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1.  PUHEENJOHTAJAN KATSAUS 
 
 

Kertomusvuosi oli Suomen Eläinlääkäriliiton 127. 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 eläinlääkärin ammatin monipuolisuuden esiin tuominen. 

Eläinlääkäriliiton korkean järjestäytymisasteen säilyttämiseen panostettiin. Nuoret akateemiset eivät pidä 
ammattiliittoon kuulumista enää itsestäänselvyytenä. Loppuvuodesta liiton järjestäytymisaste oli 83 %. 

Liitto toteutti maaliskuussa Elävän lääkärit -kampanjan sosiaalisessa mediassa. Jäsenistö ja koko 
eläinlääkärikunta lähti innokkaasti mukaan kampanjaan, ja viesti eläinlääkärin laaja-alaisesta ja vastuullisesta 
ihmisten ja eläinten terveyttä turvaavasta ammatista levisi laajasti. Osana kampanjaa Eläinlääkäriliitto järjesti EHY-
päivien yhteydessä vaalipaneelin kuuden eduskuntapuolueen edustajille yhteisen terveyden aiheista. 

Ammatillinen edunvalvonta oli kertomusvuonna tiivistä. Yliopistollisen eläinsairaalan päivystysmääräyksistä 
neuvoteltiin työryhmässä JUKO:n ja Sivistan välillä. Kuntasektorilla KT Kuntatyönantajan ja Eläinlääkäriliiton 
välisessä työryhmässä neuvoteltiin praktikkoeläinlääkärien lepoajoista, päivystyskorvauksista ja uudesta 
palkkausjärjestelmästä. 

Liitto neuvotteli kansanedustajien, eri ministeriöiden ja viranomaisten edustajien kanssa sekä osallistui 
maakuntauudistuksen tilaisuuksiin eri puolilla Suomea. Liitto osallistui myös Akavan ja JUKOn maakuntauudistusta 
käsitteleviin seurantaryhmiin. Päättäjiä pyrittiin vakuuttamaan siitä, että ympäristöterveydenhuolto tulisi järjestää 
yhtenä kokonaisuutena ja kunnallinen eläinlääkintähuolto pitää turvata edelleen kattavasti koko maassa. Liitto 
vaikutti myös maa- ja metsätalousministeriön Luonnonvarakeskukselta tilaaman eläinlääkäripalveluselvityksen 
ohjausryhmässä. Selvitystä esiteltiin julkisesti keväällä 2019. Liiton edustaja kutsuttiin myös asiantuntijaksi 
hallitusneuvotteluihin Säätytalolle muun muassa eläinten hyvinvointilakia koskien. 

Liitto järjesti maakuntakierroksen 2018−2019, jonka kolme tilaisuutta pidettiin vuonna 2019. Paikkakunnat 
olivat Rovaniemi, Seinäjoki ja Helsinki. Aiheina kierroksella olivat maakuntauudistus, valtakunnallinen hygieniaohje, 
työnohjaus ja liiton ajankohtaiset asiat ja edunvalvonta.  

Eduskunta käsitteli useita Eläinlääkäriliiton kannalta merkittäviä lakiuudistuksia. Maakuntauudistukseen 
sidotut elintarvikelain ja eläinten hyvinvointilain uudistus palasivat uudelleen valmisteluun maakuntauudistuksen 
rauettua eduskunnassa. Työaikalaki hyväksyttiin eduskunnassa päättyvän vaalikauden viime hetkillä. Eduskunnan 
työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö epäselvine kirjauksineen kunnaneläinlääkärien kuulumisesta lain piiriin 
oli keskusteluissa KT Kuntatyönantajan ja Eläinlääkäriliiton välisessä työryhmässä. Joulukuussa pidettiin 
kansanedustajille aamiaistilaisuus ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkintähuollon järjestämisestä. 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 liiton viestintää, 
peruseläinlääkinnän hoitosuosituksia ja eläinlääkärin ammatin ja Eläinlääkäriliiton tulevaisuutta. Loka-
marraskuussa järjestettiin liiton valtuuskunnan vaali, joka toteutettiin ensimmäistä kertaa sähköisenä vaalina. 
Marraskuussa istuvan valtuuskunnan ja uuden järjestäytyvän valtuuskunnan yhteisessä seminaarissa järjestettiin 
liiton puheenjohtajaehdokkaiden paneelikeskustelu. Uuden valtuuskunnan järjestäytymiskokouksessa valittiin liitolle 
uusi puheenjohtaja.   

Yhteistyö osana Lääkärikartellia jatkui tiiviinä. Lääkäriliittojen kesken keskusteltiin työmarkkinatilanteesta, 
ajankohtaisista edunvalvonnan asioista sekä liittojen toiminnan kehittämisestä.  

Liiton valiokuntatyöskentely oli aktiivista.  
Yksityissektorin työsuhdevaliokunta oli aktiivinen alkuvuodesta julkistettujen työehto- ja 

minimipalkkasuositusten näkyvyyden kasvattamisessa. Lisäksi keskusteltiin päivystykseen liittyvistä käytännöistä 
yksityissektorilla. 

Yrittäjävaliokunta keskusteli muun muassa säteilylain uudistuksesta. Liitto oli aktiivisesti mukana uuden 
säteilylain tulkinnoista käytävässä keskustelussa. 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. Valtion valiokunta suunnitteli 
valtiosektorin edunvalvonnan kehittämistä ja jäseniltaa, ja osallistui Lääkärikartellin yhteiseen verkostoitumisiltaan.  

Eläinlääkärin työhyvinvointivaliokunta keskusteli muun muassa valvontaeläinlääkärien työhyvinvoinnista ja 
työnohjauksesta.  

Liiton eläinsuojeluvaliokunta tutustui kokouksissaan muun muassa ravihevosten hyvinvointiin ja vieraili 
Hippoksen kutsusta Vermon raveissa. Valiokunta tutustui myös muihin pinnalla olleisiin aiheisiin, kuten vasikoiden 
vierihoito ja hevosten kesäihottuma. Eläinsuojeluvaliokunta myös valmisteli valvontaeläinlääkärit 10 vuotta –
juhlaseminaarin, joka pidettiin marraskuussa. Koulutuspoliittinen valiokunta keskusteli nuorten eläinlääkärien 
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astumisesta työelämään sekä täydennyskoulutukseen liittyvistä kysymyksistä, sekä mahdollisesta yhteistyöstä 
Envirovet Oy:n kanssa peruseläinlääkinnän hoitosuositusten valmistelemiseksi. 

Suomen Eläinlääkäriliitto antoi Vuoden eläinlääkäri 2019 -palkinnon Teija Korhoselle merkittävästä 
vaikuttamistyöstä brakykefaalisten rotujen hyvinvoinnin parantamiseksi sekä kollegiaalisuudesta ja avoimesta 
keskustelusta työssä jaksamisesta.  

Suomen Eläinlääkäriliiton Topi Salmi -tutkijapalkinto myönnettiin hirvieläinsairauksien dosentti Sauli 
Laaksoselle ansiokkaasta ja uraauurtavasta tutkimus- ja opetustyöstä hirvieläinten loisten parissa. 

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 sekä eläinten hyvinvoinnin asettamista taloudellisen edun edelle 
Eläinlääkäriliitolla on hyvä edustus myös FVE:n alajärjestöissä. Pohjoismaiden ja Baltian maiden 
eläinlääkärijärjestöjen kesken yhteistyö oli myös tiivistä. Tapaamisissa keskusteltiin FVE:n kokousaiheiden lisäksi 
muun muassa eläinlääkäripalvelujen arvonlisäverosta ja NKVetin tulevaisuudesta.   

Eläinlääkäripäivät pidettiin joulukuun puolessa välissä tutuissa tiloissa Messukeskuksen Siivessä. Päiville 
osallistui hieman yli 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 toista kertaa vain eläinlääkäreille avoin 
keskustelutilaisuus, jonka aiheena oli kollegiaalisuus. 

Eläinlääkäripäivien yleisteemana oli yhteinen terveys. Eläinlääkärille oli tarjolla kymmenen 
luentokokonaisuutta: ajankohtaisista aiheista, tieteen teosta, hevosten terveydestä, pieneläinten terveydestä, 
nautojen ja sikojen terveydestä, elintarvike- ja ympäristöhygieniasta, liiketoiminnasta sekä päivitystä praktiikkaan ja 
pellolta pöytään -teemoista. Yhteisen terveyden osioon kutsuttiin myös infektiolääkäreitä. Myös senioreille oli 
jälleen oma tapahtuma. 

Suomen Eläinlääkärilehti − Finsk Veterinärtidskrift täytti kertomusvuonna 126 vuotta. Se ilmestyi yhdeksän 
kertaa. Sähköinen jäsenkirje ilmestyi kuusi kertaa. Liiton verkkosivut ja Facebook-profiili toimivat viestinnän 
kanavana ja verkkosivujen työpaikkaosio uudistettiin mobiiliyhteensopivaksi.  

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 
opiskeleville järjestettiin kirjanpitokurssi ja liiton esittelytilaisuus marraskuussa. Eläinlääkärilehdessä kerrottiin 
EKY:n speksi-näytelmästä.  

Vuoden aikana Eläinlääkäriliiton toimistolla toteutettiin laaja remontti. Yläkerran huonejärjestelyjä muutettiin 
ja alakertaan rakennettiin kokous- ja varastotiloja. 

Toimistolla työskenteli puheenjohtajan lisäksi työsuhteessa seitsemän henkilöä. Liiton omistaman 
Fennovet Oy:n palveluksessa oli kuusi henkilöä, sekä Fennovet Oy:n omistaman Tilipalvelu Ellin palveluksessa oli 
viisi henkilöä.  

 
 

 
2.  JÄSENISTÖ    
 

Liittoon hyväksyttiin kertomusvuoden aikana 131 uutta jäsentä, 22 erosi ja 20 jäsentä erotettiin. 
Kertomusvuoden aikana liittoon tuli tieto seuraavien jäsenten menehtymisestä: Erik Fagerholm, Bertil Henriksson, 
Reijo Korhonen, Pirjo Kortesniemi, Esa Kääntee, Leevi Luukkala, Erkki Naukkarinen, Vesa Pakkanen, Erkki 
Pyörälä, Unto Päivinen, Antti Rouhu, Leena Sahlström, Pekka Savolainen, Eero Savonen, Esko Suhonen, Sakari 
Tolonen, Jaakko Vaalamo, Kari Valtonen, Kalle Virtanen, Carl von Pfaler, Risto Vuorinen. Heidän omaisiaan 
muistettiin adresseilla.  

Liittoon kuului kertomusvuoden lopussa 2 876 jäsentä (joista 487 opiskelijaa), noin 83 % maamme  
laillistetuista eläinlääkäreistä. Jäsenistö jakautui oman ilmoituksensa mukaan joulukuun lopussa seuraavasti: 

Jäsenkunnasta 15 % työskenteli kuntasektorilla ja 6 % valtiosektorilla. Opetus- ja  
tutkimustehtävissä Helsingin yliopistossa oli jäsenistä 3 %. Yksityissektorilla palkansaajina työskenteli 13 % sekä 
itsenäisinä ammatinharjoittajina ja yrittäjinä 6 % jäsenkunnasta. Opiskelijoita liiton jäsenistöstä oli 17 %, eläkeläisiä 
15 % ja ryhmään sijaisuuksia, kansainvälinen tehtävä, ulkomailla, laillistetut, ei tietoa, kuului 21 % ja ryhmään 
äitiysloma, työtön, ei palkkatuloa kuului 4 % jäsenistöstä. 
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Suomen Eläinlääkäriliiton koko jäsenkunnan jakauma 
 
 

 
                                             

                      
Kuntasektorilla olevista liiton jäsenistä noin 9 % on kokopäivätoimisia hygieenikkoja ja 10 % 

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 42 %.   

 

Kunta
15 %
(437)

Valtio
6 %

(180)

Yksityinen, 
työntekijä

13 %
(381)

Yksityinen, yrittäjä-
ammatinharjoittaja

6 %
(181)

Yliopisto
3 %
(91)Laillistetut

3 %
(90)

Sijaisuuksia, ulkomailla, 
kansainväl. teht., ei 

tietoa
18 %
(493)

Eläkeläiset
15 %
(431)

Opiskelijat
17 %
(487)

Äitiysloma, työtön, ei 
palkkatuloa

4 %
(105)

Jäsenkunnan jakauma 31.12.2019
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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.           

          

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. 

Kunta
23 %
(437)

Valtio
10 %
(180)

Yksityinen, 
työntekijä

21 %
(381)

Yksityinen, yrittäjä-
ammatinharjoittaja

10 %
(181)

Yliopisto
5 %
(91)

Laillistetut
5 %
(90)

Sijaisuuksia, 
ulkomailla,kansainväl. 

teht.,  ei tietoa
26 %
(493)

Suomen Eläinlääkäriliiton jäsenet työelämässä 31.12.2019
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 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.  
 Liiton toimisto sijaitsee yhdistyksen sääntöjen mukaisessa kotipaikassa Helsingissä, osoitteessa Aleksis 
Kiven katu 52−54. Samoissa tiloissa toimivat Eläinlääkäriliitto ry, Fennovet Oy ja Tilipalvelu Elli Oy. Toimiston 
tiloissa tehtiin keväällä laaja remontti, jossa yläkerran huonejärjestelyjä muuttamalla saatiin lisätyöpisteitä ja 
erillinen neuvottelutila. Alakertaan rakennettiin kokous- ja varastotiloja sekä otettiin keittiötilat käyttöön. 
Työhyvinvoinnin lisäämiseksi työolosuhteita kohennettiin parantamalla äänieristystä, valaistusta ja ilmanvaihtoa.

   
 

 

3.2. Valtuuskunta 

 

Vuonna 2016 valittu valtuuskunta kokoontui kertomusvuoden aikana kahdesti. Sääntömääräinen 
kevätkokous pidettiin 19.5. Original Sokos Hotel Pasilassa ja sääntömääräinen syyskokous 30.11. Original Sokos 
Hotel Pasilassa Helsingissä. Valtuuskunnan järjestäytymiskokous pidettiin 30.11. Original Sokos Hotel Pasilassa. 

Kevätkokouksen yhteydessä pidettiin 18.5. valtuuskunnan seminaari, jossa aiheina olivat muun muassa 
jäsenkyselyn tulokset ja johtopäätökset, vaikuttajaviestintäkampanjan yhteenveto, analyysi ja mahdolliset 
jatkosuunnitelmat, uuden työaikalain vaikutukset eläinlääkäripalvelujen järjestämiseen, tulevaisuuden 
ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkintähuollon suuntaviivat ja tarve sekä mahdollisuudet käypä hoito -
suositusten kaltaisille eläinlääketieteellisille ohjeille. Seminaarityöskentelyn veti Päivi Lahti. Lisäksi seminaarissa 
keskusteltiin syksyn valtuuskunnan vaaleihin liittyen vaaliryhmien ja ehdokkaiden tavoitteiden esittelystä. 
Valtuuskunta otti kevätkokouksessaan kantaa koiranjalostukseen julkaisemalla kannanoton Uusi huomioitava 
tutkimustieto: kolmen rodun bulldoggimaisuus on yhden geenin aiheuttama vakava kehityshäiriö. 
 Valtuuskunnan syyskokouksen yhteydessä puheenjohtaja piti katsauksen ajankohtaisista aiheista. 
Lisäksi järjestettiin puheenjohtajaehdokkaille vaalipaneeli, jossa olivat läsnä sekä vanhan että uuden 
valtuuskunnan jäsenet. Valtuuskunnan sääntömääräisen syyskokouksen jälkeen pidettiin uuden valtuuskunnan 
järjestäytymiskokous, jossa valittiin valtuuskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä liiton puheenjohtaja. 

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 Kallio-Kujala, 
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 eläinsuojeluvaliokunnan 
tekemää lausuntoluonnosta eläinten hyvinvoinnista ja Eläinlääkäripäivien 2020 luentopalkkioita ja lääkärien 
osallistumismaksuja Eläinlääkäripäiville 2019. 

Kauden 2020−2022 valtuuskunta valittiin syksyllä, ensimmäistä kertaa sähköistä vaalitapaa käyttäen. 
Ehdokkaita valtuuskunnan vaalissa oli runsaasti, 90 liiton jäsentä. Äänestysaktiivisuus oli 27 %. 
 

3.3 Hallitus  

 

 Kertomusvuoden aikana liiton ja samalla hallituksen puheenjohtajana toimi Päivi Lahti, 
varapuheenjohtajana Markus Kiili sekä hallituksen jäseninä Elias Dahlsten, Ira Kallio-Kujala, Katri Kiviniemi,  
Elina Kummala ja Anu Tulokas. Hallituksen varajäseninä toimivat Tarja Havukainen ja Olli Ruoho. 
 Valtuuskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja osallistuivat hallituksen kokouksiin läsnäolo- ja 
puheoikeuksin. Kokousten sihteerinä toimi liiton toiminnanjohtaja Sointu Jalkanen. Liiton muut toimihenkilöt 
osallistuivat tarvittaessa kokouksiin asiantuntijoina. 
 Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kymmenen kertaa ja käsitteli yhteensä 172 päätösasiaa (vuonna 
2018/ 169). Lisäksi hallitus piti kesäseminaarin, jossa se käsitteli muun muassa liiton viestintää. 

 
   
 
3.4 Muut toimielimet 

 
Luottamusneuvosto (toimikausi 2019–2021) 
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Luottamusneuvoston puheenjohtaja Ari-Matti Pyyhtiä; jäsenet Hannu Korkeala, Outi Vainio, Pirkko Pirinen, Heikki 
Putro, Merja Rantala, Jaakko Rasi, Outi Vainio; sihteeri Sointu Jalkanen 
Luottamusneuvosto ei kokoontunut kertomusvuonna.  

 
 

Eettinen valiokunta 
 
Puheenjohtaja Outi Vapaavuori; jäsenet Thomas Häggvik, Jukka Kuusisto, Leena Oivanen, Pauli Sorvisto; 
varajäsen Marianna Dykas; sihteeri Päivi Lahti  

Eettinen valiokunta valmisteli hallituksen pyynnöstä eläinlääkäripäiville vain eläinlääkäreille 
tarkoitetun keskustelutilaisuuden. Kysymyksiä valmisteltiin kahdesta teemasta: eettiset ongelmat lääkkeiden 
määräämisessä ja käytössä sekä toisena teemana erilaiset vastakkainasettelua aiheuttavat asiat 
ammattikunnassa. 

 
 
Eläinlääkärin työhyvinvointivaliokunta 
 

Puheenjohtaja Merja Voutilainen; jäsenet Karoliina Hämäläinen, Veera Karkamo, Leena Manner, Jenni 
Suolaniemi; varajäsenet Katri Koponen, Ilona Kuoppamäki, Heini Niinimäki; sihteeri Marjatta Vehkaoja. Valiokunta 
kokoontui kertomusvuoden aikana kerran.  

Valiokunta pohti eläinlääkärin työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen liittyviä kysymyksiä, kuten 
työturvallisuutta ja työnohjauksen tarvetta. Liiton suositusta valvontaeläinlääkärien tehokkaan työskentelyn 
edellytyksiksi toivottiin jaettavan myös niille terveysvalvonnan johtajille, jotka eivät ole liiton jäseniä. 
Eläinlääkäripäivien kollegiaalisuuskeskustelua pidettiin tarpeellisena.  

 
 

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 Sointu 
Jalkanen, Kati Tuomola ja Kirsi Swan.  

Valiokunta kokoontui neljä kertaa. Professori Hannes Lohi ja tutkimustiimin jäsen Marjo Hytönen Helsingin 
Yliopistosta vierailivat kertomassa yliopistolla tehtävästä geenitutkimuksesta. Keskustelun pohjalta valiokunta laati 
luonnoksen kannanotoksi Robinowin syndroomaa aiheuttavaa geenivirhettä kantavien rotujen jalostuksesta, joka 
julkaistiin liiton kannanottona. ESVAn kokouksissa vierailivat myös kollegat Martti Tala Hippoksesta ja Kristiina 
Ertola Tampereen hevosklinikalta. 

Valiokunnassa keskusteltiin muun muassa vasikoiden pidemmästä vierihoidosta ja käsiteltiin hevosten 
hyvinvointiin liittyviä aiheita: kuuma- ja kylmäpolttohoidot, kesäihottuma ja ravihevosten suuvaurio. Valiokunnassa 
aloiteltiin keskustelua terveydenhuollon ja eläinsuojeluvalvonnan rajapinnoista.  

Valiokunnassa ideoitiin ja valmisteltiin vuoden mittaan liiton kanssa valvontaeläinlääkärit 10v -
juhlaseminaaria, joka pidettiin marraskuussa.  
 

 
Koulutuspoliittinen valiokunta 
 

Puheenjohtaja Päivi Lahti; jäsenet Mirja Ruohoniemi, varapuheenjohtaja, Tiina-Mari Aro, Päivi Rajala-
Schultz, Raija Korolainen (sijaisena Outi Hälli), Mari Nevas, Jutta Salonen; Liisa-Maija Huttunen, Johanna 
Penttinen, varajäsen Isa Immonen; sihteeri Anna Parkkari. 

Valiokunta kokoontui kolmesti. Valiokunta toimii eläinlääkärien täydennyskoulutuksen koordinaattorina. 
Valiokunta seuraa eläinlääkärikoulutuksen vastaavuutta yhteiskunnan tarpeisiin havainnoimalla muun muassa 
erikoistumiskoulutuksen tilannetta, EU-lainsäädännön muutoksia koulutuspolitiikan osalta ja pohjoismaista 
koulutusverkostoa Continuing educationia.  

Todettiin, että Nuoret tukevammin työelämään 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. Peruseläinlääketieteen hoito-
ohjeistuksesta ja hoidon vähimmäisvaatimuksista keskusteltiin.  
 
Koulutusvaliokunta 
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Puheenjohtaja Liisa Kaartinen; jäsenet, Laura Blomvall (Pellolta pöytään), Hanna Dyggve (pieneläimet), 
Jonna Jokisalo (hevoset), Pikka Jokelainen (tiede ja tutkimus), Miia Kontturi (tuotantoeläimet, nauta), Johanna 
Koponen (liiketoiminta ja työelämä), Tiina Laitala (elintarvike- ja ympäristöhygienia), Marika Melamies 
(pieneläimet), Mari Nevas (elintarvike- ja ympäristöhygienia ), Jaana Pehkonen (hevoset), Liisa Schreibmaier 
(tuotantoeläimet, sika), Miia Sneck (pellolta pöytään); sihteeri Outi Hälli/ Fennovet. 

 Valiokunta kokoontui vuoden aikana viisi kertaa. Kokouksia oli tavanomaista vuotta useampia, sillä vuoden 
2020 Eläinlääkäripäivien ajankohdan siirtäminen loppuvuodesta syyskuulle aiheutti tarpeen suunnitella kaksien 
päivien ohjelmaa yhtä aikaa. 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 Ari Sainio; sihteeri Juha Raunio (30.8.2019 saakka), sihteeri Liina 
Sipilä (30.8.2019 alkaen). Valiokunta kokoontui vuoden aikana kolme kertaa.  

KT Kuntatyönantajan ja liiton välisessä Eläinlääkärityöryhmässä on neuvoteltu kunnaneläinlääkärien 
palkkausjärjestelmän kehittämisestä ja työaikalain uudistuksen mahdollisista vaikutuksista kunnaneläinlääkäreihin. 
Loppuvuodesta KT ja liitto julkaisivat yhteisen tiedotteen, jossa neuvotteluosapuolet totesivat, että 
praktikkoeläinlääkäreihin tulisi soveltaa työaikalakia viimeistään, kun palkkausjärjestelmä on uudistettu.  

Valiokunta valmistautui keväällä 2020 käytävään työ- ja virkaehtosopimusten neuvottelukierrokseen ja 
asetti liiton hallituksen valtuuttamana liiton tavoitteet neuvotteluille. Tavoitteissa painottuu työssä jaksamisen 
edistäminen erityisesti lepoaikamääräyksiä kehittämällä sekä sopiminen praktikkoeläinlääkäreihin soveltuvista 
työaikamääräyksistä, kun he siirtyvät työaikalain soveltamisen piiriin, viimeistään palkkausjärjestelmän uudistuttua. 
Palkankorotusten osalta tavoitteeksi asetettiin prosentuaaliset, yleiskorotuksiin painottuvat korotukset.  

Liiton hallitus päätti valiokunnan esityksestä korottaa kuntasektorin pakkasuosituksia praktiikkaa 
harjoittavien eläinlääkärien osalta 2535 euroon kuukaudessa ja hygieenikkojen ja valvontaeläinlääkärien osalta 
4848 euroon kuukaudessa. Lisäksi ympäristöterveydenhuollon valvonta- ja tarkastustehtävistä praktikolle 
maksettavaa palkkiosuositusta korotettiin 60 euroon jokaiselta alkavalta tunnilta tehtävään käytettyjen tuntien 
mukaisesti, mukaan lukien matkoihin käytetty aika.  

Valiokunta keskusteli kokouksissaan myös maakunta- tai sote-uudistuksen kulloisestakin tilanteesta, liiton 
jäsenkyselyn tuloksista, Neuvo 2020 -järjestelmästä ja siitä maksettavista palkkioista, keväällä toteutetuista kunnan 
luottamusmiesvaaleista ja järjestövalmiudesta.  
 
Opiskelijavaliokunta 

             Puheenjohtaja Helena Hirvonen, varapuheenjohtaja Iida-Maria Niinikoski valmistumiseensa asti (toukokuu 
2019), jonka jälkeen loppukaudella varapuheenjohtaja Maria Lehto; jäsenet Charlotta Alamäki, Johanna Häkämies, 
Tiina Keskitalo, Riina Suontakanen; hallituksen edustaja Ira Kallio-Kujala; varajäsenet Patrik Andersin, Peppi 
Kareljärvi, Evamaria Kokko, Katri Kosunen, Emma Puranen; sihteeri Johanna Karlström. 
             Valiokunta kokoontui vuoden aikana kolme kertaa. Valiokunta käsitteli opiskelijoiden matka-
apurahahakemukset, joita tuli keväällä 6 kappaletta ja syksyllä 12 kappaletta. Valiokunta esitti hallitukselle 
hakemusten perusteella jaettavaksi keväällä 4500 euroa ja syksyllä 3500 euroa. 

Valiokunta järjesti 27.3. kandi-illan Pasilassa. Liiton puheenjohtaja avasi illan, jossa puheenvuoro oli liiton 
palkansaaja-asiamiehellä ja neljällä kandiajan jo kokeneella opiskelijalla. Illan aikana käytiin keskustelua muun 
muassa työsuhteen solmimiseen liittyvistä kysymyksistä sekä kandiajan kokemuksista ja haasteista. Iltaan osallistui 
noin 30 opiskelijaa. 

Valiokunta järjesti myös 11.3. teemaillan Viikissä, jonka aiheena oli työssä jaksaminen. Illan aikana kuultiin 
neljän eri aloilla toimivan eläinlääkärin ajatuksia työssä jaksamisesta ja työelämän erilaisista haasteista. Aihe 
herätti keskustelua ja panelisteille esitettiin runsaasti kysymyksiä. Iltaan osallistui noin 30 henkilöä.  
 
Talousvaliokunta 

 
Puheenjohtaja Päivi Lahti; jäsenet Kristiina Asplund, Anna Pasanen, Kirsi Sario, varajäsen Juha Pärnänen; 

sihteeri Sointu Jalkanen 
Talousvaliokunta kokoontui kahdesti, käsiteltiin tilinpäätös ja talousarvio ja saatiin katsausta liiton 

varainhoitajilta. Talousvaliokunta ehdotti, että hallitus ja valtuuskunta keskustelisivat eettisestä sijoittamisesta 
vuonna 2020.  

 
Valtion valiokunta 
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Puheenjohtaja Leena Oivanen; jäsenet Elias Dahlsten, Tita-Maria Muhonen, Ava Sovijärvi, Kristiina Törmä, 
varajäsen Tiina-Mari Aro; sihteeri Juha Raunio. Valiokunta ei kokoontunut kertomusvuonna. Valiokunnan jäsenet 
osallistuivat Lääkärikartellin yhteiseen valtiosektorin verkostoitumisiltaan maaliskuussa.  

  
Yksityissektorin työsuhdevaliokunta 
 

Puheenjohtaja Anu Tulokas; jäsenet Sini Bergman, Hanna Bäckman, Ira Kallio-Kujala, Krisse Koikkalainen, 
varajäsenet Jenni Eloluoto ja Kaisa-Liina Juhajoki; sihteeri Juha Raunio. Valiokunta kokoontui vuoden aikana 
kerran.  

Valiokunnan yhteistyössä yrittäjävaliokunnan kanssa työstämä työehto- sekä minimipalkkasuositukset 
julkistettiin alkuvuodesta liiton maakuntakierroksella Helsingin tapahtuman yhteydessä. Työehtosuosituksen 
näkyvyyden kasvattamiseksi suosituksesta kerrottiin myös syksyllä Eläinlääkärilehdessä julkaistussa jutussa.    

Valiokunta keskusteli kokouksessaan myös liiton vaaleista sekä päivystykseen liittyvistä käytännöistä 
yksityissektorilla.  

 
Yliopistovaliokunta 

 
Puheenjohtaja Anna Mykkänen; jäsenet Laura Hänninen, Riikka Keto-Timonen, Jere Lindén, Jenni Ranki, 

Vuokko Pekkola; varajäsenet Sanna Malkamäki, Sanna Viitanen; sihteeri Juha Raunio. Valiokunta kokoontui 
vuoden aikana kaksi kertaa. 

Valiokunta ohjasi ja seurasi JUKOn ja Sivistystyönantajien välistä Helsingin yliopiston eläinsairaalaa 
koskevia määräyksiä käsittelevän työryhmän työskentelyä ja tarkensi liiton tavoitteita uusiksi päivystysmääräyksiksi 
neuvotteluiden edetessä huomioimaan muun muassa uuden työaikalain määräykset.  

Keväällä valiokunta piti yliopistolla työskenteleville eläinlääkäreille suunnatun jäsentilaisuuden, jossa 
käsiteltiin muun muassa palkkausjärjestelmän uudistuksia sekä kesän alussa voimaan tulevia palkankorotuksia, 
jäsentutkimuksen tuloksia sekä eläinsairaalan ylityökäytäntöjä.  

Valiokunta keskusteli kokouksissaan myös yliopiston työhyvinvointikyselyn tuloksista. 
 
Yrittäjävaliokunta 
 
              Puheenjohtaja Elina Kummala, varapuheenjohtaja Markus Kiili; jäsenet Kirsi Juuti, Sari Kalliomaa, Jukka 
Kuusisto, Mairi Speeti, varajäsenet Virve Korhonen, Kirsi Mäkimattila, Sirkka Pyhälä, Jussi Sadinmaa, Sinikka 
Sarpanen (29.8.2019 alkaen), Terhi Simonen-Jokinen (29.8.2019 asti); sihteeri Johanna Karlström. 
            Valiokunta kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa. Kokouksissa keskusteltiin yrittäjille ajankohtaisista 
asioista, kuten säteilyturvalainsäädännön toiminnanharjoittajille asettamista velvollisuuksista. Säteilylain 
soveltamisesta kertoi tarkemmin kokoukseen kutsuttu tarkastaja Atte Lajunen Säteilyturvallisuuskeskuksesta 
(STUK).   

 
Suomen Eläinlääkärilehden toimitusneuvosto  

 
Puheenjohtaja Helena Rautala, varapuheenjohtaja Olga Eronen; jäsenet Raisa Iivonen, Jouko Koppinen, 

Hanna Lindholm, Elina Säde, päätoimittaja Päivi Lahti, toimituspäällikkö Anna Parkkari; varajäsen Katri Ojalehto, 
sihteeri Anneli Itäluoma-Alanen.  

Toimitusneuvosto kokoontui viidesti. Kokouksissa suunniteltiin lehden sisältöä muun muassa 
keskustelemalla ajankohtaisista asioista, hyödyntämällä vuoden 2017 lukijatutkimusta sekä pohtimalla saatua ja 
kerättyä palautetta. Eläinlääkäripäiville valmisteltiin Parhaan tieteellisen artikkelin palkitseminen.  

 
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 
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henkilökuntaan kuuluivat kertomusvuonna ELL Sointu Jalkanen (toiminnanjohtaja), ELL Marjatta 
Vehkaoja (varatoiminnanjohtaja, osa-aikainen), FM Anna Parkkari (tiedottaja ja toimituspäällikkö), OTM 
Liina Kujala (asiamies, työ- ja virkasuhdeneuvonta, perhevapaalla 11.8. asti), OTM Juha Raunio 
(asiamies, työ- ja virkasuhdeneuvonta 25.10. asti) OTK, VT Johanna Karlström (asiamies, yrittäjä- ja 
ammatinharjoittajaneuvonta 21.1. alkaen) yo-merkonomi Riitta Puro (assistentti) sekä KTM Anneli 
Itäluoma-Alanen (toimitussihteeri). 

 
 

 
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, Ruokaviraston, Helsingin yliopiston, Työterveyslaitoksen, Suomen 
Kennelliiton, Akavan ja akavalaisten liittojen, Kuntatyönantajat ry:n, MTK:n, eläinsuojelujärjestöjen, alan yritysten 
sekä eri poliittisten ryhmien edustajien kanssa.    

Liiton edustajat pitivät kertomusvuoden aikana yhteyttä useisiin kansanedustajiin. Joulukuussa järjestettiin 
aamiaistilaisuus 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 eläinlääkärin ammatinharjoittamista koskevasta lainsäädännöstä. 

 
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 Ira Kallio-Kujala 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. Työtaisteluvalmiutta kohotettiin yhdessä Lääkärikartellin liittojen kesken ja 
valmisteltiin työtaisteluorganisaatiota. 
 
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. Toiminnanjohtaja osallistui Savo-Karjalan Eläinlääkäriseuran vuosijuhlaan 
tammikuussa. Puheenjohtaja osallistui Pohjois-Suomen Eläinlääkäriseuran kokoukseen huhtikuussa ja 
Pohjanmaan eläinlääkäriseuran kokoukseen syyskuussa. Toiminnanjohtaja osallistui Keski-Suomen 
Eläinlääkäriseuran juhlaan loppuvuodesta. Puheenjohtaja veti lisäksi liiton vaalipaneelin 
kansanedustajaehdokkaille EHY:n koulutuspäivillä, sekä liiton katsauksen EHY:n, 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 

verokurssi 9.−10.3. Verokurssin kouluttajana oli veroasiantuntija Marjo Salin Veronmaksajat ry:stä ja 
kirjanpitokurssin kouluttajina Anne Lehto ja Pirkko Nousiainen Tilipalvelu Elli Oy:stä. Verokurssille osallistui 40 
opiskelijaa ja kirjanpitokurssille 62 opiskelijaa. Molempien kurssien käytännön järjestelyistä vastasi Fennovet Oy. 
Tartossa eläinlääketiedettä opiskeleville järjestettiin marraskuussa kirjanpitokurssi ja liiton esittely Tartossa.  
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Viidennelle vuosikurssille järjestettiin myös kandi-ilta, jossa valmennettiin opiskelijoita ensimmäiseen 
praktiikkakesään. Ensimmäinen vuosikurssi vieraili liiton toimistolla syyskuussa.  

Liiton edustajina EKY ry:n vuosijuhlassa olivat Ira Kallio-Kujala ja Elias Dahlsten.  
Helsingin ja Tarton opiskelijoita rekrytointiin perinteisesti sähköisen järjestelmän kautta Eläinlääkäripäivien 

toimitsijoiksi. 
 

 
4.1.5 Lääkärien työttömyyskassa      
 
Lääkärien työttömyyskassa 
 

Lääkärien työttömyyskassassa oli kertomusvuoden lopussa 21 934 jäsentä, joista eläinlääkäreitä oli 1 366. 
Vuoden 2019 jäsenmaksu oli 24 euroa.  

Työttömyysaste laski hiukan eläinlääkärien osalta kertomusvuoden aikana. Kassa maksoi ansiopäivärahaa 
35 eläinlääkärille yhteensä 330 127,99 euroa. Päivärahaa maksettiin 3 937 korvauspäivältä keskimäärin 83,85 
euroa päivässä.  

Työttömyyskassa maksoi vuorottelukorvausta 680 päivältä yhteensä 54 464,54 euroa. Keskimääräinen 
vuorottelukorvaus oli 80,09 euroa päivässä.  

Liikkuvuusavustusta maksettiin 66 päivältä yhteensä 2 242,68 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 (Ruokavirasto), varapuheenjohtajana Mari 
Heinonen (HYELTDK prof.) sekä jäseninä Kristiina Asplund (talouselämä), Jari Karlson (talouselämä), Miia 
Lindström (HYELTDK prof.), Olli Mäkelä 25.11.2017 asti, Karoliina Autio 25.11.2017 alkaen, Marjatta Rahkio, 
Leena Suojala (maatalous) ja Martti Vaara (lääketiede) 19.5.2019 asti, Veli-Jukka Anttila (lääketiede) 19.5.2019 
alkaen. Säätiön asiamiehenä toimi Minna Rajamäki.  
 Säätiö jakoi kertomusvuonna apurahoja yhteensä 185 459 euroa, josta tutkimusapurahoina 143 300 e ja 
matka-apurahoina 42 159 e. 
 
 
6.  TOIMINTA-ALUEET    
  

6.1 Edunvalvonta 

 
Kunnan sopimusalueella liiton toimintaan vaikutti työaikalain uudistamisprosessi ja lakimuutosten 

vaikutusten arvioiminen erityisesti praktikkoeläinlääkärien työn kannalta. Uuden työaikalain soveltamisalaa arvioitiin 
yhteistyössä KT Kuntatyönantajan kanssa eläinlääkärien asioita käsittelevässä työryhmässä. KT ja Eläinlääkäriliitto 
julkaisivat joulukuussa 2019 yhteisen kannantoton, jonka mukaan praktikkoeläinlääkäreihin tulee soveltaa 
työaikalakia viimeistään, kun palkkausjärjestelmä on uudistettu.  

Loppuvuodesta 2019 liitossa päätettiin neuvottelutavoitteet seuraavaa 1.4.2020 alkaen voimaan tulevaa 
Lääkärisopimusta varten. Tavoitteisiin lukeutuu erityisesti praktikkoeläinlääkärien lepoaikamääräysten kehittäminen 
ja työsidonnaisuuden kohtuullistaminen. Palkankorotusten osalta tavoitellaan vähintään työmarkkinoiden yleisen 
linjan mukaista palkankorotusta, ensisijaisesti yleiskorotuksena. JUKOn linjauksen mukaisesti tavoitellaan myös 
kilpailukykysopimuksen yhteydessä sovittujen työajan lisäysten kompensoimista joko palkankorotuksina tai 
sopimusmuutosten muodossa.  

Liitto viesti aktiivisesti poliittisille päättäjille ympäristöterveydenhuollon roolista yhteisen terveyden 
näkökulmasta ja yhteyden säilyttämisen tärkeydestä muuhun terveydenhuoltoon. Sote-uudistukseen liittyvä jatkuva 
poliittinen epävarmuus on hankaloittanut edunvalvontatyötä.  

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 sijaistamisesta 
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maksettavat korvaukset sekä työsidonnaisuuteen liittyvät ja työsuojelulliset näkökohdat ovat myös säännöllisesti 
esillä jäsenneuvonnassa. Myös muutokset virkaan ja tällaisten muutosten edellytykset herättivät kysymyksiä.  

Valtion edunvalvonta keskittyi virastokohtaisten tarkentavien virkaehtosopimusten noudattamisen 
valvontaan. Liiton asiamies on toiminut Eviran JUKOn pääluottamusmiehen kummiasiamiehenä ja yhteistyö on ollut 
tiivistä. Syksyllä Ruokavirastossa käynnistettiin yhteistoimintaneuvottelut, joissa irtisanomisuhan alla oli jopa 95 
työntekijää. Liitto tuki yhdessä muiden JUKOlaisten liittojen kanssa luottamusmiehiä neuvottelujen aikana, osallistui 
Ruokaviraston työntekijöille suunnattuun tiedotustilaisuuden järjestelyihin ja vaati valtiolta lisärahoitusta henkilöstön 
irtisanomisten, lomauttamisten ja osa-aikaistamisten välttämiseksi. Yhteistoimintaneuvottelut keskeytettiin valtion 
myönnettyä Ruokavirastolle lisärahoitusta.  

Jäsenneuvonnassa valtiolla työskentelevien jäsenten yhteydenotot ovat liittyneet pääasiassa valtion 
virastojen toiminnan uudelleenorganisoimiseen, työaikajärjestelyihin sekä työhyvinvointikysymyksiin. 

Yliopiston sopimusalueella edunvalvonnan painopiste on ollut työehtosopimuksen Yliopistollisen 
Eläinsairaalan erillismääräysten kokonaisuudistuksessa. Neuvotteluita uusista sopimusmääräyksistä ja uuden 
työaikalain vaikutuksista päivystysmääräyksiin ja -järjestelyihin on käyty aktiivisesti Sivistystyönantajien, 
Eläinsairaalan johdon ja Eläinlääketieteellisen tiedekunnan edustajien kanssa erillisessä asiakokonaisuutta 
käsittelevässä työryhmässä. Työryhmän työskentely painottui loppuvuoteen 2019 ja esitys uusiksi 
sopimusmääräyksiksi on tarkoitus saada aikaan alkuvuodesta 2020.  

 Jäsenneuvonnassa yliopistosektorilla esillä ovat olleet muun muassa työaika- ja päivystysjärjestelyjen 
käytäntöihin liittyvät kysymykset.  

Yksityissektorin työsuhteisten jäsenten edunvalvonnan keskiössä oli alkuvuodesta 2019 julkaistu 
päivitetty työehtosuositus palkkasuosituksineen. Suositus julkistettiin liiton maakuntakierroksen yhteydessä ja siitä 
on pyritty tiedottamaan jäsenistöä aktiivisesti läpi toimintavuoden muun muassa syksyllä Eläinlääkärilehdessä 
julkaistussa artikkelissa.  

Eläinlääkäriasemilla työskentelevät olivat usein yhteydessä jäsenneuvontaan. Koska alalla ei ole sitovaa 
työehtosopimusta, eikä siten vähimmäisehtoja tai asiantuntevaa luottamusmiesverkostoa, on neuvonnan tarve 
suuri. Usein esillä olivat solmittavan työsopimuksen sisältöasiat eli mistä asioista vähintään kannattaa sopia sekä 
työaikaa, vuosilomaa ja palkanlaskentaa koskevat kysymykset. Työsopimusten muuttamiseen ja 
muuttamisedellytyksiin liittyvät kysymykset olivat myös esillä paljon. 

Yrittäjien edunvalvonnassa edistettiin yrittäjäjäsenten verkostoitumista Akateemisten yrittäjien kautta ja 
tiedottamalla yritystoimintaan vaikuttavasta lainsäädännöstä.  

Yrittäjät ja ammatinharjoittajat tiedustelivat neuvontapalvelusta m erilaisiin sopimusjärjestelyihin, 
työsuhteisiin ja työnantajavelvoitteisiin sekä neuvottelutilanteisiin liittyvistä kysymyksistä. Myös liiton vakuutuksista 
ja viranomaisrekistereihin merkittävistä tiedoista kyseltiin. Liiton jäsenet ottivat yhteyttä neuvontaan myös 
verotusasioissa. 

Liiton asiamiesten kirjoittama kattava Hoitovirheväitteet ja asiakasvalitukset – Suomen Eläinlääkäriliiton  
tietopaketti julkaistiin liiton verkkosivuilla alkukesästä. Ohjeessa annetaan eläinlääkäreille sekä käytännön 
työkaluja että lainopillisia neuvoja asiakkaiden hoitovirheväitteiden ja asiakasvalitusten arvioimiseen ja niihin 
vastaamiseen.  
 
 
6.2 Liiton lausunnot ja kannanotot  
 

Liitto antoi lausuntoja pyynnöstä maa- ja metsätalousministeriölle, eduskunnalle (lista alempana) ja 
tarvittaessa muillekin tahoille. 

Paljon aktiivisuutta vaatinut sote- ja maakuntauudistus raukesi keväällä eduskuntavaaleihin. Samoin 
eläinsuojelulain uudistus jäi keskeneräiseksi. Sen arvioidaan tulevan eduskunnan käsittelyyn vuonna 2021. 

Säteilylainsäädännön uudistaminen vaati useaan kertaan yhteydenottoja Säteilyturvakeskukseen ja 
asian valaisemista jäsenkunnalle. Huhtikuussa esiteltiin Luonnonvarakeskuksen hanketta Eläinlääkäripalveluiden 
järjestämisen vaihtoehdot maakuntauudistuksessa ja sen selvitystä eläinlääkäripalveluiden kunnille aiheuttamista 
kustannuksista. Selvitys sai runsaasti kritiikkiä eläinlääkäreiltä.  

Toukokuussa julkaistiin liiton kannanotto Uusi tutkimustieto todistaa kolme koirarodun 
bulldoggimaisuuden olevan yhden geenin aiheuttama vakava kehityshäiriö – on toimittava, jossa todettiin 
kehityshäiriöisten koirien jalostamisen keskenään olevan kestämätöntä ja epäeettistä.  
. Heinäkuussa julkaistiin Facebookissa puheenjohtajan kirjoitus Eläimiä on suojeltava haitallisilta 
hoidoilta (18.7.), se tavoitti yli 80 000 käyttäjää.  

Ympäristöterveys on järjestettävä yhtenä kokonaisuutena ja osana terveyspalveluita -tiedote 
julkistettiin yhdessä Lääkäriliiton ja Hammaslääkäriliiton kanssa lokakuussa (verkkosivuille marraskuussa).  
 Lokakuussa Eläinlääkäriliitto otti kantaa yhdessä Agronomiliiton ja Loimun kanssa vastaperustetun 
Ruokaviraston yhteistoimintaneuvotteluihin otsikolla Ruokaviraston henkilöstöleikkaukset ovat perusteettomia. 
Viraston henkilöstösäästöjen katsottiin olevan lyhytnäköisiä ja niiden haittaavan viraston yhteiskunnan 
perustoimintoja ylläpitävää toimintaa merkittävästi. Virastojen fuusion katsottiin olevan kesken ja saneerauksen 
ennenaikainen ja perusteeton. Leikkaukset eivät toteutuneet. 
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Eläinlääkäripäivien avajaispuheessa puheenjohtaja totesi, muun muassa: ”Sen lisäksi, että 
Eläinlääkäriliitto toimii jäsentensä edunvalvontaorganisaationa, valtuuskunnan tavoite on, että liitto on jatkossa yhä 
vahvempi asiantuntijaorganisaatio ja eettistä keskustelua käyvä järjestö. Eläinlääkäriliiton pitää pystyä pohtimaan 
tulevaisuuden ilmiöitä ja yhteiskunnan megatrendejä sekä niiden vaikutusta työhömme ja laajemmin yhteiskuntaan 
ja maailmaan…Koko maapallon suurin haaste on ilmastonmuutos.” 

 
Maa- ja metsätalousministeriölle annetut lausunnot 
   

 
- Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle asetusehdotuksesta kanojen ja kalkkunoiden salmonellavalvonnasta 

annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (1037/ 2013) muuttamisesta 
- Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle elintarvikelain sekä kasvinsuojeluaineista ja Harmaasta taloudesta 

annettujen lakien muuttamisesta 
- Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle luonnoksesta elintarvikevalvonnasta annetun valtioneuvoston 

asetuksen muuttamiseksi 
 
Eduskunnalle annetut lausunnot 
 
- Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi eläinjalostustoiminnasta annetun lain muuttamisesta 
- Lausunto eduskunnalle Valtioneuvoston selvityksestä: Komission kertomus Euroopan parlamentille ja 

neuvostolle direktiivin 2007 /43/ EY soveltamisesta 
- Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi eläinten hyvinvoinnista 
- Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle elintarvikelaiksi sekä laeiksi terveydensuojelulain ja Harmaan 

talouden selvitysyksiköstä annetun lain muuttamisesta 
- Lausunto eduskunnalle eräiden terveyden- ja sairaanhoidon henkilöstöryhmien sekä eläinlääkärien yhteisistä 

pohjoismaisista työmarkkinoista tehdystä sopimuksesta 
- Lausunto hallituksen esityksestä 49/2019 vp eduskunnalle laiksi eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun 

lain 7 §:n muuttamisesta 
 

 
6.3 Suomen Eläinlääkärilehti  
 

Eläinlääkärilehti on ilmestynyt jo 126 vuotta; numeroita julkaistiin yhdeksän ja sivuja 620 (vuonna 2018/ 
560). Tieteellisiä artikkeleita julkaistiin lehdessä 13 (v. 2018/ 11) ja muita artikkeleita 64 (vuonna 2018/ 43).   

Pääkirjoituksissa käsiteltiin eläinlääkäreitä ihmisen ja eläimen hyvinvoinnin ytimessä, liiton vaaleja otsikolla 
Kuka muu muka?, Valtakunnan vaalikevättä, englanniksi europarlamenttivaaleja FVE:n väistyvän puheenjohtajan 
kynästä, Näkymätöntä turvaa, Eläinlääkärin työterveyden tärkeyttä, Eläinlääkärin täydennyskouluttautumista, 
valvontaeläinlääkärin työtä ja liiton valtuuskunnan vaalin tulosta. Pääkirjoittaja vaihtui edelleen joka numerossa. 
Lehdessä 1/ 19 oli poikkeuksellisesti toisena pääkirjoituksena kolmen lääkäriliiton puheenjohtajien yhteinen 
Luottamusmiesvaalit – asetu ehdolle ja vaikuta -kirjoitus.  

Puheenjohtajan palsta ilmestyi kahdeksassa lehdessä ja puheenjohtaja eli lehden päätoimittaja kirjoitti 
yhden pääkirjoituksen. Palstallaan puheenjohtaja käsitteli ajankohtaista edunvalvonta-asiaa ja muuta 
ammattiasiaa.  

Lehden numero 6 oli teemanumero eläinlääkärin työterveydestä ja -turvallisuudesta. Lehden vakiopalstoja 
olivat myös Juristi vastaa, Työn ääressä, Mikä on diagnoosisi?, Ajankohtaista Ruokaviraston tutkimuksesta, 
Henkilöuutiset, Ajankohtaista, Avoimia työpaikkoja, Uusia julkaisuja ja Koulutusta. 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. Myös Näkökulma-palstalla oli 
kirjoituksia.  

Liiton jäsentutkimuksen 2018 tuloksista kerrottiin työskentelyaloittain kuuden lehden artikkeleissa. Liiton 
vaaleista kerrottiin toimituksen artikkeleissa neljässä lehdessä (2−5) ja Eläinlääkäripäivistä kerrottiin neljässä 
numerossa. Lehdessä välitettiin runsaasti liiton jäsenille suunnattuja viestejä sekä omalla Jäsenelle-palstalla että 
lehden ajankohtaisissa ja artikkeleissa, erityisesti liiton valtuuskunnan vaaliin liittyen ja muun muassa EKY:n 
speksi-näytelmästä (muun muassa paljon 3. kurssin opiskelijoita). Lehdessä 4 julkaistiin kirjoitus Nautakarjan 
ympäristövaikutukset ovat moninaisia artikkelisarjassa nimeltä Eläinlääkärin muuttuva maailma. Artikkelia jaettiin 
verkossa avoimesti luettavaksi. Samoin jaettiin lehden 8 kirjoitusta Ravihevosten suuvaurioista, se oli 
kansantajuistettu lyhennelmä englanninkielisestä vertaisarvioidusta artikkelista.  

Lehdellä on liiton verkkosivuilla avoimesti luettavissa pääkirjoitus, ledare, puheenjohtajan palsta, 
tieteellisen artikkelin yhteenveto sekä Ajankohtaista Ruokaviraston tutkimuksesta -palstan tekstit. Myös hyväksytyt 
vertaisarvioidut käsikirjoitukset julkaistiin verkossa käsikirjoituksina ja niiden ilmestyttyä lehdessä valmiina 
artikkeleina käsikirjoitus poistetaan verkosta.  

Lehti on jäsensivuilla pdf-muodossa luettavissa yhtenä kokonaisuutena, aikasarja alkaa vuodesta 2003. 
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Pääkirjoitus ja puheenjohtajan palsta julkaistaan aina myös liiton etusivulla. Vuosittain julkaistaan verkossa avoin 
kooste vuoden aikana julkaistuista kirjoituksista aiheen ja kirjoittajan mukaan.  

Eläinlääkärilehden koko vuoden numerot lähetettiin pdf-muodossa yksi kerrallaan Terveystoimittajat ry:n 
jäsenistä noin 140 toimittajalle. Vuoden eläinlääkäristä 2019 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 
alkuvuoden Painotalo Plus Digitalin (PPD) Taittostudiossa Vantaalla, loppuvuodesta PPD:n aliurakoija 
Mediasepissä ja painettiin Painotalo Plus Digital PPD:ssä Lahdessa. 
   
   
6.4 Viestintä  

 
6.4.1 Jäsenille suunnattu viestintä  
 

Jäsenille räätälöitiin viestejä liiton toiminnasta, liiton valtuuskunnan vaaleista, jäsentapahtumista, 
jäseneduista, syksyn johtamiskoulutuksesta, Eläinlääkäripäivistä, vero-oppaasta, liiton maakuntakierroksen 
jälkimmäisestä osasta (Rovaniemi 6.2., Seinäjoki 7.2. ja Helsinki 14.2.), mahdollisuudesta ehdottaa palkittavia, 
lehden ja jäsenkirjeen ilmestymisestä, valtuuskunnan kokouksista ja seminaareista, luottamusmiesvaaleista, liiton 
eduskunta- ja europarlamenttivaalitavoitteista, Eläinlääkärin työterveys -oppaasta, liiton hoitovirheväittämiin 
liittyvästä tietopaketista sekä monista muista asioista.  

Liiton saamat lausuntopyynnöt ovat liiton verkkosivulla ja osasta kerrotaan liiton Facebook-sivulla, jolloin 
jäsenillä oli mahdollisuus kommentoida lausunnon aihetta ennen liiton lausunnon lähettämistä.  

Viestinnän kanavia olivat sell.fi-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. Osa verkkosivuista on julkisia kaikille ja osan näkee vain 
kirjautumalla jäsen- eli Fimnet-tunnuksilla. Esimerkiksi työpaikkaosiosta näkee kirjautumatta vain avointen 
työpaikkailmoitusten kokonaismäärän. Työpaikkaosio uudistettiin teknisesti ulkoasultaan ja muutettiin 
mobiiliyhteensopivaksi alkusyksystä, konsulttina Developers Helsinki. 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. Kuusi 
sähköistä jäsenkirjettä lähetettiin näihin osoitteisiin. Jäsenkirjeessä kerrottiin liiton jäsenilloista ja koulutuksesta, 
hallituksen ja valtuuskunnan päätöksistä, liiton lausunnoista ja kannanotoista, Vuoden eläinlääkärin 2019 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, vaalien jälkeen lähes 60 prosenttia sen saajista, mikä verrattuna kaupalliseen viestintään 
ja useimpiin akavalaisiin järjestöihin on erittäin hyvä prosentti.  

Jäsenten käytössä oli liiton esite Eläinlääkäriliittoon kuuluminen kannattaa suomeksi, ruotsiksi ja 
englanniksi; esite päivitettiin marraskuussa. Se myös postitettiin kaikille jäsenille jäsenmaksukirjeen liitteenä 
joulukuussa. Eläinlääkärien ja eläinlääkärien sidosryhmien käytössä oli ammatista monipuolisesti kertova esite 
Eläinlääkärit. Joka päivä. 

Tukesin kanssa yhteistyössä julkaistiin jyrsijämyrkkykysely eläinlääkäreille keväällä ja aiheesta kerrottiin 
Eläinlääkärilehdessä ennen ja jälkeen kyselyn. Eurooppalaisten eläinlääkärien järjestö FVE:n kyselyä eläinlääkärin 
ammatin tilasta ja tulevaisuudesta mainostettiin jäsenille helmikuussa. Liiton maakuntakierroksen iltojen aiheena 
olivat liiton kuulumiset, maakuntauudistus ja eläinlääkintähuoltoselvitys sekä MMM:n 
rahoittama eläinlääkärivastaanottojen hygieniaohje sekä työnohjaus. Helsingissä esiteltiin uusi 
yksityissektorin työehtosuositus.   

 
6.4.2 Ulkoinen viestintä  
  

 Liiton europarlamentti- ja eduskuntavaalitavoitteet julkaistiin verkkosivuilla helmikuussa. 
Maalis- ja huhtikuussa (7.3.−24.4.) toteutettiin liiton kampanja Elävän lääkärit, jossa oli useita ulottuvuuksia ja jonka 
todettiin onnistuneen erinomaisesti. Kampanjassa kerrottiin erityisesti Facebookissa ammatin monipuolisuudesta ja 
eläinlääkärien osuudesta ihmisten terveydensuojeluun valtakunnan vaalikeväänä. Kohderyhmänä olivat sekä 
päättäjät että suuri yleisö. Maaliskuussa liitto järjesti eduskuntavaalipaneelin Säätytalossa osana kampanjaa; 
paneelin johti puheenjohtaja Lahti. Ehdokkaita oli mukana kuudesta puolueesta.  

Elävän lääkärit -kampanjan minuutin mittainen video sai runsaasti huomiota; vähintään kolmen 
sekunnin ajan sitä näki yli 100 000 ihmistä, Facebookin mukaan tavoitettuja oli 300 000, katseluminuutteja oli 
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ainakin 36 000 jo keväällä. Muita kuva-aineistoja tietoineen jaettiin liiton profiilista yli 1900 kertaa, iso joukko 
eläinlääkäreitä otti omaan profiiliinsa käyttöön kampanjasta kertovat kuvaraamit ja Facebook-seuraajia tuli 
kampanjan aikana lisää ainakin 700 henkilöä. Liitto julkaisi Facebookissa 17 päivitystä kampanjan nimissä 
(rabiesvapaus, amr, juomavesi, meemi eläinlääkärin työstä, eläinten hyvinvointi pilkkikisoissa, salmonella, 
myyräekinokokki ja niin edelleen) ja jakoi muutaman muiden julkaiseman aiheen (Ruokavirasto, Suolet ry, 
Evidensia).  

Kampanjassa olivat mukana myös SEP ry, EHY ry, SKELL ry, TEY ry, Suomen 
Tarkastuseläinlääkärit, Pohjois-Suomen Eläinlääkäriseura, Savo-Karjalan Eläinlääkäriseura, Hämeen-Satakunnan 
Eläinlääkäriseura, Keski-Suomen Eläinlääkäriseura, Lounais-Suomen Eläinlääkäriseura, Pohjanmaan 
Eläinlääkäriseura, EKY ry ja Suolet ry. Myös Ruokavirasto, Yliopistollinen eläinsairaala, Evidensia-ketju ja 
Omaeläinklinikka-ketju. Konsulttina toimi viestintätoimisto Ellun Kanat. Kampanja oli esillä myös Twitterissä ja video 
myös YouTubessa.  

Vuoden aikana joukkoviestinten kyselyihin ja haastattelupyyntöihin vastattiin aiheen ja tilanteen 
mukaan. Kysyjiä ohjattiin edelleen liiton toiminnassa mukana oleville eläinlääkäreille, erityisesti puheenjohtajalle.  

Liiton verkkosivut, liiton Facebook-profiili ja tiedotteiden ja toisinaan myös mielipidekirjoitusten 
lähettäminen toimituksiin (esimerkiksi puheenjohtajan kirjoitus Tarttuvat taudit ovat jatkuva uhka HS 10.11.) olivat 
myös ulkoisen viestinnän keskeisiä viestinnän keinoja. Liiton ulkoisessa, alan sisäisessä viestinnässä Facebookin 
Flutteri-sivu toimi myös kanavana.  

Eläinlääkäripäivien aikaan tiedotteiden aiheena olivat Topi Salmi -palkinto (ks. 7.4), ihmisten ja 
eläinten antibioottiresistenssi, lemmikki voi saada resistentin bakteerin lähes mistä tahansa, ihmisen rabieskuolema 
Suomessa on ajan kysymys, tieteelliset posterit palkintoineen ja puheenjohtajan katsaus Eläinlääkäripäivillä. 
Toimittajat kutsuttiin akkreditoitumaan päiville hyvissä ajoin, ja kymmenkunta toimittajaa tuli paikalle, jossa oli 
käytössä lehdistötila. MTV3 haastatteli kahta luennoijaa aamulla studiossa ja toista heistä vielä päivillä, nämä 
näytettiin Seitsemän ja Kymmenen uutisissa. Muutoin mediaosumia saatiin runsaasti, niiden laskennallinen 
mainosarvo oli noin 70 000 euroa. Verkko-osumia seurattiin päivien aikana opiskelijoiden avustuksella, niitä saatiin 
22. Opiskelijoita oli apuna kaksi. Painetuista lehdistä saatiin noin 25 osumaa (joista noin 10 oli useassa lehdessä 

toistuva tietovisakysymys kuka myöntää Topi Salmi -palkintoa). Valokuvaajana Eläinlääkäripäivillä työskenteli Jari 

Härkönen; hän studiokuvasi pyynnöstä myös uuden kauden puheenjohtajat.  
Vuoden lopussa liiton Facebook-profiililla oli noin 3000 tykkääjää (2018/ 1800). Facebookissa niin 

sanottujen tavoitettujen henkilöiden ennätys yhtä päivitystä kohti oli kerralla yli 243 000 tavoitettua (2018/ 32 500) 
tavoitettua; aihe oli Elävän lääkärit -videon julkistus, joka tavoitti myöhemmin vielä lisää ihmisiä. Heinäkuussa 
julkaistu Eläimiä on suojeltava haitallisilta hoidoilta -päivitys tavoitti suuren joukon: 81 500. Kampanjan muiden 
julkaisujen kuin videon tavoitetut käyttäjät -luvut olivat välillä 5000–53 000. Maksettu mainonta (satoja euroja) 
aikaansai tästä hyvin pienen osan.  

Liitolle Facebook toimi hyvänä kanavana tavoittaa jäseniä, jotka eivät kävisi liiton verkkosivuilla muutoin 
sekä alaa muutoin seuraavia ihmisiä ja organisaatioita.  

Liiton verkkosivujen på svenska ja in english -osioihin päivitettiin muun muassa tiedot liiton vuotuisista 
palkinnoista.  
 
 

6.5 Koulutustoiminta 

 
6.5.1 Eläinlääkäripäivät   

Eläinlääkäripäivät pidettiin Helsingin Messukeskuksen Siipi-kongressikeskuksessa 11.–13. joulukuuta.  
Eläinlääkäripäivät järjestää Eläinlääkäriliitto, joka ostaa Fennovet Oy:ltä tapahtuman koordinoinnin, 

osallistujahallinnan, posterinäyttelyn järjestämisen, toimitsijoiden koulutuksen ja opastuksen sekä muut käytännön 
järjestelyt Messukeskuksessa.  

Eläinlääkärien luento-ohjelman sisällön suunnittelee liiton koulutusvaliokunta.  
Eläinlääkärikävijöitä ja praktiikkaoikeudet omaavia opiskelijakävijöitä päivillä oli yhteensä 1008 ja yli 40 

alempien kurssien opiskelijaa. Kaikkiaan kävijöitä päivillä ja näyttelyssä oli noin 1640, joukossa eläintenhoitajia ja 
apteekkien väkeä. Tämän lisäksi päivillä oli yli 400 näytteilleasettajien edustajaa.  

Eläinlääkäreille järjestettiin yhteensä 11 luentokokonaisuutta ja lisäksi keskustelutilaisuus 
kollegiaalisuudesta. Päivien yleisteemana oli yhteinen terveys. Yleisteemaan liittyen järjestettiin eläinlääkäreille ja 
muille yhteisen terveyden asiantuntijoille suunnattu luento-osio Raivotauti ja yhteinen terveys. Osioon kutsuttiin 
osallistujiksi infektiolääkäreitä. Luentokokonaisuuksien puheenjohtajina toimi eläinlääkäreitä. Fennovet järjesti 
koulutusta myös eläintenhoitajille ja apteekkien henkilökunnalle.  

Fennovet Oy:n järjestämässä näyttelyssä oli näytteilleasettajina 77 yritystä tai yhteisöä. Loppuun myydyssä 
näyttelyssä oli neliöitä remontin myötä pienentyneessä tilassa 760 (vuonna 2018 neliöitä oli 785). Palkattuja 
opiskelijoita toimi saliavustajina, kulunvalvojina, ilmoittautumisten vastaanottajina ja lehdistöasioissa yhteensä 39. 
Heistä noin 20 opiskeli eläinlääketiedettä. Ensimmäisen kurssin opiskelijat tienasivat rahaa yhteiseen kassaan 
pakkaamalla messukassit.  
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    Keskiviikkoillan avajaisissa valtiovallan tervehdyksen toi perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru 
sosiaali- ja terveysministeriöstä. Liiton puheenjohtaja Päivi Lahti kertoi ajankohtaisista asioista ja toukokuussa 
vuoden eläinlääkäriksi valittu Teija Korhonen piti paljon kiitosta saaneen esityksen eläinlääkärin jaksamiseen ja 
henkiseen hyvinvointiin liittyen. Korhonen tarjosi esityksessä mukana olleita piirroskuvia Eläinlääkäripäivien jälkeen 
liiton jäsenten käyttöön vapaaehtoista hyväntekeväisyyteen suunnattua korvausta vastaan. Kai Skutnabb -
kunnialuennon piti tutkija, ELL, MPH, DACVPM, tarttuviin eläintauteihin erikoistuva eläinlääkäri Heidi Vesterinen, 
joka työskentelee One Health Workforce -työryhmässä sekä Minnesotan ja Helsingin yliopistoissa. Avajaisissa 
jaettiin Suomen Eläinlääkäriliiton Topi Salmi -tutkijapalkinto Sauli Laaksoselle. 

Eläinlääkärilehden paras tieteellinen artikkeli 2019 palkittiin avajaisissa; tuomarina toimi Topi Salmi 2016 -
palkinnon saanut professori emerita Marja-Liisa Hänninen. Palkinnon – kunniakirjan ja Fennovetin lahjakortin – sai 
ELL Niina Murron ja dosentti, pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri Minna Rinkisen koirien ja kissojen 
sokeritaudin komplikaationa esiintyvää ketoasidoosia käsittelevän artikkeli Diabeettisen ketoasidoosin hoito koiralla 
ja kissalla -kirjallisuuskatsaus.  

Avajaisten ohjelmassa oli myös parhaiden tieteellisten posterien palkitseminen, johon palkinnot lahjoitti 
Eläinlääketeollisuus ry. Ensimmäisen posteripalkinnon 1 000 euroa sai Ella Roihan, Per Johanssonin ja Elina 
Säteen tekemä posteri Listerian kasvu kuriin L. gelidumin bakteriosiineilla. Kunniamainintoja annettiin kaksi 
tasaveroista ja molemmat saivat palkintona 500 euroa. Kunniamaininnan saivat Sirkka-Liisa Korpenfeltin, Marja 
Isomursun, Ulla Rikulan, Antti Oksasen ja Tuija Gaddin tekemä posteri First case of TSE in moose in Finland sekä 
Heidi Rossowin, Suvi Joutsenen, Pirkko Tuomisen kirjoittama posteri Tuontikoirien tuntemattomat tuliaiset.
 Suomen eläinlääketieteen säätiön apurahat jakoi päivien avajaisissa säätiön hallituksen 
varapuheenjohtaja Mari Heinonen, ja kaikkiaan jaettiin noin 160 000 euroa. Eläinlääkäripäivien näyttelyn avasi 
Eläinten terveys ETT ry:n toiminnanjohtaja, ELL Ina Toppari. Avajaisiltaan arvioitiin osallistuneen lähes 800 
henkilöä, joista noin 550 oli päivien osallistujia ja kutsuvieraita. Koko luvussa ovat mukana näytteilleasettajien 
edustajat.  
 Torstaina oli suosittu seniorieläinlääkärien tapaaminen, jonka ohjelmana oli nuorten tutkijoiden tekemä 
tutkimus. Keskiviikkona järjestettiin liiton kunniajäsenlounas. Lehdistötila oli toimittajien päivien ajan.  

Eläinlääkäripäivien näyttelyssä oli mukana 37 tieteellistä posteria. Postereista kolme palkittiin 
Eläinlääketeollisuus ry:n stipendeillä (katso edellä). Palkinnot annettiin sisällöllisten ja graafisten ansioiden 
perusteella. Raadissa olivat puheenjohtajana zoonoosiparasitologian dosentti Pikka Jokelainen ja jäsenet olivat 
ELT, kliininen opettaja Stefan Björkman, 1. kaupungineläinlääkäri, ympäristöterveydenhuollon erikoiseläinlääkäri 
Kirsi Hiltunen ja graafinen suunnittelija, TaK Olli Nurminen. Raadin sihteerinä toimi ELT, koulutussuunnittelija Outi 
Hälli. 

Liiton omalla näyttelyosastolla oli aineistoina One health -teema, vuotuinen messuvisa teemana opiskelijat, 
liiton uusi valtuuskunta kuvina ja osin signeerauksin, Eläinlääkärin työterveys -opas, uusi 
Eläinlääkärivastaanottojen hygieniaopas, Yksityissektorin työehtosuositus sekä Liiton tietopaketti 
hoitovirheväittämiin ja asiakasvalituksiin.  

Osastolla liiton asiamiehet neuvoivat jäseniä; myös muita henkilökunnan jäseniä ja luottamustoimisia 
päivysti osastolla sekä Eläinlääkärivastaanottojen hygieniaoppaan tekijät. Osastolla messuvisaan osallistuikin 253 
henkilöä, joiden kesken arvottiin kolme lahjakorttia valinnan mukaan joko Fennovetin kauppaan tai Suomalaiseen 
kirjakauppaan. Heijastimet ja suklaa tekivät kauppansa.  

Eläinlääkärilehdessä julkaistiin Eläinlääkäripäivien ennakko-ohjelma kesäkuussa sekä 
luentokokonaisuuksien lyhyet esittelyt ja tieteellisen posterinäyttelyn kutsu. Lokakuussa lehdessä esiteltiin 
luentokokonaisuudet, näytteilleasettajat, päivien täydentynyt ohjelma sekä posterinäyttelyyn hyväksytyt tieteelliset 
posterit. Ohjelma- ja posterinäyttelytietoihin pääsi verkossa päivien portaalisivun elainlaakaripaivat.fi-kautta. 

Fennovet Oy julkaisi päivien luentokokoelman toista kertaa sähköisessä muodossa. 
 

6.5.2 Kirjanpito- ja verokurssi 
 

 Eläinlääketieteen opiskelijoille järjestettiin liiton kustantama Eläinlääkärin kirjanpito- ja verokurssit 9. ja 
10.2. Helsingin Viikissä. Verokurssin kouluttajana oli veroasiantuntija Marjo Salin Veronmaksajat ry:stä ja 
kirjanpitokurssin kouluttajina Anne Lehto ja Pirkko Nousiainen Tilipalvelu Elli Oy:stä. Verokurssille osallistui 47 
opiskelijaa sekä kirjanpitokurssille 54 opiskelijaa. Molempien kurssien käytännön järjestelyistä vastasi Fennovet 
Oy. Kirjanpitokurssi järjestettiin myös Tartossa eläinlääketiedettä opiskeleville marraskuussa. 
  
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, kuusi 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, 
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oppaita ja tietopaketteja, työnvälityksen verkkosivuilla, pyynnöstä alennuksen työpaikkailmoituksista 
Eläinlääkärilehdessä, koulutustilaisuuksia, verkkosivut keskustelupalstoineen, Puhti-palvelun, mahdollisuuden liiton 
logon käyttöön, JUKOn luottamusmiespalvelut, opiskelijoiden matka-apurahat opiskelijoille haettavina kahdesti 
vuodessa, 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, Danske Bankin asuntolaina- ja 
sijoittajaetu, Akateemisten yrittäjien AKY ry:n jäsenetuja yrittäjille, lakipalveluyritys Fondian lakitietopankki, 
Member+-edut sekä Akavan neuvottelemat muut jäsenpalvelut ja -edut. Lisäksi luottamustehtävissä olevat saivat 
järjestövakuutuksen. 

Liiton verkkosivujen avoimet työpaikat -osiossa oli kertomusvuoden aikana avoimia työtilaisuuksia 301 
kappaletta ja työnhakijoiden ilmoituksia ei ollut lainkaan. Työpaikkaosio uudistettiin teknisesti syksyllä. 
Eläinlääkärilehdessä julkaistiin 11 (2018/11) työpaikkailmoitusta. 

Kertomusvuoden alussa otettiin käyttöön uusi jäsenrekisteri. 
 

 
6.7 Avustustoiminta ja stipendit

 

 
Hilve Kortteen rahastosta jaettiin eläinlääketieteen opiskelijoille 8000 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 6.−8.6. Bratislava olivat Päivi Lahti (EASVO), Hanna Nurmi (UEVP), Markus Kiili 
(EVERI), Katri Kiviniemi (UEVH), Tiina-Mari Aro (EASVO), Sanna Hellström (UEVP).  

FVE:n kokousedustajat Brysselissä 8.−9.11. olivat Päivi Lahti (EASVO), Ira Kallio-Kujala (EVERI), Katri 
Kiviniemi (UEVH), Hanna Nurmi (UEVP) ja Tiina-Mari Aro (EASVO).  

Kokouksissa keskusteltiin muun muassa ammatin tulevaisuudesta, eläinlääkärien työhyvinvoinnista, 
mikrobilääkkeiden vastuullisesta käytöstä, eläinten hyvinvoinnista, tarttuvista eläintaudeista ja niiden torjunnasta 
sekä EU-lainsäädäntöön vaikuttamisesta.  
 

 
6.8.2 Pohjoismaiden ja Baltian maiden välinen yhteistyö    

 
Pohjoismaiden eläinlääkäriliittojen edustajat kokoontuivat kaksi kertaa pohtimaan yhteisiä linjauksia FVE:n 

kokouksissa käsiteltäviin asioihin. Lisäksi keskusteltiin laajasti eri maiden ajankohtaisista asioista. Kokoukset 
järjestettiin Oslossa ja Reykjavikissa. Kokouksissa liittoa edustivat Päivi Lahti ja Hanna Nurmi. Kokouksiin osallistui 
myös Viron ja Latvian edustajia. 

Pohjoismaisten eläinlääkäriliittojen (Tanska, Norja ja Ruotsi) viestijät ja lehdentekijät, liitosta Anna Parkkari, 
tapaavat yleensä kahdesti vuodessa, tammikuussa kokoonnuttiin Kööpenhaminassa ja elokuussa Tukholmassa 
(samaan aikaan liiton hallituksen seminaarin kanssa).  

Kokouksissa vaihdetaan kokemuksia viestintään, verkkosivuihin, someen, jäsenkirjeisiin, julkisuuteen ja 
lehden tekoon liittyen sekä tehdään välillä yhteisiä teemanumeroita ja vaihdetaan kirjoituksia. Pohjoismaiset lehdet 
saivat käyttöönsä muun muassa Topi Salmi -palkitusta kertovan Eläinlääkärilehden jutun, Vuoden eläinlääkäristä 
kertovan jutun ja aineistoa Suomen Eläinlääkärilehden 6/ 19 työterveysteemasta. Aiemmat teemanumerot on 
koottu Eläinlääkäriliiton på svenska -sivulle.  

 
 
7.  LIITON HUOMIONOSOITUKSET  
 
7.1 Kunniajäsenet  
 

Kertomusvuonna ei kutsuttu kunniajäseniä. 
  

7.2 Ansiomerkit   

 

Kertomusvuonna ei myönnetty ansiomerkkejä. 
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7.3 Liiton pöytästandaarit    

 

Kertomusvuonna ei annettu pöytästandaareja. 
 

7.4 Vuoden eläinlääkäri 2019 

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 2019 Teija Korhonen on aktiivinen ja rakentava vaikuttaja sekä eläinlääkäriyhteisön 
sisällä että sen ulkopuolella. Hänellä on kansainvälistä koulutusta ja kokemusta ihmisten epidemioihin liittyen. 
Koirien liialliseen jalostamiseen liittyvä Oikeus kuonoon -kampanja on pitkälti Vuoden eläinlääkärin 
aikaansaannosta. Hän välittää tehokkaasti punnittua tietoa kollegoille, todettiin palkitsemistilaisuudessa Helsingin 
yliopiston Tiedekulmassa 16. toukokuuta.  

Vuoden eläinlääkäri on eläinlääketieteen lisensiaatti, joka työskentelee Euroopan tautienehkäisy- ja 
valvontakeskus ECDC:ssä Solnassa Tukholman läänissä epidemian vastatoimien asiantuntijana. Työ liittyy ruoan 
ja veden välityksellä leviäviin tauteihin ja zoonooseihin keskittyen etenkin matkailuun liittyvien legionellatapausten 
seurantaan ja tilastointiin. Virasto on osa Euroopan unionia, Euroopan komission alainen elin. 

Sosiaalinen media ja joukkoviestimet kertoivat vuoden eläinlääkäristä, tavanomaisesta poiketen muun 
muassa Seura-lehti. Eläinlääkärikunta otti palkittavan erittäin lämpimästi vastaan runsailla yhteydenotoilla. Ruotsin 
eläinlääkärilehti kirjoitti palkinnosta sekä käytti palkittavan puheenvuoroa Eläinlääkäripäivien avajaisista.  

 
7.5 Topi Salmi -tutkijapalkinto

 

 
Topi Salmi -palkittavat ovat suomalaisia eläinlääketieteen tutkijoita, joiden työllä on kansainvälistä ja 

yhteiskunnallista vaikuttavuutta.
 
Tutkimuksella tulee olla yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja tutkijan osallistuminen 

nuorten tutkijoiden koulutukseen katsotaan eduksi. Merkittävä yksittäinenkin tutkimuslöydös voidaan katsoa 
palkinnon arvoiseksi. 

Palkinto annettiin Eläinlääkäripäivien avajaisissa 11. joulukuuta eläinlääketieteen tohtori ja 
hirvieläinsairauksien dosentti Sauli Laaksoselle, joka on parasitologian tutkija ja porojen terveydenhuollon kehittäjä. 
Hän on edistänyt myös muun muassa metsästyshygieniaa.  

Laaksosen tieteellinen tutkimustyö on keskittynyt hirvieläinten loistutkimukseen, parasitologiaan ja porojen 
terveydenhuoltoon. Laaksonen on selvittänyt poron ja muiden hirvieläinten merkittävien loisten elinkiertoa ja 
leviämistä, ja yhdessä kansainvälisen tutkijaverkoston kanssa todennut yhteyden ilmastonmuutoksen ja loisten 
lisääntymisen välillä. 

Joukkoviestimet kertoivat palkinnosta paperilla ja verkkouutisissa, muun muassa Ylen verkkouutiset, Ylen 
sapmi, Uutislähde, Kaleva, Koillismaan uutiset, Koillissanomat, Poromies ja Ruotsin eläinlääkärilehti. Suomen 
Eläinlääkärilehdessä 9/ 19 julkaistua artikkelia palkitusta käytettiin tiedotuksessa. 
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7.6 Merkkipäivät   

 
 Merkkipäivän johdosta onniteltiin 70, 75, 80, 85, 90 ja 95 vuotta täyttäneitä jäseniä. Onnitteluadresseja 
lähetettiin yhteensä 65 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 voitto on 76 657,42 euroa (vuonna 2018 – 36 233,55 euroa) ja taseen loppusumma + 
2 99 112,36 euroa (+ 2 88 355,52 euroa). Tähän sisältyvät yleistoiminnan sekä Hilve Kortteen rahaston tuotot ja 
kulut sekä varat ja velat. Varsinaisen toiminnan tuotto on 79 031,07 euroa (vuonna 2018 – 36 370,57 euroa). 
Toimiston koneista ja kalustosta tehdään 25 %:n menojäännöspoisto ja muut pitkävaikutteiset menot (toimiston 
remontti) poistetaan tasapoistoin. Arvopaperit ja muu sijoitusomaisuus on merkitty tilinpäätöksessä 
hankintamenoon tai sitä alempaan markkina-arvoon. Hilve Kortteen rahaston tuotto siirrettiin rahaston pääomaan 
kertomusvuoden jälkeisen vuoden alussa.  

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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1. Akava 
 

− Hallitus Marjatta Vehkaoja 31.5.2018 saakka ja Sointu Jalkanen 1.6.2018 alkaen (varalla Päivi Lahti) 
(puhe- ja läsnäolo-oikeus) 

− Koulutuspoliittinen toimikunta Päivi Lahti (puhe- ja läsnäolo-oikeus) 

− Liittokokous Päivi Lahti, Sointu Jalkanen (varaedustaja), Marjatta Vehkaoja (varaedustaja), liiton asiamies 
(varaedustaja), yrittäjäasiamies (varaedustaja) 

− Järjestötoimikunta Marjatta Vehkaoja  

− Opiskelijavaltuuskunta AOVA (2019–2020) Maria Lehto 
 
 

Akavan verkostojen jäsenet:  
 

− Akalex (akavalaiset juristit) Liina Sipilä/ Juha Raunio 

− TOP-verkosto (akavalaiset toiminnanjohtajat) Sointu Jalkanen  

− Koulutusvastaavat Liina Sipilä 

− Viestijät ja liittolehtien toimittajat Anna Parkkari 

− Jäsenhankintavastaavat Riitta Puro/ Anneli Itäluoma-Alanen  
 
 

2. Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO 
 

− Liittokokous Sointu Jalkanen, Päivi Lahti ja Johanna Karlström 

− Kunnan neuvottelukunta Marjatta Vehkaoja/ Liina Sipilä (varajäsen) 

− Kunnan neuvottelukunnan työaikatyöryhmän taustaryhmä Liina Sipilä 

− Maakunnan neuvottelukunta Marjatta Vehkaoja/ Liina Sipilä (varajäsen) 

− Maakunnan neuvottelukunta valtion jaos Marjatta Vehkaoja, Juha Raunio (varajäsen) 

− Maakunnan neuvottelukunta terveydenhuoltojaosto Päivi Lahti, Liina Sipilä (varajäsen) 

− Valtiosektorin kummiasiamiesverkosto Liina Sipilä/ Juha Raunio (kummiasiamiehenä Evirassa/ 
Ruokavirastossa)   

− Yliopistoneuvottelukunta Liina Sipilä/ Juha Raunio (varajäsen) 

− JUKOLEX-verkosto Liina Sipilä 
 
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 ja Päivi Lahti 

− Luottamusmiestoiminnan kehittäminen, työryhmä Päivi Lahti, Marjatta Vehkaoja ja Liina Sipilä 

− Lääkäriliiton kehitysyhteistyöneuvottelukunta Jenni Suolaniemi (edustaja) 
 

 
4. Kuntatyönantaja KT 
 

− Palkkatyöryhmä (LS) Marjatta Vehkaoja 11.8. asti, Liina Sipilä 12.8. alkaen 

− Kunnan neuvottelukunnan työaikatyöryhmän taustaryhmä Liina Sipilä 

− Työaikatyöryhmä (LS) Marjatta Vehkaoja 12.8. asti, Liina Sipilä 12.8. alkaen 

− Eläinlääkärityöryhmä (LS); Päivi Lahti, Hanna Nurmi, Katri Kiviniemi, Markku Kojo 12.8. asti, Marjatta 
Vehkaoja, Liina Sipilä 12.8. alkaen ja Juha Raunio 25.10. asti 

 
 
5. Sivistystyönantajat 
 

- Helsingin yliopiston eläinsairaalaa koskevia määräyksiä käsittelevä työryhmä Juha Raunio 25.10. asti, Liina 
Sipilä 12.8. alkaen, Vuokko Pekkola  

 

 
6. Maa- ja metsätalousministeriö  
 

− Eläinlääkintäalajaosto Päivi Lahti 
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− 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) 

− Tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta 1.7.2019–30.6.2022 Olli Ruoho (pj.), Tuomas 

Herva (jäsen), Sofia Väärikkälä (varajäsen) 

− Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta 1.4.2018−31.3.2021 Mari Vainionpää (varajäsen, 
kissatoiminta), Laura Hänninen (jäsen, hyvinvoinnin tutkimus), Maria Wahlfors (jäsen, käytännön 
eläinsuojelutyötä tekevä viranomainen), Jessica Löfgren-Eriksson (varajäsen, käytännön eläinsuojelutyötä 
tekevä viranomainen), Suvi Heinola (varajäsen, käytännön eläinlääkintätyö) 

− Eläinlääke, lääkejäämät ja mikrobilääkeresistenssi -asiantuntijaryhmä Päivi Lahti. 

− Eläinlääkäripalvelujen järjestäminen maakunnissa -selvitystyön ohjausryhmä Päivi Lahti  
 

7. Ruokavirasto 
 

− 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 

 
  

8. Opetushallitus  
 

− Osaamisen ennakointifoorumit Kirsi Sario, Marjatta Vehkaoja    
 
                      

9. Eurooppalaiset eläinlääkärijärjestöt         
 

− Federation of Veterinarians of Europe (FVE GA) Päivi Lahti, Hanna Nurmi 

− Union of European Veterinary Practitioners (UEVP) Hanna Nurmi, Sanna Hellström 

− Union of European Veterinary Hygienists (UEVH) Katri Kiviniemi  

− European Association of State Veterinary Officers (EASVO) Päivi Lahti, Tiina-Mari Aro 

− European Veterinarians in Education, Research and Industry (EVERI) Ira Kallio-Kujala, Markus Kiili 
     

 
10. Muut toimielimet 
 

− Eläinten terveydenhuollon (ETU) valtakunnallinen yhteistyöryhmä Kirsi Sario 

− Acta Veterinaria Scandinavican toimituskunta Timo Soveri (apulaispäätoimittaja), Veera Karkamo,  
Terttu Katila, Olli Peltoniemi, Juhani Taponen 

− NKVet hallitus Liisa Sihvonen, Suvi Taponen, Pia Vennerström, Pirkko Nousiainen (talousasiat)  

− Orion-Farmos Tutkimussäätiön hallitus (2019–2021) Juhani Taponen 

− Kansainvälinen erityispätevyys -työryhmä Kirsi Sario  

− Terveydenhuollon tietotekniikan erityispätevyystoimikunta Timo Wahlroos 
 
 
11. Global Health  
 

− Global Health -projektin johtoryhmä Maiju Tamminen
  

 

 
 
12. Kuluttajariitalautakunta jaosto VII 
 

− Marianna Dykas (2017–2022) 
 

 
13. Lääkärien työttömyyskassa 
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− Hallitus Minnami Rainesalo, varajäsen Päivi Lahti 
 

 
14. Envirovet Oy, LaatuNet-hanke, laatuneuvosto  
 

− Marita Saarikivi (1.9.2017 alkaen) 
 
 

15. Akateemiset Yrittäjät (AKY) 
 

− Johanna Karlström (hallituksen varajäsen) 
 

 
16. Suomen Kennelliitto, eläinsuojelutyöryhmä 

 

− Kirsi Swan 
 

 
 

 


