopimuskauden.
Jäsenneuvonnassa valtiolla työskentelevien jäsenten yhteydenotot ovat liittyneet muun muassa erilaisiin
työaikaan ja sen järjestelyihin liittyviin tilanteisiin ja mahdollisuuksiin tosiasiassa käyttää virkaehtosopimuksen
mukaisia oikeuksiaan vaihtelevissa työoloissa kuten teurastamoissa. Valtion virastokentän muutokset kuten
Eviran yhdistyminen osaksi Ruokavirastoa olivat myös esillä. Pitkällinen työsuhderiita saatiin päätökseen, kun
Korkein hallinto-oikeus tuomitsi tarkastuseläinlääkärin irtisanomisen laittomaksi.
Yliopiston sopimusalueella käytiin yleiset työehtosopimusneuvottelut alkuvuodesta. Neuvotteluiden
vuoksi yliopistolaiset joutuivat lakkoilemaan yhtenä päivänä. Lopulta toinen valtakunnansovittelijan
sovintoehdotus hyväksyttiin ja yleinen työehtosopimus saatiin solmittua sopimuskaudelle 1.2.2018–31.3.2020.
Palkkoja korotetaan sopimuskauden aikana yhteensä 3,45 prosenttia, joka vastaa yleistä linjaa. Lisäksi sovittiin
muun muassa palkkausjärjestelmän uudistamista valmisteleva työryhmä, joka sai työnsä päätökseen ja uuden
palkkausjärjestelmän sovittua syksyllä 2018. Sopimuksessa sovittiin myös Yliopistollista eläinsairaalaa koskevien
erillismääräysten päivittämistä valmistelevasta työryhmästä. Työryhmän toiminta ei käynnistynyt vielä vuonna
2018.
Jäsenneuvonnassa yliopistosektorilla esillä ovat olleet muun muassa työaika- ja päivystysjärjestelyjen
käytäntöihin sekä sivutoimiin liittyvät kysymykset.
Yksityissektorin työsuhteisten jäsenten edunvalvonnan keskeinen asia oli edelleen työehtosuosituksen
uudistaminen. Tämä prosessi saatiin vuoden aikana vihdoin valmiiksi liiton yrittäjä- ja yksityissektorin
työntekijäjäsenten yhteistyön avulla, vaikka suosituksen julkaisu jäikin vuoden 2019 alkuun. Lopputuloksena
syntyi uusi yksityissektorin työntekijäeläinlääkärien työehtosuositus sekä minimipalkkataulukko, jossa huomio on
kiinnitetty etenkin uransa alkuvaiheen eläinlääkäreihin. Myös yksityissektorin työnhakuopas saatiin päivitettyä
oikolukua vaille valmiiksi.
Kuten aiemminkin, eläinlääkäriasemilla työskentelevät olivat usein yhteydessä jäsenneuvontaan. Alalta
puuttuu sitova työehtosopimus, joten työntekijöillä ei ole lain ohella käytössään vähimmäisehtoja tai
asiantuntevaa luottamusmiesverkostoa. Neuvonnan tarve on siten suuri. Usein esillä olivat solmittavan
työsopimuksen sisältöasiat eli mistä asioista vähintään kannattaa / ei kannata sopia sekä työaikaa, vuosilomaa,
perhevapaita, sairauspoissaoloja ja palkanlaskentaa koskevat kysymykset. Etenkin suorite- eli provisiopalkkaan
liittyviä kysymyksiä esiintyi paljon. Työsopimusten muuttamiseen ja muuttamisedellytyksiin liittyvät kysymykset
olivat myös jatkuvasti esillä.
Yrittäjien edunvalvonnassa edistettiin yrittäjäjäsenten tiedonsaantia ja verkostoitumista etenkin
Akateemisten yrittäjien kautta ja tiedottamalla ajankohtaisista yritystoimintaan vaikuttavista lakihankkeista.
Yrittäjävaliokunnan toiminnasta ja yrittäjiä koskevista asioista tiedotettiin yrittäjäyhteistyösähköpostilistan kautta.
Yrittäjät ja ammatinharjoittajat olivat ahkeria liiton neuvontapalvelun käyttäjiä. Usein esitettyjä olivat
erilaisiin sopimusjärjestelyihin, työsuhteisiin ja työnantajavelvoitteisiin sekä neuvottelutilanteisiin liittyvät
kysymykset. Myös liiton vakuutuksista ja viranomaisrekistereihin merkittävistä tiedoista kyseltiin. Liiton jäsenet
ottivat yhteyttä neuvontaan myös verotusasioissa.

6.2 Liiton lausunnot ja kannanotot
Toimintavuoden aikana sote- ja maakuntauudistus kaikkine asiakokonaisuuksineen, käsittelyn
aluetasoineen ja kytköksineen lainsäädännön muutoksiin on ollut keskeisesti liiton toiminnan piirissä.
Muutoksessa ovat ainakin maakuntalaki, laki eläinlääkäripalvelujen järjestämisestä, eläinten hyvinvointilaki,
työaikalaki ja elintarvikelaki.
Tammikuussa liitto lausui Eviran ohjeluonnoksesta veden ja jään valvonnasta
elintarvikehuoneistoissa ja helmikuussa lausuttiin valtioneuvostolle Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelman
luonnoksesta.
Helmikuun lopussa liitto antoi maa- ja metsätalousministeriölle lausuntonsa laiksi eläinten
hyvinvoinnista. Liiton lausunto oli 16-sivuinen. Yleisinä huomioina liitto esitti muun muassa näin:
”Lakiluonnoksessa on useita eläinten hyvinvointia nykyisestä parantavia ehdotuksia. Perustelujen mukaan
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tavoiteltiin maailman parasta eläinsuojelulakia. Sellainen luonnos ei kuitenkaan valitettavasti ole; esimerkiksi laki
ei takaa eläimille mahdollisuutta vapaaseen vedensaantiin. Lakiluonnos on epätasapainoinen. Epäsuhta näkyy
esimerkiksi siinä, että luonnoksessa kielletään delfinaariot ja säädetään hyvin yksityiskohtaisesti eläinkilpailuista,
mutta turkiseläimiä ei mainita lainkaan. Tuotantoeläinten pitoon ei tule toivotulla tavalla parannuksia: esimerkiksi
liikunnan ja kivun osalta on tehty merkittäviä kompromisseja. Lakiluonnoksen mahdollistama tuotantoeläinten pito
on myös ristiriidassa pitopaikalle asetettujen vaatimusten kanssa. Lakiluonnoksen mukaan parsinavetat ja
porsimishäkit olisivat edelleen sallittuja. Liiton mielestä parsinavetoiden lehmille ja hiehoille tulee säätää
ympärivuotinen jaloittelumahdollisuus laidunnuksen lisäksi. Uusien parsinavetoiden rakentaminen tulisi kieltää, ja
olemassa olevien parsinavetoiden peruskorjauksiin myönnettävien investointitukien edellytyksenä tulisi olla
eläinten hyvinvoinnin parantaminen. Myös pihattolehmille ja hiehoille tulee säätää ulkojaloittelumahdollisuus.
Emakoiden tiineytyshäkkien kieltäminen määräajan kuluessa on tervetullut uudistus, mutta määräaika on liian
pitkä. Porsimishäkit tulisi niin ikään kieltää esimerkiksi 20 vuoden määräajan kuluessa, sillä mikään
porsimishäkkiratkaisu ei valitettavasti takaa emakoiden hyvinvointia, kun ne eivät voi kääntyä ja tehdä kunnolla
pesää porsimisen yhteydessä. Eläinlääkäriliiton näkemyksen mukaan nykymuotoinen turkistarhaus ei voi olla
hyväksyttävää uuden eläinten hyvinvointilain nojalla. Asetuksella tulee säätää esimerkiksi siitoskettujen
häkkikokoa merkittävästi suuremmaksi ja häkkien on oltava monimuotoisia ja virikkeellisiä. Kipua aiheuttavien
toimenpiteiden osalta porsaiden kastraatiosta tulisi luopua määräajan kuluessa kokonaan. Luonnoksessa tulisi
kiinnittää huomiota laajemmin myös muihin kipua aiheuttaviin toimenpiteisiin ja niiden suorittajan pätevyyteen.
Esimerkiksi hevosten hammashoitojen tekeminen tulisi rajata vain eläinlääkärikoulutuksella tehtäväksi.
Eläinjalostuksesta säädetään luonnoksessa nykyistä tarkemmin, mikä on hyvä asian. Eläinlääkäriliitto
huomauttaa, että laki kaipaa rinnalleen kipeästi myös jalostuksesta tarkemmin säätelevää asetusta sekä
soveltamisohjetta samanaikaisesti lain voimaantullessa, jotta valvonta olisi alusta alkaen yhdenmukaista.”
Syyskuun alussa liitto lausui pyynnöstä Eviralle pysyvästä pyörätuolin käytöstä pieneläimillä ja
syyskuun lopussa lausuttiin maa- ja metsätalousministeriölle hallituksen esityksestä elintarvikelaiksi ja eräiden
lakien muuttamiseksi.
Eläinlääkäripäivien avajaispuheessa puheenjohtaja totesi, että alan toimintakenttään on tulossa
paljon muutoksia, mutta niiden toteutuminen ja vaikutukset eivät ole lähellekään tiedossa. Maakuntauudistuksen
valmistelu on leimannut koko vuotta ja eläinlääkärien rooli ihmisen terveyden ylläpitäjänä on ollut tarpeen nostaa
esille. Eläinlääkäriliiton selvitys eläinlääkintähuollon nykyisistä järjestämistavoista valmistui kesällä tuoden esiin
nykyiset monenkirjavat käytännöt palvelujen järjestämisessä. Eläinlääkäriliiton tavoite on varmistaa, että
eläinlääkärinapu on kaikkien eläinlajien saatavissa kaikkina vuorokaudenaikoina. Virkaeläinlääkärijärjestelmä on
taannut myös kattavan tautivalmiuden ja tästä valmiudesta on huolehdittava myös eläinlääkäripalveluja
ulkoistettaessa.
Maa- ja metsätalousministeriö
-

Lausunto koskien hallituksen esitystä eduskunnalle elintarvikelaiksi sekä eräiden lakien muuttamiseksi
Lausunto luonnoksesta laiksi eläinten hyvinvoinnista
Lausunto valtioneuvoston asetuksen täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja
hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten noudattamisen valvonnasta annetun valtioneuvoston
asetuksen liitteiden 2 ja 3 muuttamisesta

Evira
-

Lausunto pysyvästä pyörätuolin käytöstä pieneläimillä
Lausunto Eviran ohjeluonnoksesta veden ja jään valvonnasta elintarvikehuoneistoissa

Opetushallitus
-

Lausunto eläintenhoidon ammattitutkinnoista
Lausunto maatalouden ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista

Valtioneuvoston kanslia
-

Lausunto Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelman luonnoksesta

Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
-

Lausunto koskien hallituksen esitystä eduskunnalle säteilylaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Lausunto koskien hallituksen esitystä uudeksi työaikalaiksi
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Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta
-

-

Lausunto koskien hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi Ruokavirastosta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Lausunto koskien esitystä eduskunnalle laiksi eläinjalostustoiminnasta annetun lain muuttamisesta
Lausunto koskien hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi eläinjalostustoiminnasta annetun lain
muuttamisesta
Lausunto Valtioneuvoston selvitykseen: Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle direktiivin
2007/43/EY soveltamisesta, sen vaikutuksista lihantuotantoa varten pidettävien kanojen suojeluun ja
hyvinvointi-indikaattorien kehityksestä
Lausunto koskien hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi eläinten hyvinvoinnista

6.3 Suomen Eläinlääkärilehti
Eläinlääkärilehti täytti 125 vuotta ja lehdessä julkaistiin keväällä kolmiosainen sarja lehden historiasta
Katri Helmisen kirjoittaman liiton historiakirjan pohjalta. Tieteellisiä artikkeleita julkaistiin lehdessä 11 (vuonna
2017/ 15) ja muita artikkeleita 43 (vuonna 2017/ 42).
Pääkirjoituksissa käsiteltiin kollegiaalisuutta ennen ja nyt, eläinsuojelulain uudistusta ja eläinten
hyvinvointia, nuoria eläinlääkäreitä työelämässä, valtuuskunnan työtä koko ammattikunnan hyväksi,
täydennyskoulutusta ja Eläinlääkäripäiviä, tulevaisuuden eläinlääkintäpalveluja sekä eläinlääkärin ammatin
merkitystä yhteiskunnassa. Pääkirjoittaja vaihtui edelleen joka numerossa.
Puheenjohtajan palsta ilmestyi kahdeksassa lehdessä ja puheenjohtaja eli lehden päätoimittaja kirjoitti
yhden pääkirjoituksen. Palstallaan puheenjohtaja käsitteli ajankohtaista edunvalvonta-asiaa ja muuta
ammattiasiaa.
Lehden numero 8 oli pohjoismainen teemanumero Pohjoismassa työskentelystä ja työmarkkinoista.
Numerosta saatiin runsaasti myönteistä palautetta.
Lehden vakiopalstoja olivat myös Juristi vastaa, Työn ääressä, Ajankohtaista, organisaatiouudistuksen
takia viimeistä vuotta Eviran Ajankohtaista eläintautitutkimuksesta, Henkilöuutiset, Avoimia työpaikkoja, Uusia
julkaisuja ja Kurssit. Vakituisia kolumnisteja olivat Kaima & Kollega eli Sanna Hellström ja Sanna Sainmaa
Korkeasaaren eläintarhasta, Uran alussa -kolumni eli nuoret eläinlääkärit Heidi Vesterinen ja Kaisa Sivén sekä
Matti Tikka eli Tikka. MEP Sirpa Pietikäinen vieraili kahdesti kolumnistina.
Eläinlääkäripäivistä kerrottiin neljässä numerossa. Lehdessä välitettiin runsaasti liiton jäsenille
suunnattuja viestejä sekä omalla Jäsenelle-palstalla että lehden ajankohtaisissa ja artikkeleissa.
Lehden kysely tieteellisten artikkelien kirjoittajille tehtiin syksyllä: vastauksia saatiin 27, kysely meni 150
kirjoittajalle. Vastausten analyysi jatkuu vuoden 2019 alussa. Toimintavuonna valmisteltiin ja hyväksyttiin lehden
Tieteellisen artikkelien sekä lehden Muiden artikkelien kirjoitusohjeen päivittäminen.
Lehteä julkaistiin yhdeksän numeroa ja 560 sivua (vuonna 2017/ 602), suunnitelma on julkaista 540 sivua
vuodessa. Lehdellä on liiton verkkosivuilla avoimesti luettavissa pääkirjoitus, ledare, puheenjohtajan palsta,
tieteellisen artikkelin yhteenveto sekä Eviran Ajankohtaista eläintautitutkimuksesta -palsta. Toimintavuonna
aloitettiin hyväksyttyjen tieteellisten käsikirjoitusten julkaiseminen verkossa käsikirjoituksina ja niiden ilmestyttyä
lehdessä artikkeleina käsikirjoitus poistetaan verkosta. Keskustelua käytiin open acces -julkaisemisesta ja lehden
tieteellisten artikkelien käyttämisestä opetuksessa. Uuden tieteellisen kirjoitusohjeen mukaan tieteellistä artikkelia
saa käyttää yliopiston suljetulla sähköisellä opetusalustalla.
Lehti on vuodesta 2003 jäsensivuilla pdf-muodossa luettavissa yhtenä kokonaisuutena. Pääkirjoitus ja
puheenjohtajan palsta julkaistaan aina myös liiton etusivulla. Vuosittain julkaistaan verkossa kooste vuoden
aikana julkaistuista kirjoituksista aiheen ja kirjoittajan mukaan.
Eläinlääkärilehden vuosikerta pdf-muodossa lähetettiin Terveystoimittajat ry:n jäsenistä noin 120:lle
(2017/ 70) sen haluavalle toimittajalle. Vuoden eläinlääkäristä 2018 kertovaa artikkelia käytettiin runsaasti liiton
tiedotuksessa ja verkossa.
Lehden päätoimittajana toimi liiton puheenjohtaja Päivi Lahti, tieteellisenä toimittajana Jouko Koppinen,
toimituspäällikkönä Anna Parkkari ja toimitussihteerinä Anneli Itäluoma-Alanen. Ilmoitusmyynnistä vastasi Tiina
Karenius Fennovet Oy:stä. Lehti on Suomen Aikakauslehtien liiton eli Aikakausmedian jäsen. Lehti taitettiin
Painotalo Plus Digitalin (PPD) Taittostudiossa Vantaalla ja painettiin Painotalo Plus Digital PPD:ssä Lahdessa.
6.4 Viestintä
6.4.1 Jäsenille suunnattu viestintä
Jäsenille räätälöitiin viestejä liiton toiminnasta, jäsentapahtumista, jäseneduista, Eläinlääkäripäivistä, verooppaasta, uudesta toiminnanjohtajasta, jäsenkyselystä 2018, valtuuskunnan kokouksista ja seminaareista, soteja maakuntauudistuksesta, liiton eläinlääkintähuoltoselvityksestä, liiton maakuntakierroksesta, jäsenrekisterin
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uusimisesta, liiton suosituksesta valvontaeläinlääkärin tehokkaan työskentelyn edellytyksiksi, jäsenille avoimesta
vaikuttajaviestintäseminaarista valtuuskunnan syyskokouksen yhteydessä sekä monista muista asioista.
Esimerkiksi yliopiston kysely erikoiseläinlääkäreille välitettiin jäsenille liiton kanavilla. Eläinsuojelulain
uudistuksesta eli valmisteilla olevasta laista eläinten hyvinvoinnista valmisteltiin liiton lausunto alkuvuodesta,
jolloin jäsenillä oli mahdollisuus kommentoida lausuntoa ennen sen lähettämistä. Liiton oma jäsenkysely oli
jäsenten vastattavissa kesällä.
Viestinnän kanavia olivat verkkosivujen avoin osio ja jäsensivut, sähköpostiin lähetettävä jäsenkirje,
Eläinlääkärilehti, liiton Facebook-profiili ja liiton osasto Eläinlääkäripäivien näyttelyssä.
Liiton mobiiliyhteensopivasti toimivia verkkosivuja pidettiin yllä. Etusivun kuvakkeita hyödynnettiin
ajankohtaisten asioiden esiin nostamisessa ja suurempia, niin sanottuja karusellikuvia vaihdettiin muutama kerta
vuodessa. Osa verkkosivuista on julkisia kaikille ja osan näkee vain kirjautumalla jäsen- eli Fimnet-tunnuksilla.
Esimerkiksi työpaikkaosiosta näkee kirjautumatta vain avointen työpaikkailmoitusten kokonaismäärän.
Tunnuksilla pääsee myös käyttämään Fimnet-palveluja, esimerkiksi Lääkärilehden arkistoa, Puhti-palveluja ja
Pharmaca Fennica Veterinariaa.
Vuoden lopulla liiton jäsenrekisterissä toimiva sähköpostiosoite oli noin 90 prosentilla jäsenistä.
Seitsemän sähköistä jäsenkirjettä lähetettiin näihin osoitteisiin, niistä yksi oli erikoiskirje maaliskuussa julkisen
sektorin työehtoneuvotteluista. Jäsenkirjeessä kerrottiin liiton jäsenilloista ja koulutuksesta, hallituksen ja
valtuuskunnan päätöksistä, liiton lausunnoista ja kannanotoista, Vuoden eläinlääkärin 2018 saamasta
julkisuudesta, liiton valiokunnista, jäseneduista, jäsenkunnalle hyödyllisistä veroasioista, työttömyyskassaan
kuulumisesta, apurahojen hausta, alan säädösmuutoksista ja muista asioista. Jäsenkirjeet voi lukea myös
jälkikäteen verkosta jäsensivuilta. Paperitulosteena jäsenkirje toimitettiin pyynnöstä noin 25 jäsenelle. Sähköisen
kirjeen avaa noin puolet sen saajista, mikä verrattuna kaupallisen viestintään, moneen akavalaiseen järjestöön ja
lääkäriliittoihinkin on erittäin hyvä prosentti. Yrittäjille, ammatinharjoittajille, kunnaneläinlääkäreille ja
valvontaeläinlääkäreille lähetettiin ryhmäkohtaista sähköpostia juuri heitä koskevissa asioissa.
Jäsenten käytössä oli liito esite Eläinlääkäriliittoon kuuluminen kannattaa suomeksi, ruotsiksi ja
englanniksi; esite päivitettiin ennen Eläinlääkäripäiviä. Se myös postitettiin kaikille jäsenille jäsenmaksukirjeen
liitteenä joulukuussa. Eläinlääkärien ja eläinlääkärien sidosryhmien käytössä oli ammatista monipuolisesti kertova
esite Eläinlääkärit. Joka päivä.
6.4.2 Ulkoinen viestintä
Vuoden aikana joukkoviestinten kyselyihin ja haastattelupyyntöihin vastattiin aiheen ja tilanteen
mukaan. Kysyjiä ohjattiin edelleen liiton toiminnassa mukana oleville eläinlääkäreille, erityisesti puheenjohtajalle.
Esimerkiksi televisiosarja Arman Pohjantähden alla haki eläinlääkäriä kuvauksiinsa, ja liiton toimiston kautta
etsittiinkin sarjaan mainio edustaja, kunnaneläinlääkäri Martta Haukipuro; jakso kuvattiin syksyllä ja sarja
esitetään televisiossa vuonna 2019.
Liiton verkkosivut, liiton Facebook-profiili ja tiedotteiden ja toisinaan myös mielipidekirjoitusten
lähettäminen toimituksiin olivat myös ulkoisen viestinnän keskeisiä viestinnän keinoja.
Alkuvuoden ulkoista viestintää hallitsivat Lääkärisopimuksen, kuntien, valtion ja yliopiston
työsuhdeneuvottelut ja jopa yliopiston lakkopäivä (28.2.) sekä lopulta neuvotteluratkaisujen ja sopimusten
syntyminen.
Huhtikuussa puheenjohtajan kirjoitus Eläinsuojelulain uudistus heikentää eläinsuojeluvalvontaa
julkaistiin Helsingin Sanomien Mielipide-palstalla aloitusjuttuna 24. päivä. Se lähetettiin myös maakuntalehtiin,
joista useimmat julkaisivat sen.
Toukokuussa viestittiin Vuoden eläinlääkärin 2018 valinnasta sekä kutsumalla media julkisutilaisuuteen
että levittämällä tiedotetta tehokkaasti (katso 7.4.) ja kesäkuussa valtuuskunnan kannasta Älä hanki lemmikkiä
vain ulkonäön perusteella. Tämä sai runsaasti huomiota sekä perinteisessä mediassa että sosiaalisessa
mediassa.
Loppusyksystä julkaistiin liiton verkkosivulla Oikeus kuonoon -kampanjasivut, joissa keskityttiin
brakykefaalisten rotujen saamiseen pois mainonnasta, viestiä suunnattiin sekä yleisölle että eläinlääkäreille.
Eläinlääkäripäivien avajaispäivänä 28. marraskuuta järjestettiin joukkoviestimille tiedotustilaisuus, jossa
oli kuusi aihetta: Miljoonan kilon hävikkiruokatalkoot Vantaalla elintarvikevalvonnan silmin, Lemmikkien
raakaruokinnan riskit kotitaloudessa, Onko koira urheilija vai urheiluväline? Eturivin tutkimusta ihmisten ja eläinten
yhteisen terveyden hyväksi – Helsinki One Health HOH sekä Tappava Clostridium botulinum – uutta tietoa
vanhasta vaarasta. Viimeisin aiheista oli Eläinlääkäriliiton eläinten hyvinvointipalkinto edistykselliselle uuden
sukupolven sikatilalle: Paijan tila Urjalassa (katso 7.5). Eläinlääkäripäivien mediaseuranta tilattiin kuukaudeksi,
jolloin kävi niin, että myös muita Eläinlääkäriliittoon liittyviä aiheita ehti nousta julkisuuteen. Merkittävin oli Rajat
räiskeelle -ilotulitteisiin liittyvä kansalaisaloite, jossa liitto on mukana 13 muun järjestön kanssa. Mediaseurannan
laskennallinen arvo – jos vastaava näkyvyys olisi ostettu mainostilana – oli yhteensä 170 000 euroa, josta
lähes 100 000 euroa oli Eläinlääkäripäivien aiheiden osuus. Verkko-osumia seurattiin päivien aikana
opiskelijoiden avustuksella, niitä saatiin lähes 30. Painetuista lehdistä saatiin noin 35 osumaa.
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Eläinlääkäripäiville akkreditoitui seitsemän toimittajaa, ja heidän käytössään oli lehdistötila. Kolme
opiskelijaa toimi tiedotuksen apuna. Valokuvaajana Eläinlääkäripäivillä työskenteli Jari Härkönen.
Vuoden lopussa liiton Facebook-profiililla oli yli 1 800 tykkääjää (2017/ 1600). Facebookissa tavoitettujen
henkilöiden ennätys yhtä aihetta kohti oli yli 32 500 tavoitettua; aihe oli 29.5. julkaistu Älä hanki lemmikkiä pelkän
ulkonäön perusteella. Liitolle Facebook toimi hyvänä kanavana tavoittaa jäseniä, jotka eivät kävisi liiton
verkkosivuilla muutoin.
Ulkoisen viestinnän ja erityisesti liiton vaikuttajaviestinnän kehittämiseksi aloitettiin yhteistyö Ellun Kanat viestintätoimiston kanssa.

6.5 Koulutustoiminta
6.5.1 Eläinlääkäripäivät
Eläinlääkäripäivät pidettiin Helsingin Messukeskuksen Siipi-kongressikeskuksessa 28.–30. marraskuuta.
Eläinlääkäripäivät järjestää Eläinlääkäriliitto, konsulttinaan Fennovet Oy. Käytännössä liiton henkilökunta ja
Fennovet Oy järjestävät päivät, joiden tieteellisen ohjelman sisällön suunnittelee liiton koulutusvaliokunta.
Eläinlääkärikävijöitä päivillä oli 920, noin 50 praktiikkaoikeudet omaavaa opiskelijaa ja iso joukko
alempien kurssien opiskelijoita. Kaikkiaan kävijöitä oli noin 1515, joukossa eläintenhoitajia ja apteekkien väkeä.
Tämän lisäksi päivillä oli iso joukko näytteilleasettajien edustajia.
Eläinlääkäreille järjestettiin yhteensä kymmenen luentokokonaisuutta ja lisäksi keskustelutilaisuus
etiikasta. Päivien yleisteemana oli etiikka, kollegiaalisuus ja professionaalisuus. Luentokokonaisuuksien
puheenjohtajina toimi eläinlääkäreitä. Fennovet järjesti koulutusta myös eläintenhoitajille ja apteekkien
henkilökunnalle.
Fennovet Oy:n järjestämässä näyttelyssä oli näytteilleasettajina 78 yritystä tai yhteisöä, näistä kahdeksan
oli uusia. Näyttelyneliöitä oli 785 (vuonna 2017 hallissa 3 oli 836). Palkattuja opiskelijoita toimi saliavustajina,
kulunvalvojina, ilmoittautumisten vastaanottajina ja lehdistöasioissa yhteensä 60. Heistä 20 opiskeli
eläinlääketiedettä. Ensimmäisen kurssin opiskelijat tienasivat rahaa yhteiseen kassaan pakkaamalla messukassit.
Keskiviikkoillan avajaisissa valtiovallan tervehdyksen toi maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä. Liiton
puheenjohtaja Päivi Lahti kertoi ajankohtaisista asioista ja toukokuussa vuoden eläinlääkäriksi valitun Reijo
Junnin puolesta lehmien sorkkahoitoa käsittelevän puheenvuoron piti Miia Kontturi. Kai Skutnabb -kunnialuennon
piti elintarvikehygienian professori emeritus Hannu Korkeala. Avajaisissa jaettiin Suomen Eläinlääkäriliiton
eläinten hyvinvointipalkinto urjalalaiselle Paijan tilalle, jonka omistavat Henna ja Juha Paija.
Myös Eläinlääkärilehden paras tieteellinen artikkeli 2018 palkittiin; tuomarina toimi Topi Salmi 2016 palkinnon saanut professori emerita Marja-Liisa Hänninen. Palkinnon – Fennovetin lahjakortin ja kunniakirjan –
sai Tuomas Kähkösen, Vilma Reunasen ja Thomas Spillmannin artikkeli Koiran haimatulehdus kirjallisuuskatsaus.
Avajaisten ohjelmassa oli myös parhaiden tieteellisten posterien palkitseminen, johon palkinnot lahjoitti
Eläinlääketeollisuus ry. Ensimmäisen posteripalkinnon 1 000 euroa sai Teea Saariston, Elina Jääskeläisen ja
Elina Säteen tekemä posteri Kirjolohifileen pilaajaksi paljastui fusobakteeri. Kunniamainintoja annettiin kaksi
tasaveroista ja molemmat saivat palkintona 500 euroa. Kunniamaininnan saivat Elina Aimo-Koiviston, Laura
Punakallion, Riikka Järvisen ja Merja Rantalan tekemä posteri Antimicrobial effects of a coniferous spruce resin
product (AniVox) on methicillin-resistant Staphylococcus pseudintermedius strains sekä Mimma Aromaan, Minna
Rajamäeän ja Liisa Lilja-Maulan kirjoitama posteri Comparison of physical activity in french bulldogs and
normocephalic dogs – a pilot study.
Suomen eläinlääketieteen säätiön apurahat jakoi päivien avajaisissa säätiön puheenjohtaja Liisa
Kaartinen, ja kaikkiaan jaossa oli lähes 160 000 euroa. Eläinlääkäripäivien näyttelyn avasi MSD Animal Health yrityksen asiantuntijaeläinlääkäri Seppo Saari. Avajaisiltaan arvioitiin osallistuneen lähes 1000 henkilöä, joista
noin 700 oli päivien osallistujia ja kutsuvieraita. Koko luvussa ovat mukana näytteilleasettajien edustajat.
Torstaina oli suosittu seniorieläinlääkärien tapaaminen, jonka ohjelmana oli dekaani Antti Sukuran esitys
eläinlääketieteellisen tiedekunnan vaiheista 2000-luvulla. Keskiviikkona järjestettiin liiton kunniajäsenlounas.
Lehdistötila oli toimittajien käytössä tiedotustilaisuudessa keskiviikkona ja muutoinkin päivien ajan.
Eläinlääkäripäivien näyttelyssä oli mukana 33 tieteellistä posteria. Postereista kolme palkittiin
Eläinlääketeollisuus ry:n stipendeillä (katso edellä). Palkinnot annettiin sisällöllisten ja graafisten ansioiden
perusteella. Raadissa olivat puheenjohtajana erikoistutkija, jaostopäällikkö Ulla Rikula ja jäsenet yliopiston lehtori
Riikka Keto-Timonen, ELT, pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri Karoliina Autio ja graafinen suunnittelija Reija
Jokinen.
Liiton omalla näyttelyosastolla liiton asiamiehet neuvoivat jäseniä ja myös muita henkilökunnan jäseniä ja
myös luottamustoimisia päivysti osastolla. Osastolla kerrottiin liiton Jäsentutkimuksesta 2018 kolmessa posterissa
sekä liiton maakuntakierroksesta ja vuoden 2019 liiton valtuuskuntavaalista. Osastolla oli mahdollisuus osallistua
messuvisaan kollegiaalisuudesta: siihen osallistuikin 227 henkilöä, joiden kesken arvottiin kolme lahjakorttia
valinnan mukaan joko Fennovetin kauppaan tai Suomalaiseen kirjakauppaan.
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Eläinlääkärilehdessä julkaistiin Eläinlääkäripäivien ennakko-ohjelma kesäkuussa sekä
luentokokonaisuuksien lyhyet esittelyt ja tieteellisen posterinäyttelyn kutsu. Lokakuussa lehdessä esiteltiin
ulkomaalaiset luennoitsijat, näytteilleasettajat, päivien täydentynyt ohjelma sekä posterinäyttelyyn hyväksytyt
tieteelliset posterit. Ohjelma- ja posterinäyttelytietoihin pääsi verkossa päivien portaalisivun elainlaakaripaivat.fikautta.
Eläinlääkäripäivien ilmoittautumiset kerättiin Fennovetin tapahtumahallintaohjelma Eventillassa verkossa.
Eläinlääkäriliiton esite Maakuntakierroksesta 2018–2019 ja liiton tulevasta valtuuskunnan vaalista 2019 jaettiin
osallistujille messukassissa muun aineiston mukana
Fennovet Oy julkaisi päivien luentokokoelman ensimmäistä kertaa sähköisessä muodossa
näköisjulkaisuna, jota myytiin päivien jälkeenkin.
6.5.2 Kirjanpito- ja verokurssi
Eläinlääketieteen opiskelijoille järjestettiin liiton kustantama Eläinlääkärin kirjanpito- ja verokurssi 10.–
11.3. Helsingin Viikissä. Verokurssin kouluttajana oli veroasiantuntija Marjo Salin Veronmaksajat ry:stä ja
kirjanpitokurssin kouluttajina Anne Lehto ja Ida Korolainen Tilipalvelu Elli Oy:stä. Verokurssille osallistui 33
opiskelijaa ja 2 eläinlääkäriä sekä kirjanpitokurssille 58 opiskelijaa ja 3 eläinlääkäriä. Eläinlääkäreiltä perittiin
osallistumisestaan maksu. Molempien kurssien käytännön järjestelyistä vastasi Fennovet Oy.
6.6 Jäsenpalvelut
Liiton jäsenet saivat kertomusvuoden aikana jäsenpalveluita ja jäsenetuja seuraavasti: asiamiesten
henkilökohtaista neuvontaa, eläinlääkärin vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen, yhdeksän kertaa
Eläinlääkärilehden, sähköisen koulutuskalenteri-palvelun verkossa, vero-oppaan, seitsemän sähköistä
jäsenkirjettä, 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, pyynnöstä alennuksen
työpaikkailmoituksista Eläinlääkärilehdessä, koulutustilaisuuksia, verkkosivut keskustelupalstoineen, Puhtipalvelun, mahdollisuuden liiton logon käyttöön, JUKOn luottamusmiespalvelut, liiton toimiston alakerrassa olevan
Selli-tilan maksuttoman käyttöoikeuden, mahdollisuuden ostaa Tilipalvelu Ellin palveluita jäsenhintaan, Lindorffin
perintäpalvelut jäsenhintaan, Danske Bankin etuja kahden vuoden sisällä tutkinnon – ELK, ELL, ELT ja
erikoiseläinlääkäri – suorittaneelle, Akateemisten yrittäjien AKY ry:n jäsenetuja yrittäjille, Member+-edut sekä
Akavan neuvottelemat muut jäsenpalvelut ja -edut. Lisäksi luottamustehtävissä olevat saivat järjestövakuutuksen.
Liiton verkkosivujen avoimet työpaikat -osiossa oli kertomusvuoden aikana avoimia työtilaisuuksia 363
kappaletta ja työnhakijoiden ilmoituksia ei ollut lainkaan. Eläinlääkärilehdessä julkaistiin 11 (2017/ 5)
työpaikkailmoitusta.
Kertomusvuonna valmisteltiin uutta jäsenrekisteriä. Rekisteri oli tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2019
helmikuussa.
6.7 Avustustoiminta ja stipendit
Hilve Kortteen rahastosta jaettiin eläinlääketieteen opiskelijoille 4250 euroa matka-apurahoina.
Liitto tuki Eläinlääketieteen Kandidaattiyhdistystä ja Suomalaiset eläinlääketieteen opiskelijat Tartossa ry:tä.
6.8 Kansainvälinen toiminta
6.8.1 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 7.–9.6. Bergenissä olivat Päivi Lahti (EASVO), Hanna Nurmi (UEVP), Ira KallioKujala (EVERI), Tiina-Mari Aro (EASVO), Sanna Hellström (vain FVE GA).
FVE:n kokousedustajat Roomassa 8.–10.11. olivat Päivi Lahti (EASVO), Ira Kallio-Kujala (EVERI), Katri
Kiviniemi (UEVH), Hanna Nurmi (UEVP), Tiina-Mari Aro (EASVO), Sanna Hellström (UEVP).
Kokouksissa keskusteltiin muun muassa ammatin tulevaisuudesta, eläinlääkärien työhyvinvoinnista,
mikrobilääkkeiden vastuullisesta käytöstä, eläinten hyvinvoinnista, tarttuvista eläintaudeista ja niiden torjunnasta
sekä EU-lainsäädäntöön vaikuttamisesta.

17

6.8.2 Pohjoismaiden ja Baltian maiden välinen yhteistyö
Pohjoismaiden eläinlääkäriliittojen edustajat kokoontuivat kolme kertaa pohtimaan yhteisiä linjauksia
FVE:n kokouksissa käsiteltäviin asioihin. Lisäksi keskusteltiin laajasti eri maiden ajankohtaisista asioista.
Kokouksissa liittoa edustivat Päivi Lahti ja Hanna Nurmi. Kokouksiin osallistui myös Viron ja Latvian edustajia.
Yhteispohjoismaisen Continuing Education -työryhmän kokous pidettiin Helsingissä ja kokoukseen
osallistui Fennovet Oy:n Raija Korolainen sekä liiton puheenjohtaja Päivi Lahti.
Pohjoismaisten eläinlääkäriliittojen (Tanska, Norja ja Ruotsi) viestijät ja lehdentekijät, liitosta Anna
Parkkari, tapasivat tammikuussa Oslossa ja elokuussa Helsingissä. Kokouksissa suunniteltiin yhteistä
teemanumeroa toisessa Pohjoismaassa työskentelystä. Se julkaistiinkin kaikissa pohjoismaisissa lehdissä,
Suomessa lokakuussa (8/ 18). Muut kolme pohjoismaista teemalehteä ovat kokonaisuudessaan avoimesti
luettavissa liiton verkkosivuilla pdf-muodossa på svenska -sivulla. Tapaamisissa keskusteltiin artikkelivaihdoista ja
vaihdettiin viestintään liittyviä kokemuksia ja tietoja esimerkiksi verkkosivujen kehittämisestä, sosiaalisesta
mediasta, alan selvityksistä, lehden avustaja- ja eläinlääkärikirjoittajayhteistyöstä.

7. LIITON HUOMIONOSOITUKSET
7.1 Kunniajäsenet
Kertomusvuonna ei kutsuttu kunniajäseniä.
7.2 Ansiomerkit
Kertomusvuonna ei myönnetty ansiomerkkejä.
7.3 Liiton pöytästandaarit
Kertomusvuonna ei annettu pöytästandaareja.
7.4 Vuoden eläinlääkäri
Palkinnon tarkoitus on nostaa eläinlääkärialan tuntemusta ja arvostusta suuren yleisön piirissä ja oman
ammattikunnan keskuudessa. Palkinto jaetaan vuosittain merkittävän eläinlääketieteen, eläinlääkinnän tai
eläinlääkärikunnan hyväksi tehdyn työn perusteella. Vuoden eläinlääkäri 2018 -palkinnon sai nautojen
terveydenhuoltoeläinlääkäri, toiminnallisen sorkkahoidon edistäjä, lehmien työterveyslääkäri Reijo Junni.
Palkittava on pitkäjänteinen sorkka- ja jalkaterveyden kehittäjä sekä eläinlääkärien, maataloustuottajien ja
sorkkahoitajien kouluttaja. Lehmien työterveyslääkäriksikin kutsuttu terveydenhuoltoeläinlääkäri on
kansainvälisesti kouluttautunut asiantuntija, tietoa molempiin suuntiin vievä ammattilainen. Suomessa
maitotaloustuotteita käytetään valtaosassa kotitalouksia, siten lehmien sorkat ja hyvinvointi ovat osa kaikkien
arkea.
Vuoden eläinlääkärin palkitsemistilaisuus pidettiin 16. toukokuuta Helsingin yliopiston koetilalla Viikissä.
Joukkoviestimet kertoivat vuoden eläinlääkäristä useissa artikkeleissa, häntä haastateltiin Ylen aamutelevisiossa
ja hän oli vuoden mittaan myöhemminkin esillä monissa haastatteluissa. Maksetun lehdistöseurannan
laskennallinen arvio muutettuna mainostilaksi on 99 000 euroa, tosin osumiin ehti osin mukaan myös liiton toinen
tiedotusaihe Älä osta lemmikkiä ulkonäön mukaan.
7.5 Suomen Eläinlääkäriliiton eläinten hyvinvointipalkinto
Palkinnolla kannustetaan entistä parempaan eläinten hyvinvoinnista huolehtimiseen sekä kiinnitetään
huomiota ja palkitaan erinomaisella tavalla tässä onnistuneita tahoja. Ehdokkaita palkinnon saajaksi voivat esittää
kaikki liiton jäsenet. Palkinnon saajan valitsee liiton hallitus liiton eläinsuojeluvaliokunnan esityksestä.
Palkintorahat lahjoitti Messusäätiö.
Eläinlääkäriliiton eläinten hyvinvointipalkinto annettiin Eläinlääkäripäivien avajaisissa 28. marraskuuta
edistykselliselle uuden sukupolven sikatilalle: Paijan tila Urjalassa. Täysin uudella tavalla suunnitellussa ja
rakennetussa sikalassa on kiinnitetty erityisesti huomiota sikojen ja työntekijöiden hyvinvointiin. Ratkaisuja on
etsitty muun muassa sisäilman laatuun, sikojen välisten tappeluiden vähentämiseen, ruokinnan järjestelyihin,
virikkeisiin ja sikojen käytettävissä olevan tilan määrään ja työskentelyolosuhteiden toimivuuteen.
Joukkoviestimet kertoivat palkinnosta useissa artikkeleissa ja verkkouutisissa. Painetun median
maksetun lehdistöseurannan laskennallinen arvio muutettuna mainostilaksi oli noin 70 000 euroa, tosin osumiin
eivät ehtineet ammattilehtien artikkelit ja toisaalta siinä eivät ole mukana verkkouutiset.
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7.6 Merkkipäivät
Merkkipäivän johdosta onniteltiin 70, 75, 80, 85, 90 ja 95 vuotta täyttäneitä jäseniä. Onnitteluadresseja
lähetettiin yhteensä 70 kappaletta.

8. TALOUS
Liiton varainhankinta perustuu jäsenmaksutuottoihin, Eläinlääkäripäivien tuottoihin ja julkaisutoimintaan.
Liiton jäsenmaksu oli 1,35 % verotuksessa vahvistetusta palkkojen ja luontoisetujen määrästä sekä
elinkeinotoiminnan tuloksen yhteissummasta, korkeintaan 490 euroa.
Tilikauden tappio on - 36 233,35 euroa (vuonna 2017 - 31 814,60 euroa) ja taseen loppusumma +
2 888 355,52 euroa (+ 2 966 798,53 euroa). Tähän sisältyvät yleistoiminnan sekä Hilve Kortteen rahaston tuotot
ja kulut sekä varat ja velat. Varsinaisen toiminnan tuotto on - 36 370,57 euroa (vuonna 2017 - 26 418,95
euroa). Toimiston koneista ja kalustosta tehdään 25 %:n menojäännöspoisto ja muut pitkävaikutteiset menot
(toimiston remontti) poistetaan tasapoiston. Arvopaperit ja muu sijoitusomaisuus on merkitty tilinpäätöksessä
hankintamenoon tai sitä alempaan markkina-arvoon. Hilve Kortteen rahaston tuotto siirrettiin rahaston pääomaan
kertomusvuoden jälkeisen vuoden alussa.
Tilikaudella omakatteisissa rahastoissa ollut liittorahasto siirrettiin liiton yleiseen toimintaan. Arvopaperit
ovat liiton sijoitustoiminnassa ja pääoma liiton omana rahastona.
Sijoitustoiminnan on tarkoitus säilyttää ja kasvattaa liiton omaisuutta. Tuotto-odotus on noin 8 %. Liiton
sijoitusomaisuutta hoitivat kertomusvuoden aikana rahastoyhtiöt Danske Capital ja Fondita Rahastoyhtiö Oy.
Varallisuus on sijoitettu pääosin rahasto-osuuksiin. Hilve Kortteen rahastoon kuuluvat testamenttilahjoituksena
saadut, Helsingissä Tukholmankadulla sijaitsevat kaksi asuinhuoneistoa. Rahastosta on muun muassa jaettu
opiskelijoille matka-apurahoja, maksettu opiskelijoille järjestetyn kirjanpito- ja verokurssin kulut sekä myönnetty
toiminta-avustus EKY ry:lle ja Suolet ry:lle. Eläinlääketieteen opiskelijoiden kirjanpito- ja verokurssi järjestettiin
Helsingissä ja Tartossa.
Liiton tilintarkastajana toimi tilintarkastuspalveluita tarjoava yritys KPMG Oy, vastuullisena
tilintarkastajana KHT Heidi Vierros sekä toiminnantarkastajana ELT Ari Hörman. Toiminnantarkastajan
varahenkilönä oli ELL Ari-Matti Pyyhtiä.
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LIITE HALLITUKSEN KERTOMUKSEEN 2018

4. ULKOISET SUHTEET
4.2. Liiton edustukset

Sisällysluettelo

1. Akava

21

2. Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO

21

3. Lääkärikartelli

21

4. Kuntatyönantaja KT

21

5. Maa- ja metsätalousministeriö

21

6. Evira

22

7. Opetushallitus

22

8. Fimea

22

9. Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta

22

10. Eurooppalaiset eläinlääkärijärjestöt

22

11. Muut toimielimet

22

12. Global Health

23

13. Kuluttajariitalautakunta

23

14. Lääkärien Työttömyyskassa
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1. Akava
−
−
−
−
−

Hallitus Marjatta Vehkaoja 31.5.2018 saakka ja Sointu Jalkanen 1.6.2018 alkaen (tilalla Päivi Lahti)
(puhe- ja läsnäolo-oikeus)
Koulutuspoliittinen toimikunta Päivi Lahti (puhe- ja läsnäolo-oikeus)
Liittokokous Päivi Lahti, Annika Pohjolainen (varaedustaja), Liina Sipilä (varaedustaja), Marjatta Vehkaoja
(varaedustaja) ja Sointu Jalkanen 1.6.2018 alkaen (varaedustaja)
Järjestötoimikunta Marjatta Vehkaoja
Opiskelijavaltuuskunta AOVA (2017–2018) Eini Saaranen, Iida-Maria Niinikoski (varajäsen)

Akavan verkostojen jäsenet:
−
−
−
−
−
−

Akalex (akavalaiset juristit) Liina Sipilä/ Juha Raunio, Annika Pohjolainen
TOP-verkosto (akavalaiset toiminnanjohtajat) Marjatta Vehkaoja 31.5. asti ja Sointu Jalkanen 1.6.2018
alkaen
AOVV-verkosto Annika Pohjolainen
Koulutusvastaavat Liina Sipilä
Tiedottajat ja liittolehtien toimittajat Anna Parkkari
Jäsenhankintavastaavat Riitta Puro/ Anneli Itäluoma-Alanen

2. Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO
−
−
−
−
−
−

Liittokokous Marjatta Vehkaoja
Kunnan neuvottelukunta Marjatta Vehkaoja (varajäsen)
Maakunnan neuvottelukunta Marjatta Vehkaoja (varajäsen)
Maakunnan neuvottelukunta valtion jaos Marjatta Vehkaoja, Liina Sipilä (varajäsen), Juha Raunio
(varajäsen)
Kummiasiamiesverkosto Liina Sipilä/ Juha Raunio (kummiasiamiehenä Evirassa)
Yliopistoneuvottelukunta Liina Sipilä/ Juha Raunio (varajäsen)

3. Lääkärikartelli
−
−
−
−
−
−

Hallitus Päivi Lahti, varapuheenjohtaja Marjatta Vehkaoja, varajäsenet Katri Kiviniemi ja Ira Kallio-Kujala
Lääkärikartellin varsinaiset kokoukset: liiton asiamies (edustaja), yrittäjäasiamies (varaedustaja)
PuhTi-työryhmä Marjatta Vehkaoja
Järjestövalmiuden kehittäminen, työryhmä Marjatta Vehkaoja
Luottamusmiestoiminnan kehittäminen, työryhmä Päivi Lahti ja Marjatta Vehkaoja
Lääkäriliiton kehitysyhteistyöneuvottelukunta Jenni Suolaniemi (edustaja)

4. Kuntatyönantaja KT
−
−
−
−
−

Eläinlääkäri-työryhmä Hanna Nurmi, Marjatta Vehkaoja, Johanna Puro, Katri Kiviniemi, Liina Sipilä/ Juha
Raunio
Palkkatyöryhmä (LS) Liina Sipilä 12.4. asti, Marjatta Vehkaoja 12.4. lähtien
Työaikatyöryhmä (LS) Liina Sipilä 12.4. asti, Marjatta Vehkaoja 12.4. lähtien
Neuvotteluryhmä; jäsenet Liina Sipilä 12.4. asti, Johanna Puro, Hanna Nurmi; varajäsenet Katri Kiviniemi,
Marjatta Vehkaoja
Eläinlääkärityöryhmä (LS); Päivi Lahti, Hanna Nurmi, Katri Kiviniemi, Markku Kojo, Marjatta Vehkaoja,
Liina Sipilä 12.4. asti ja Juha Raunio 12.4. alkaen

5. Maa- ja metsätalousministeriö
−
−
−

Eläinlääkintäalajaosto Päivi Lahti
Ruokapolitiikan neuvottelukunnan eläinlääkeasioita käsittelevä asiantuntijaryhmä Marjatta Vehkaoja
Tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta 01.05.2016–30.04.2019 Laura Hänninen (jäsen), Pirjo
Kortesniemi (varajäsen), Taina-Riitta Seppälä (varajäsen)
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−

−

−
−
−

Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta 16.02.2015–15.02.2018 Laura Hänninen
(varapuheenjohtaja), Tiina Pullola (MMM), Mari Vainionpää (käytännön eläinlääkintätyö), Anne Sjöholm
(varajäsen, käytännön eläinlääkintätyö), Maria Wahlfors (käytännön eläinsuojeluvalvontatyötä tekevä
viranomainen), Pia Raistakka (hevostoiminta), Kati Pulli (vapaaehtoinen eläinsuojelutyö), Teija Viita-Aho
(varajäsen, kissatoiminta), Anna Hjelm-Björkman (varajäsen, seura- ja harrastuseläinten hyvinvointia
koskeva tutkimus)
Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta 1.4.2018−31.3.2021 Mari Vainionpää
(varajäsen, kissatoiminta), Laura Hänninen (varajäsen, hyvinvoinnin tutkimus), Maria Wahlfors (jäsen,
käytännön eläinsuojelutyötä tekevä viranomainen), Jessica Löfgren-Eriksson (varajäsen, käytännön
eläinsuojelutyötä tekevä viranomainen), Suvi Heinola (varajäsen, käytännön eläinlääkintätyö)
Eläinten suojelun neuvottelukunta 15.10.2013−14.10.2018 Outi Vainio-Kivinen, puheenjohtaja
(Helsingin yliopisto), Timo Soveri (Helsingin yliopisto), Kristiina Haasio (Orion Oyj), Tiina Pullola
(MMM)
Eläinten suojelun neuvottelukunta 1.11.2018−31.10.2023
Eläinlääke, lääkejäämät ja mikrobilääkeresistenssi -asiantuntijaryhmä Päivi Lahti.

6. Evira
−

−

Eläinlääkintävahinkojen arviolautakunta (1.3.2017−29.2.2020) Käytännön eläinlääkäripraktiikka ja
eläinlääkintähuolto: Heli Haukioja (varajäsen Riikka Lasonen), Muut tuotantoeläimet kuin hevoset Leena
Suojala (varajäsen Kristiina Sarjokari), Hevossairaudet: Merja-Liisa Toivonen (varajäsen Olli Kauko),
Pieneläinten sisätaudit: Sanna Viitanen (varajäsen Karoliina Autio), Pieneläinkirurgia: Outi Vapaavuori
(varajäsen Esa Eskelinen), Eläinten lääkitseminen: Kalevi Heinonen (varajäsen Katariina Thomson)
Evira: Pysyvä mikrobilääketyöryhmä: Thomas Grönthal jäsen

7. Opetushallitus
−
−

Eläintenhoidon tutkintotoimikunta Iris Kaimio (1.8.2016−31.7.2018)
Osaamisen ennakointifoorumit Kirsi Sario, Marjatta Vehkaoja

8. Fimea
−

Lääkepolitiikkaprojekti 2020 -seurantaryhmä Olli Ruoho

9. Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta
−

Kaksikielisyystoimikunta Maria Sjöman

10. Eurooppalaiset eläinlääkärijärjestöt
−
−
−
−
−

Federation of Veterinarians of Europe (FVE) Päivi Lahti, Hanna Nurmi
Union of European Veterinary Practitioners (UEVP) Hanna Nurmi
Union of European Veterinary Hygienists (UEVH) Katri Kiviniemi ja Päivi Lahti
European Association of State Veterinary Officers (EASVO) Päivi Lahti, Tiina-Mari Aro
European Veterinarians in Education, Research and Industry (EVERI) Ira Kallio-Kujala

11. Muut toimielimet
−
−
−
−
−

Eläinten terveydenhuollon (ETU) valtakunnallinen yhteistyöryhmä Kirsi Sario
Acta Veterinaria Scandinavican toimituskunta Timo Soveri (apulaispäätoimittaja), Terttu Katila, Olli
Peltoniemi, Juhani Taponen
NKVet hallitus Liisa Sihvonen, Suvi Taponen, Pia Vennerström, Pirkko Nousiainen (talousasiat)
Orion-Farmos Tutkimussäätiön hallitus (2016–2018) Juhani Taponen
Kansainvälinen erityispätevyys -työryhmä Kirsi Sario
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12. Global Health
−

Global Health -projektin johtoryhmä Maiju Tamminen

13. Kuluttajariitalautakunta jaosto VII
−

Marianna Dykas (2017–2022)

14. Lääkärien työttömyyskassa
−

Hallitus Minnami Rainesalo, varajäsen Päivi Lahti

15. Envirovet Oy, LaatuNet-hanke, laatuneuvosto
−

Marita Saarikivi (1.9.2017 alkaen)

16. Akateemiset Yrittäjät (AKY)
−

Annika Pohjolainen (hallituksen varajäsen)

17. Suomen Kennelliitto, eläinsuojelutyöryhmä
−

Kirsi Swan
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