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1.  PUHEENJOHTAJAN KATSAUS 
 

Kertomusvuosi oli Suomen Eläinlääkäriliiton 128. toimintavuosi. Liiton puheenjohtajana toimi Katri Kiviniemi 
ja valtuuskunnan puheenjohtajana Hanna Nurmi. 

Kertomusvuonna puhkesi Covid-19-koronaviruksen aiheuttama pandemia, joka vaikutti merkittävästi myös 
Eläinlääkäriliiton toimintaan. Koronaviruspandemian lisäksi kertomusvuoden teemoina olivat ammattikunnan 
yhtenäisyyden vaaliminen ja kollegiaalisuus sekä eläinlääkärien työehtojen ja työssäjaksamisen parantaminen. 
Muita teemoja olivat ympäristöterveydenhuollon esiin nostaminen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa ja 
eläinlääkärin ammatin monipuolisuuden esiin tuominen. 

Eläinlääkäriliiton korkean järjestäytymisasteen säilyttämiseen panostettiin. Nuoret akateemiset eivät pidä 
ammattiliittoon kuulumista enää itsestäänselvyytenä. Loppuvuodesta liiton järjestäytymisaste oli 82 %. 

Liitto toteutti kesällä Myös lemmikittömän lääkäri -kampanjan sosiaalisessa mediassa. Kampanja sai 
suurelta yleisöltä positiivisen vastaanoton ja saavutti hyvän näkyvyyden. Viesti eläinlääkärin laaja-alaisesta ja 
vastuullisesta ihmisten ja eläinten terveyttä turvaavasta ammatista levisi laajasti. Monet kollegatkin pitivät 
kampanjasta, kun taas osa esitti voimakastakin kritiikkiä sitä kohtaan. 

Ammatillinen edunvalvonta oli kertomusvuonna tiivistä. Työmarkkinaneuvottelut käytiin alkuvuodesta 
valtion, yliopiston ja kuntasektorin työ- ja virkaehtosopimuksista. Kaikille sektoreille saatiin lopulta yleisen tason 
mukaiset korotukset. Yliopistollista eläinsairaalaa koskeva erillismääräykset uudistettiin kokonaan. Voimassa oleva 
sopimus avattiin näiden erillismääräysten osalta vielä joulukuussa, jotta kevään neuvottelutulosta saatiin korjattua 
työntekijöiden ajatusten mukaisesti parempaan suuntaan. Kuntasektorilla praktikkokunnaneläinlääkäreitä koskenut 
tärkeä tavoite lepoaikojen lisäämisestä saavutettiin ja Lääkärisopimuksen eläinlääkäriliitteeseen tuli kaksi uutta 
pykälää eläinlääkärin viikkolevosta sekä päivystysvapaista. Lisäksi sovittiin, että Kuntatyönantajan kanssa 
jatketaan neuvotteluja kunnaneläinlääkärien palkkausjärjestelmän sekä työaikamääräysten kehittämisestä. 

 Liitto neuvotteli kansanedustajien, eri ministeriöiden ja viranomaisten edustajien kanssa. 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 eläinlääkäripalvelutyöryhmässä, joka kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa. 

Eduskunta käsitteli eläintautilain uudistusta EU:n eläinterveyssäännöstön täytäntöön panemiseksi. Laki 
vahvistettiin tammikuussa 2021. 

Annettujen lausuntojen määrä vuoden aikana oli kohtuullinen. Liitto edusti eläinlääkäreitä useassa 
toimikunnassa ja työryhmässä. Yhteistyö kansanedustajien kanssa oli vilkasta.  

Liiton valtuuskunta ja hallitus pohtivat seminaarissaan ja kokouksissaan muun muassa liiton viestintää 
sekä eläinlääkärin ammatin ja Eläinlääkäriliiton tulevaisuutta. Syksyn seminaarissa linjattiin liiton kärkitavoitteet 
kaudelle 2021–2023. 

Kertomusvuoden aikana jatkettiin säännöllisiä lääkäriliittojen puheenjohtajatapaamisia. Tapaamisissa 
keskusteltiin vuoden aikana erityisesti sosiaali- ja terveystoimen järjestämisestä ja maakuntauudistuksesta. 
Yhteistyö osana Lääkärikartellia jatkui tiiviinä. Lääkäriliittojen kesken keskusteltiin työmarkkinatilanteesta, 
ajankohtaisista edunvalvonnan asioista sekä liittojen toiminnan kehittämisestä.  

Liiton valiokuntatyöskentely oli aktiivista.  
Yksityissektorin työsuhdevaliokunta päätti keskustella minimipalkkasuosituksen sekä yksityissektorin 

työnhakuoppaan päivittämisestä yrittäjävaliokunnan kanssa ja linjasi valiokunnan tavoitteita seuraaville vuosille. 
Yliopistovaliokunta ohjasi ja seurasi JUKOn ja Sivistystyönantajien välisiä työehtosopimusneuvotteluja 

koskien Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen 9 lukua eli Helsingin yliopiston eläinsairaalaa koskevia 
erityismääräyksiä. 

Kunnan palkkavaliokunta oli aktiivinen Kuntatyönantaja KT:n ja liiton välisissä 
työehtosopimusneuvotteluissa. Valiokunta jatkoi keskustelua kunnaneläinlääkärien palkkausjärjestelmän 
kehittämisestä ja siirtymisestä työaikalain piiriin. 

Valtion valiokunta suunnitteli valtiosektorin edunvalvonnan kehittämistä ja tavoitteita seuraaville vuosille. 
Eläinlääkärin työhyvinvointivaliokunta keskusteli muun muassa opiskelijoiden, kandien ja nuorten 

eläinlääkärien työssä jaksamisesta ja osallistui eläinlääkäreille räätälöidyn Kiila-kuntoutuksen suunnitteluun. 
Eläinsuojeluvaliokunta ehdotti liiton hallitukselle liittymistä Välitä viljelijästä -hankkeen sopimuskumppaniksi 

ja hallitus päätti asiasta esityksen mukaisesti. Valiokunta tutustui kokouksissaan muun muassa sikojen hyvinvointiin 
ja rotukissojen jalostukseen. Valiokunta laati kannanoton lemmikkien hammashoidon tärkeydestä. 

Koulutuspoliittinen valiokunta keskusteli nuorten eläinlääkärien astumisesta työelämään sekä 
täydennyskoulutukseen liittyvistä kysymyksistä. Valiokunta keskusteli erikoistumiskoulutuksen kehittämisestä. 

Eläinlääkintähuollon tulevaisuustyöryhmä kokoontui ennen maa- ja metsätalousministeriön 
eläinlääkäripalvelutyöryhmän kokouksia keskustelemaan kunkin kokouksen aiheista. 

Suomen Eläinlääkäriliitto antoi Vuoden eläinlääkäri 2020 -palkinnon epidemiologieläinlääkäri Ruska 
Rimhanen-Finnelle, joka työskentelee Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:ssä. Hänet palkittiin pitkäjänteisestä 
työstä elintarvike- ja vesiturvallisuuden sekä eläinten ja ihmisten yhteisten taudinaiheuttajien torjunnan 
edistämisessä. 
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Suomen Eläinlääkäriliiton yrittäjäpalkinto myönnettiin Sanna Elfvingille ja Anne Siljamäelle, jotka ovat 30 
vuodessa kasvattaneet omistamastaan tamperelaisesta Eläinklinikka Hakametsästä pieneläinten vaativaan hoitoon 
erikoistuneen klinikan, jossa työntekijät viihtyvät ja jonne potilaita tuodaan eri puolilta Suomea ja myös ulkomailta. 

Liiton hallitus osallistui aktiivisesti Euroopan eläinlääkärijärjestön eli FVE:n etäkokouksiin. 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. Tapaamisessa keskusteltiin FVE:n kokousaiheiden lisäksi 
muun muassa rituaaliteurastuksesta. 

Eläinlääkäripäivät pidettiin uutena ajankohtana 16.–18. syyskuuta ja pandemian takia myös historiallisella 
tavalla toteutuksen ollessa täysin virtuaalinen. Osallistujat ja osa luennoijista olivat mukana etäyhteydellä. Päiville 
osallistui yli 700 eläinlääkäriä. Uusi toteutustapa sai kiitosta, vaikka ihmisten kohtaamista henkilökohtaisesti 
kaivattiinkin. Etäosallistumista toivottiin yhtenä osallistumisvaihtoehtona myös tulevaisuudessa 

Eläinlääkäripäivien yleisteemana oli genetiikka. 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.  

Suomen Eläinlääkärilehti − Finsk Veterinärtidskrift täytti kertomusvuonna 127 vuotta. Se ilmestyi 
kahdeksan kertaa. Sähköinen jäsenkirje ilmestyi seitsemän kertaa. Liiton verkkosivut ja Facebook-profiili toimivat 
viestinnän kanavina. 

Member+-järjestelmä tarjoaa ajankohtaisia etuja ja palveluja akavalaisten ammattiliittojen jäsenille. 
Jäsenille tuli myös Danske Bankin lisäetuja. Akateemisten Yrittäjien (AKY) kautta liiton yrittäjäjäsenet voivat käyttää 
AKY:n etuja. 

Yhteistyö opiskelijoiden kanssa oli tiivistä. Eläinlääketieteellisen tiedekunnan opiskelijoille järjestettiin 
perinteisiä tilaisuuksia, kuten kandi-ilta ensimmäistä kertaa praktiikkaan meneville etätoteutuksena, ykköskurssin 
tapaaminen sekä kirjanpito- ja verokurssi. Vappuaaton tilaisuus korvattiin pandemiatilanteesta johtuen 
puheenjohtajan videotervehdyksellä. Eläinlääketieteen kandidaattiyhdistys EKY ry:n sekä Suomalaiset 
eläinlääketieteen opiskelijat Tartossa Suolet ry:n vuosijuhlia ei pandemian takia järjestetty. Myös Tartossa 
opiskeleville perinteisesti järjestetty kirjanpitokurssi ja liiton esittelytilaisuus marraskuussa jäivät väliin, mutta 
tarttolaiset pääsivät kirjanpitokurssille etätoteutuksena alkuvuodesta 2021.  

Liitolle laadittiin ensimmäistä kertaa liiketoimintasuunnitelma, jonka teossa oli konsulttina KPMG. 
Liiketoimintasuunnitelman laatiminen lähti tarpeesta saada liitolle pidemmän aikavälin taloussuunnitelma, jossa 
selkiytyisivät myös mahdolliset liiton talouden rakenteelliset haasteet. Fennovetille laadittiin vastaava suunnitelma 
ja omistajaohjausta Fennovetin suuntaan vahvistettiin. 

Loppuvuoden aikana Eläinlääkäriliiton toimistolla toteutettiin Aktiivi-Instituutin johdolla työpajat, joissa 
pohdittiin henkilöstön tehtäväkuvia ja osaamisen kehittämistä. Henkilöstöopas uusittiin ja hallitus hyväksyi sen 
joulukuussa. 

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

 
 
2.  JÄSENISTÖ    
 

Liittoon hyväksyttiin kertomusvuoden aikana 94 uutta jäsentä, 29 erosi ja kuusi jäsentä erotettiin. 
Kertomusvuoden aikana liittoon tuli tieto seuraavien jäsenten menehtymisestä: Rolf von Dickhoff, Kurt Henriksson, 
Jorma Ihantola, Jussi Isotalo, Olli Koivulehto, Tuula Laurila, Anna Murros, Eva Nordström-Kunnas, Aimo Rautio, 
Tauno Saario, Maria Schildt, Jaakko Sutela, Osmo Säntti, Heikki Säteri, Erkki Varheenmaa, Matti Waris, Matti 
Äyräs. Heidän omaisiaan muistettiin adresseilla.  

Liittoon kuului kertomusvuoden 2020 lopussa 2 918 jäsentä (joista 471 opiskelijaa), noin 82 % 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 muu (sijaisuuksia, kuluvana vuonna laillistetut, ulkomailla, 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 8 % on kokopäivätoimisia hygieenikkoja ja 11 % 

valvontaeläinlääkäreitä. Valtiosektorilla olevista jäsenistä 16 % on tarkastuseläinlääkäreitä ja  
84 % on valtionhallinnossa. 
            Jäsenkunnasta 18 % on miehiä ja 82 % naisia. Naiset ovat valtaosana jäsenkunnan  
nuoremmissa ryhmissä siten, että alle 35-vuotiaista on naisia noin 94 % ja vastaavasti yli 50-vuotiaista  
on miehiä noin 41 %.   

 

Kunta 
15 %
(436)

Valtio
6 %

(180)

Yksityinen, 
työntekijä

13 %
(392)

Yksityinen, yrittäjä-
ammatinharjoittaja

6 %
(186)

Yliopisto
3 %
(92)Kuluvana vuonna 

laillistetut
3 %

(100)

Sijaisuuksia, ulkomailla, 
kans.väl. teht., ei tietoa

18 %
(531)

Eläkeläiset
15 %
(422)

Opiskelijat
17 %
(471)

Äitiysloma, työtön, ei 
palkkatuloa

4 %
(108)

Jäsenkunnan jakauma 31.12.2020
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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 %
(436)

Valtio
9 %

(180)

Yksityinen, työntekijä
20 %
(392)

Yksityinen, yrittäjä-
ammatinharjoittaja

10 %
(186)

Yliopisto
5 %
(92)

Kuluvana vuonna 
laillistetut

5 %
(100)

Sijaisuuksia, ulkomailla, 
kans.väl. teht., ei tietoa

28 %
(531)

Jäsenet työelämässä 31.12.2020
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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 2020 alusta ja jatkuvat vuoden 2022 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. 

   
 

3.2. Valtuuskunta 

 

Vuonna 2019 valittu valtuuskunta kokoontui kertomusvuoden aikana kahdesti. Sääntömääräinen 
kevätkokous pidettiin 17.5. ja seminaari sekä sääntömääräinen syyskokous 14.–15.11. Molemmat kokoukset ja 
seminaari pidettiin etäyhteydellä. Koronatilanteen takia valtuuskunnan seminaari siirrettiin keväästä syksyn 
kokouksen yhteyteen. Keväällä toivottiin, että koronatilanne olisi helpottanut syksyllä ja mahdollistaisi 
kokoontumisen paikan päällä.  

Kevätkokouksessa 17.5. käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Liiton puheenjohtaja piti katsauksen 
ajankohtaisista aiheista ja esitteli hallituksen kertomuksen toimintavuodelta 2019.  

Syyskokouksen yhteydessä 14.11. järjestettiin valtuuskunnan seminaari. Seminaarin aluksi Jaakko 
Mustakallio viestintätoimisto Ellun Kanoista esitteli yhteenvedon Myös lemmikittömän lääkäri -viestintäkampanjasta. 
Laura Rantanen ja Antti Marimo KPMG:stä esittelivät liiton liiketoimintasuunnitelmaa. Seminaarissa valmisteltiin 
liiton tavoitesuunnitelmaa vuosille 2021–2023 ja toimintasuunnitelmaa vuodelle 2021. Ryhmätyöskentelyssä saatiin 
selville liiton toiminnan kolme kärkitavoitetta seuraavalle kolmivuotiskaudelle. Kärkitavoitteiksi valittiin jäsenhankinta 
ja jäsenpito, digitalisaatio ja viestinnän parantaminen sekä työelämän murroksen haasteisiin vastaaminen. 
Seminaarin ryhmätöiden alustuksen piti Katri Kiviniemi. 

Valtuuskunnan puheenjohtajana toimi Hanna Nurmi ja varapuheenjohtajana Päivi Lahti. Valtuuskunnan 
muita jäseniä olivat Eve Ala-Kurikka, Elias Dahlsten, Isa Hallman, Martta Haukipuro, Tarja Havukainen, Elina 
Illukka, Venla Johansson, Olli Jokinen, Ira Kallio-Kujala, Markus Kiili, Katri Kiviniemi, Jukka Kuusisto, Heidi Kyösti, 
Kimmo Lampinen, Riikka Laukkanen-Ninios, Mari Nevas, Matti Nyberg, Päivi Pyykönen, Marita Saarikivi, Sinikka 
Sarpanen, Ava Sovijärvi, Jenni Suolaniemi, Anu Tulokas, Leena Tuuri, Chita Wahlroos, Timo Wahlroos, Heidi 
Vesterinen ja Minna Viitanen. Valtuuskunnan varajäseniä olivat Jussi Sadinmaa, Kaisa Hartikainen, Ulla Rikula, 
Viivi Heljanko, Maija Penttilä, Renate Jäätes, Kirsi Hiltunen, Nanna Lindqvist, Karoliina Hämäläinen ja Kristiina 
Ertola. Valtuuskunnan opiskelijajäseniä olivat Heidi Granholm ja Henrik Meriläinen sekä varajäsenenä Anniina 
Lehmus. 

Valtuuskunnan kokouksiin osallistuivat lisäksi ne liiton hallituksen jäsenet, jotka eivät ole valtuuskunnan 
jäseniä. Valtuuskunnan sihteerinä toimi liiton toiminnanjohtaja. Lisäksi toimistoeläinlääkäri, tiedottaja ja Fennovet/ 
Tilipalvelu Ellin talouspäällikkö ovat tarvittaessa osallistuneet kokouksiin. 

Säännöissä määrättyjen asioiden lisäksi valtuuskunta käsitteli muun muassa eläinsuojeluvaliokunnan 
tekemää lausuntoluonnosta eläinten hyvinvoinnista ja päätti Eläinlääkäripäivien 2021 toteutuksesta virtuaalisena 
tapahtumana.  
 

3.3 Hallitus  

 

 Kertomusvuoden aikana liiton ja samalla hallituksen puheenjohtajana toimi Katri Kiviniemi, 
varapuheenjohtajana Elias Dahlsten sekä hallituksen jäseninä Isa Hallman, Kirsi Hiltunen, Ira Kallio-Kujala, Elina 
Kummala ja Anu Tulokas. Hallituksen varajäseninä toimivat Olli Jokinen ja Olli Ruoho. 
 Valtuuskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja osallistuivat hallituksen kokouksiin läsnäolo- ja 
puheoikeuksin. Kokousten sihteerinä toimi Fennovetin koulutussuunnittelija Outi Hälli tai toimistoeläinlääkäri Veera 
Kurenlahti. Liiton muut toimihenkilöt osallistuivat tarvittaessa kokouksiin asiantuntijoina.  
 Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kuusitoista kertaa ja käsitteli yhteensä 193 päätösasiaa (vuonna 
2019/ 172). Lisäksi hallitus piti kesäseminaarin, jossa se käsitteli muun muassa liiton liiketoimintasuunnitelmaa. 

 
   
3.4 Muut toimielimet 

 
Luottamusneuvosto (toimikausi 2019–2021) 

 
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.  
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Eettinen valiokunta 
 
Puheenjohtaja Leena Oivanen; jäsenet Jukka Kuusisto, Pauli Sorvisto, Marianna Dykas; varajäsen 

Minna Leppänen; sihteeri Veera Kurenlahti. Valiokunta kokoontui kertomusvuonna kerran.  
Eettinen valiokunta aloitti hallituksen pyynnöstä valmistelemaan eläinlääkäripäiville vain 

eläinlääkäreille tarkoitettua keskustelutilaisuutta. Kysymyksiä valmisteltiin teemasta: millaisia eläinlääkäreitä 
tarvitaan vuonna 2040? Eläinlääkäripäivien siirryttyä virtuaalisiksi keskustelutilaisuutta ei järjestetty. 
 
Eläinlääkärin työhyvinvointivaliokunta 
 

Puheenjohtaja Merja Voutilainen; jäsenet Karoliina Hämäläinen, Veera Karkamo, Leena Manner, 
varajäsenet Riikka Hakala, Katri Koponen, Minna Leppänen; sihteeri Veera Kurenlahti. Valiokunta kokoontui 
kertomusvuoden aikana kaksi kertaa.  

Valiokunta pohti eläinlääkärin työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen liittyviä kysymyksiä, kuten 
opiskelijoiden, kandien ja nuorten eläinlääkärien jaksamista. Valiokuntaa oli pyydetty pohtimaan Eläinlääkäripäivien 
2021 teemaan eläinlääkärin työhyvinvointi ja työssäjaksaminen liittyvä aiheita. Valiokunta ehdotti 
Eläinlääkäripäiville 2021 järjestettäväksi työhyvinvointiteemaista stressinhallintaan ja henkiseen hyvinvointiin 
keskittyvää luentoa, jonka luennoitsija tulisi ammattikunnan ulkopuolelta. Valiokunta osallistui eläinlääkäreille 
räätälöidyn Kiila-kuntoutuksen suunnitteluun. 

 
Eläinsuojeluvaliokunta 
 

Puheenjohtaja Maria Wahlfors; jäsenet Tarja Havukainen, Paula Hyvönen, Kati Tuomola, Elli Valtonen, 
Katri Wermundsen, varajäsenet Tiia Haukka, Katja Hautala, Virve Korhonen, Jukka Marttila, Leena Suojala, Kirsi 
Swan; sihteeri Veera Kurenlahti.  

Valiokunta kokoontui neljä kertaa, minkä lisäksi valiokunta piti yhden sähköpostikokouksen. Salla Säteri 
maatalousyrittäjien eläkelaitoksesta vieraili kertomassa Välitä viljelijästä -hankkeesta ja Elina Välimäki HK Scanilta 
kävi kertomassa mitä HK Scan tekee sikojen hyvinvoinnin parantamiseksi. Välimäen vierailun yhteydessä 
keskusteltiin myös sikojen likaisuuden arvioinnista ja tukimenetysten politiikasta. Lisäksi ESVA:n kokouksissa 
vierailivat Kissaliiton edustajat kertomassa rotukissojen jalostuksesta, terveystyöstä sekä Kissaliiton toiminnasta. 

Valiokunnassa keskusteltiin myös muun muassa lemmikkien hammashoidosta ja Laatunetin koko Suomen 
kattavasta eläinsuojelun interkalibroinnista. Valiokunta laati kannanoton lemmikkien hammashoidon tärkeydestä. 

Valiokunnassa ideoitiin ja valmisteltiin terveydenhuollon ja eläinsuojeluvalvonnan rajapintoihin keskittyvää 
seminaaria. Koronatilanteen takia seminaarin toteutus siirtyi vuodelle 2021.  

 
Koulutuspoliittinen valiokunta 
 

Puheenjohtaja Katri Kiviniemi; jäsenet Tiina-Mari Aro, Liisa-Maija Huttunen, Raija Korolainen (sijaisena 
Outi Hälli), Johanna Penttinen, Päivi Rajala-Schultz, Mirja Ruohoniemi (varapuheenjohtaja), Jutta Salonen; 
varajäsenet Ulla Eerola, Riikka Hakala, Isa Hallman, Taina Rahikainen-Ibañez; sihteeri Anna Parkkari 

Valiokunta kokoontui kerran. 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 sujuva siirtyminen työelämään ns. Nuoret eläinlääkärit tulevammin työelämään on edelleen 
ajankohtainen ja keskeinen aihepiiri valiokunnan työskentelyssä. Erikoistumiskoulutuksen kehittämisen 
seuraaminen, täydennyskoulutuksen saatavuustilanne, virkaeläinlääkärien pätevyyden varmistaminen ja 
eläinlääkäritutkinnon valmius vastata yhteiskunnan tarpeisiin ovat valiokunnan toiminnan keskiössä.  
 
Koulutusvaliokunta 
 

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), Riikka Keto-Timonen (elintarvike- ja ympäristöhygienia ), Jaana Pehkonen (hevoset), Liisa 
Schreibmaier (tuotantoeläimet, sika), Lauri Sund (pellolta pöytään); sihteeri Outi Hälli/ Fennovet. 

 Valiokunta kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. Sen tehtävänä oli valmistella virtuaalisena toteutettujen 
eEläinlääkäripäivien ohjelma. 

 
Kunnan palkkavaliokunta 

 
Puheenjohtaja Hanna Nurmi; jäsenet Katriina Siikarla, Martta Haukipuro, Miika Kilpeläinen, Päivi Lahti; 



8 

 

varajäsenet Marita Saarikivi, Jenni Suolaniemi, Kirsi Hiltunen ja Isa Hallman; sihteeri Mari Rusila (15.4.2020 
saakka) ja Eeva Mikkonen (15.6.2020 alkaen). Valiokunta kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa.  

Valiokunta ohjasi ja seurasi KT Kuntatyönantajan ja liiton välisiä virkaehtosopimusneuvotteluja. 
Neuvotteluissa tärkeänä saavutettuna tavoitteena oli erityisesti praktikkoeläinlääkärien lepoaikojen lisääminen. 
Valiokunta jatkoi keskustelua kunnaneläinlääkärien palkkausjärjestelmän kehittämisestä ja siirtymisestä työaikalain 
piiriin. Kentältä tulleita yhteydenottoja ja mielipiteitä suunniteltuihin uudistuksiin liittyen käsiteltiin kattavasti ja 
selvitettiin lisäksi Ruotsissa eläinlääkäreillä käytössä olevaa mallia.  

Lisäksi valiokunnassa keskusteltiin avustajien käytöstä, klinikkamaksujen perimisestä ja 
kunnaneläinlääkärien eläkemaksuista sekä käytiin läpi liiton jäsenkyselyn tuloksia kuntasektorilta. 

Valiokunta asetti myös uusia tavoitteita seuraaville vuosille. Valiokunta päätti jatkaa työtä kohti 
kokonaispalkkausta ja työaikaa. Tärkeänä tavoitteena on myös Lääkärisopimuksessa pysyminen ja 
ympäristöterveydenhuollon yhtenäisyys. Lisäksi tavoitteena on ammattitaitoisen ja korkealaatuisen 
kunnaneläinlääkäripraktiikan varmistaminen ja se, että kunnaneläinlääkäri on eläinlääkärien keskuudessa 
houkutteleva työ myös tulevaisuudessa. 
 
Opiskelijavaliokunta 

             Puheenjohtaja Helena Hirvonen, varapuheenjohtaja Maria Lehto; jäsenet Charlotta Alamäki, Evamaria 
Kokko, Nea Neva, Henna Petroff, hallituksen edustaja Ira Kallio-Kujala; varajäsenet Patrik Andersin, Salli Jortikka, 
Peppi Kareljärvi, Katri Kosunen, Elina Nuotio, Emma Puranen, Riina Suontakanen; sihteeri Johanna Karlström. 
             Valiokunta kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa. Valiokunta käsitteli opiskelijoiden matka-
apurahahakemukset, joita tuli keväällä 2 kappaletta ja syksyllä 2 kappaletta. Valiokunta esitti hallitukselle 
hakemusten perusteella jaettavaksi keväällä 1800 euroa ja syksyllä 1292 euroa. 

Koronatilanteesta johtuen teemailtaa ei järjestetty. 
  

Talousvaliokunta 
 
Puheenjohtaja Katri Kiviniemi; jäsenet Kristiina Asplund, Anna Pasanen, Kirsi Sario, varajäsen Juha 

Pärnänen; sihteeri Sointu Jalkanen 
Talousvaliokunta kokoontui toimintavuonna kahdesti. Kokouksissa käsiteltiin muun muassa tilinpäätös ja 

talousarvio ja saatiin katsaus liiton varainhoitajilta. Alkuvuodesta suunniteltiin sijoitusstrategian päivittämistä 
valtuuskunnan seminaarin yhteydessä. Koronatilanteen takia valiokunta päätyi kuitenkin suosittelemaan, että 
sijoitusstrategian päivittämisessä edetään vasta vuonna 2021, kun taloustilanne on oletettavasti tasaantunut. 

  
Valtion valiokunta 
 

Puheenjohtaja Elias Dahlsten; jäsenet Leena Oivanen, Tita-Maria Muhonen, Ava Sovijärvi, Kristiina Törmä, 
Eero Rautiainen; varajäsenet Tiina-Mari Aro, Katri Halinen-Elemo, Nina Kotisalo ja Enni Tuutti; sihteeri Eeva 
Mikkonen. Valiokunta kokoontui vuoden aikana kerran. Valiokunta kävi kokouksessa läpi virastokohtaiset 
kuulumiset ja ajankohtaisia asioita sekä keskusteli valiokunnan tavoitteista ja agendasta seuraaville vuosille. 

Tavoitteisiin kirjattiin muun muassa se, että virkanimikkeistö ja palkkausjärjestelmä heijastavat 
eläinlääkärinammatin arvostamista. Maakuntauudistuksessa tulee huomioida myös läänineläinlääkärit. Lisäksi 
koettiin tärkeänä tavoitteena, että yhteydenpitoa liiton ja valtiosektorin jäsenten välillä vahvistetaan ja varmistetaan, 
että valtiosektorin jäsenet kokevat liittoon kuulumisen merkitykselliseksi. 

  
Yksityissektorin työsuhdevaliokunta 
 

Puheenjohtaja Anu Tulokas; jäsenet Hanna Bäckman, Ira Kallio-Kujala, Krisse Koikkalainen, Heidi 
Nissinen; varajäsenet Jutta Luomahaara ja Karoliina Mikola; sihteeri Eeva Mikkonen. Valiokunta kokoontui vuoden 
aikana kerran. Kokouksessa päätettiin minimipalkkasuosituksen sekä yksityissektorin työnhakuoppaan 
päivittämisestä ja käytiin läpi liiton jäsenkyselyn tuloksia yksityissektorilta. Lisäksi linjattiin valiokunnan tavoitteista 
seuraaville vuosille. Tavoitteisiin kirjattiin, että liiton minimipalkkasuositukset päivitetään säännöllisesti eivätkä 
eläinlääkärien kuukausipalkat merkittävästi eroaisi provisiopalkasta. Tavoitteena on myös huolehtia siitä, että 
yksityissektorin eläinlääkäreillä on hyvät työehdot työpaikasta ja paikkakunnasta riippumatta. 

 
Yliopistovaliokunta 

 
Puheenjohtaja Vuokko Pekkola; jäsenet Laura Hänninen, Anna Mykkänen, Marie Verkola, Tanja Korhonen, 

Sanna Viitanen (13.11.2020 asti), Mari Friman (11.12.2020 alkaen); varajäsenet Sanna Malkamäki ja Niina Airas; 
sihteeri Mari Rusila (15.4.2020 saakka) ja Eeva Mikkonen (15.6.2020 alkaen). Valiokunta kokoontui vuoden aikana 
kaksi kertaa.  
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Valiokunta ohjasi ja seurasi JUKOn ja Sivistystyönantajien välisiä työehtosopimusneuvotteluja koskien 
Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen 9 lukua eli Helsingin yliopiston eläinsairaalaa koskevia erityismääräyksiä. 
Neuvottelukierroksella keväällä 2020 tehtiin 9 lukuun muutoksia työaikaan, päivystykseen ja jaksotyön 
käyttöönottoon liittyen. Uusi työaikalaki asetti rajoituksia päivystyksenä tehtävälle työlle ja nämä edellytykset tuli 
ottaa virkaehtosopimuksessa huomioon. Loppuvuodesta 2020 neuvottelut jouduttiin avaamaan vielä uudelleen.  

Valiokunta suunnitteli lisäksi jäsenillan järjestämistä sekä keskusteli luottamusmiesvaaleista ja liiton 
jäsentutkimuksen tuloksista yliopistosektorilla. 
 
Yrittäjävaliokunta 
 
              Puheenjohtaja Markus Kiili; jäsenet Kirsi Juuti, Sari Kalliomaa, Elina Kummala, Jukka Kuusisto, Mairi 
Speeti; varajäsenet Virve Korhonen, Kirsi Mäkimattila, Sirkka Pyhälä, Jussi Sadinmaa, Sinikka Sarpanen; sihteeri 
Johanna Karlström. 
            Valiokunta ei kokoontunut kertaakaan vuoden 2020 aikana.  

 
Suomen Eläinlääkärilehden toimitusneuvosto  

 
Puheenjohtaja Hanna Lindholm, varapuheenjohtaja Helena Rautala; jäsenet Elina Säde, Elina Sahala, Tytti 

Niemelä, Olga Eronen, tieteellinen toimittaja Jouko Koppinen, päätoimittaja Katri Kiviniemi, toimituspäällikkö Anna 
Parkkari; varajäsen Katri Ojalehto ja sihteeri Anneli Itäluoma-Alanen.  

Toimitusneuvosto kokoontui kuudesti. Kokouksissa suunniteltiin lehden sisältöä muun muassa 
keskustelemalla ajankohtaisista asioista, valmistelemalla kyselyä viitoskurssilaisille ensimmäisestä kesästä 
eläinlääkärin työssä sekä pohtimalla saatua ja kerättyä palautetta. Valmisteltiin parhaan tieteellisen artikkelin 
palkitseminen ja siirtymistä avoimeen sähköiseen tieteelliseen julkaisemiseen vuonna 2021, koska 
Kansalliskirjaston ja Kopioston Elektra-palvelu päättyy.  

 
Eläinlääkintähuollon tulevaisuustyöryhmä 

 

Puheenjohtaja Katri Kiviniemi; jäsenet Hanna Nurmi, Virve Korhonen, Marita Saarikivi, Timo Wahlroos, 
Jukka Kuusisto, Jani Soini, Tiina-Mari Aro ja Isa Hallman; sihteeri Veera Kurenlahti.  

Työryhmä kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. Työryhmän tehtävänä on kehittää yhteistyötä kunnallisen 
ja yksityisen eläinlääkinnän toimijoiden kesken sekä suunnitella erilaisia malleja eläinlääkintähuollon 
kokonaisuuden järjestämiseksi. Työryhmän kokoukset järjestettiin samalla viikolla ennen maa- ja 
metsätalousministeriön eläinlääkäripalvelutyöryhmän kokousta. Kokouksissa käsiteltiin eläinlääkintähuollon 
lainsäädännön kehittämiseen liittyviä aiheita.  

      
 

3.5 Liiton toimisto  

 

Liiton puheenjohtajana toimi Katri Kiviniemi. Toimistolla oli seitsemän työntekijää. Toimiston 
henkilökuntaan kuuluivat kertomusvuonna ELL Sointu Jalkanen (toiminnanjohtaja), ELL Marjatta 
Vehkaoja (varatoiminnanjohtaja 30.6. asti), FM Anna Parkkari (tiedottaja ja toimituspäällikkö), OTM Liina 
Sipilä (asiamies, työ- ja virkasuhdeneuvonta, perhevapaalla 11.3. alkaen), OTM Mari Rusila (asiamies, 
työ- ja virkasuhdeneuvonta 2.3.–15.4.), OTM Eeva Mikkonen (asiamies, työ- ja virkasuhdeneuvonta, 15.6. 
alkaen), OTK, VT Johanna Karlström (asiamies, yrittäjä- ja ammatinharjoittajaneuvonta), ELL, oik. yo 
Veera Kurenlahti (asiantuntijaeläinlääkäri, 9.3.–30.6. ja 18.8.–31.12.), 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. Lisäksi liiton edustajat 
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ovat käyneet liiton nimeäminä asiantuntijoina eduskunnan valiokuntien kuultavana lainsäädännön valmistelun 
yhteydessä. Maa- ja metsätalousvaliokunnan kuultavana käytiin eläintauteja koskevasta lainsäädännöstä. 

 
4.1.2 Lääkärikartelli 

 
Lääkärijärjestöjen yhteistyö toteutui entiseen tapaan Lääkärikartellin kautta. Lääkärikartellin hallitus 

kokoontui kymmenen kertaa kertomusvuoden aikana. Sointu Jalkanen toimi kartellin hallituksen jäsenenä ja Katri 
Kiviniemi hallituksen varapuheenjohtajana sekä Päivi Lahti 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. 

Koronapandemiasta johtuen yhdistysten tapatumia jouduttiin perumaan paljon. Puheenjohtaja osallistui 
Savo-Karjalan Eläinlääkäriseuran vuosijuhlaan tammikuussa. Puheenjohtaja piti liiton katsauksen SKELL:n 
kesätapaamisessa ja SKELL:n vuosikokouksessa. 
 
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.  
Eläinlääketieteen opiskelijoille järjestettiin liiton kustantamat Eläinlääkärin kirjanpito- ja verokurssit 8. ja 9.2. 

(kohta 6.5.2).  
Viidennelle vuosikurssille järjestettiin maaliskuussa etäyhteyksin kandi-ilta, jossa valmennettiin opiskelijoita 

ensimmäiseen praktiikkakesään. Ensimmäinen vuosikurssi vieraili liiton toimistolla lokakuussa.  
EKY ry:n vuosijuhlia ei järjestetty. 
Helsingin ja Tarton opiskelijoita rekrytointiin perinteisesti sähköisen järjestelmän kautta Eläinlääkäripäivien 

toimitsijoiksi. 
 

4.1.5 Lääkärien työttömyyskassa      
 

Lääkärien työttömyyskassassa oli kertomusvuoden lopussa 24 660 jäsentä, joista eläinlääkäreitä oli 1 474. 
Vuoden 2020 jäsenmaksu oli 21 euroa.  

Työttömyysaste kasvoi hiukan eläinlääkärien osalta kertomusvuoden aikana. Kassa maksoi 
ansiopäivärahaa 47 eläinlääkärille yhteensä 347 237,42 euroa. Päivärahaa maksettiin 3 826 korvauspäivältä 
keskimäärin 90,76 euroa päivässä.  

Työttömyyskassa maksoi vuorottelukorvausta 524 päivältä yhteensä 41 233,69 euroa. Keskimääräinen 
vuorottelukorvaus oli 78,69 euroa päivässä.  

Liikkuvuusavustusta maksettiin 32 päivältä yhteensä 1 230,40 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 2020–2022)        
 

Säätiön hallituksen puheenjohtajana toimi Mari Heinonen (HYELTDK, prof.), varapuheenjohtajana Tuija 
Gadd (Ruokavirasto) sekä jäseninä Veli-Jukka Anttila (lääketiede), Kristiina Asplund (talouselämä), Karoliina Autio 
ELT, Niclas Lindstedt (talouselämä), Janne Lunden (HYELTDK, prof.), Marjatta Rahkio ELT, Leena Suojala 
(maatalous). Säätiön asiamiehenä toimi Minna Rajamäki. 
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 Säätiö jakoi kertomusvuonna apurahoja yhteensä 185 000 euroa, josta tutkimusapurahoina 160 000 euroa 
ja matka-apurahoina 25 000 euroa. 
 Lisäksi säätiö on tukenut HOH professuuria Eläinlääketieteelliselle tiedekunnalle 20 000 eurolla. 
 
 
6.  TOIMINTA-ALUEET    
  

6.1 Edunvalvonta 

 
Kunnan sopimusalueella käytiin keväällä työ- ja virkaehtosopimusten neuvottelukierros. Neuvottelutulos 

saavutettiin viimein 27.5.2020 ja uudeksi sopimuskaudeksi sovittiin 1.4.2020–28.2.2022. Neuvotteluissa saatiin 
sovittua yleisen linjan mukaisista palkankorotuksista sekä kompensaatiosta voimaan jääneille kiky-tunneille. 

Praktikkoeläinlääkäreitä koskenut tärkeä tavoite lepoaikojen lisäämisestä saavutettiin ja 
Lääkärisopimuksen eläinlääkäriliitteeseen tuli kaksi uutta pykälää eläinlääkärin viikkolevosta sekä 
päivystysvapaista. Lisäksi sovittiin, että edellisellä sopimuskierroksella perustetun Eläinlääkäriliiton ja 
Kuntatyönantajien yhteisen työryhmän työtä jatketaan koko sopimuskauden ajan. Työryhmässä neuvotellaan 
eläinlääkärien palkkausjärjestelmän sekä työaikamääräysten kehittämisestä. SELL ja KT julkaisivat myös yhteisen 
työhyvinvointikannanoton myönteisten voimavarojen vahvistamiseksi ja eläinlääkärien työssäjaksamisen sekä 
osaamisen kehittämiseksi. 

Katri Kiviniemi edusti Eläinlääkäriliittoa maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkäripalveluja koskevassa 
työryhmässä, jossa arvioidaan eläinlääkintähuoltolain säännösten muutostarpeita. Työryhmässä on aktiivisesti 
tuotu esiin kunnaneläinlääkärijärjestelmään liittyviä ongelmakohtia ja uudistustarpeita. 

Liitto jatkoi aktiivista viestintää 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 sairausajan palkasta ja perhevapaakorvauksista sekä palkasta suoritettavista 
eläkemaksuista. Kunnan praktikkoeläinlääkärin rooli viranhaltijana eikä markkinaehtoisesti kilpailevana 
ammatinharjoittajana on ollut monesti epäselvä ja aiheuttanut keskustelua. Lääkärisopimuksen uudet 
lepoaikamääräykset ovat olleet paljon esillä jäsenneuvonnassa kuten myös paikalliset sopimukset ja yt-neuvottelut.  
Myös työsidonnaisuuteen ja työhyvinvointiin, osa-aikaisuuksiin ja eläkkeeseen liittyvät kysymykset ovat olleet 
säännöllisesti esillä jäsenneuvonnassa.  

Valtion sopimusalueella saatiin myös neuvoteltua valmiiksi uusi työ- ja virkaehtosopimus. Sopimus on 
voimassa 1.4.2020–28.2.2022. Suomen Eläinlääkäriliiton jäseniä neuvotteluissa edusti neuvottelujärjestö JUKO. 
Lopputulos sisältää asetetun tavoitteen mukaisesti yleisen linjan mukaiset palkankorotukset ja lisäksi valtiolla 
työskentelevien jäsenten työaika lyheni lokakuussa, kun kiky-tunneista luovuttiin. 

Jäsenneuvonnassa valtiolla työskentelevien jäsenten yhteydenotot ovat liittyneet muun muassa 
lomautuksiin, määräaikaisiin virkasuhteisiin, työaikajärjestelyihin sekä työhyvinvointikysymyksiin. 

Yliopiston sopimusalueella edunvalvonnan painopiste oli työehtosopimuksen Yliopistollista eläinsairaalaa 
koskevien erillismääräysten kokonaisuudistuksessa. Myös yliopistosektorilla työehtosopimusneuvottelut käytiin 
keväällä 2020 ja uusi sopimus on voimassa 1.4.2020–31.3.2022. Yleisesti neuvotteluissa saavutettiin yleisen linjan 
mukaiset palkankorotukset ja lisäksi kiky-tunneista luovuttiin. Yliopistollista eläinsairaalaa koskien neuvotteluissa 
sovittiin uusista sopimusmääräyksistä, joiden taustalla oli uuden työaikalain asettamat rajoitukset 
päivystysmääräyksille ja -järjestelyille. Neuvotteluja Sivistystyönantajien, eläinsairaalan johdon ja 
eläinlääketieteellisen tiedekunnan edustajien kanssa jatkettiin työryhmässä alkuvuodesta, minkä jälkeen 
neuvotteluissa siirryttiin varsinaisiin työehtosopimusneuvotteluihin. Neuvottelutulos saatiin aikaan 24.3. ja 
eläinsairaalaa koskevien määräysten sovittiin astuvan voimaan vuoden 2021 alusta. Syksyllä 2020 uusien 
määräysten käyttöönotosta ja työntekijöiltä tulleesta palautteesta käytiin keskustelua eläinsairaalan johdon ja 
luottamusmiesten kanssa. Asiassa päädyttiin siihen, että neuvottelujärjestöille JUKOlle ja Sivistystyönantajille 
ehdotettiin eläinsairaalan erityismääräyksiä koskevan luvun avaamista vielä uudelleen. Joulukuussa 2020 
neuvottelut avattiinkin uudelleen ja eläinsairaalaa koskeviin määräyksiin tehtiin muutoksia, joilla kevään 
neuvottelutulosta saatiin korjattua työntekijöiden ajatusten mukaisesti parempaan suuntaan.  

 Jäsenneuvonnassa yliopistosektorilla esillä ovat olleet muun muassa päivittäisiin lepoaikoihin ja 
työsopimuksiin liittyvät kysymykset.  

Yksityissektorin työsuhteisten jäsenten edunvalvonnassa on keskiössä ollut palkkasuosituksen sekä 
yksityissektorin työsuhdeoppaan päivittäminen. Molempien osalta päivityksestä päätettiin yksityissektorin 
työsuhdevaliokunnan kokouksessa syksyllä ja päivitystyössä päästiin loppuvuodesta hyvin eteenpäin.  

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. Paljon 
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kysyttiin myös työaikaan, palkkaukseen, yt-neuvotteluihin ja työsuhteen päättämiseen liittyen ja lisäksi 
työsopimusten muuttamiseen ja työnantajan direktio-oikeuteen liittyvät kysymykset olivat esillä. 

Yrittäjien edunvalvonnassa tiedotettiin Akateemisten yrittäjien kautta järjestetyistä tilaisuuksista.  
Yrittäjät ja ammatinharjoittajat tiedustelivat neuvontapalvelusta sopimusjärjestelyihin, työsuhteisiin ja 
työnantajavelvoitteisiin sekä neuvottelutilanteisiin liittyvistä kysymyksistä. Myös liiton vakuutuksista ja 
viranomaisrekistereihin merkittävistä tiedoista kyseltiin. Liiton jäsenet ottivat yhteyttä neuvontaan myös verotus- ja 
vahingonkorvausasioissa. 
 
6.2 Liiton lausunnot ja kannanotot  
 

Liitto antoi lausuntoja pyynnöstä maa- ja metsätalousministeriölle, eduskunnalle ja tarvittaessa 
muillekin tahoille. 

Muutoin tammikuussa nostettiin esiin, että Ympäristöterveydenhuolto on siirrettävä osaksi 
maakuntahallintoa sote- ja pelastuspalveluiden kanssa, koska se on osa perusterveydenhuolto ja 
kansanterveystyötä. Se vastaa ruuan tuotantoketjujen turvallisuudesta sekä ehkäisee ja poistaa ihmisille ja eläimille 
koituvia terveyshaittoja.  

Alkuvuodesta pidettiin esillä myös Yliopistollisen eläinsairaalan mahdollista rahoitusleikkausta, joka 
myöhemmin peruuntuikin.  

Keväällä nostettiin esiin liiton tuki poliisin eläinsuojeluroolin kehittämiselle sekä yliopiston 
tutkimuksen tieto, jonka mukaan virkaeläinlääkärit ovat kuormitettuja. 
. Eläinlääkäripäivien avajaispuheessa puheenjohtaja totesi muun muassa näin: ”Kuluva vuosi on ollut 
Eläinlääkäriliitossa hyvin poikkeuksellinen, kuten myös Suomessa ja koko maailmassa. Liitto auttoi jäseniään 
uudessa tilanteessa parhaansa mukaan. Liitossa on pidetty yhteyttä viranomaisiin, kyselty, vastattu ja välitetty 
viestiä. Lisäksi liiton aktiivien voimin selvitettiin eläinklinikoiden laitteita, jotka sopisivat hätätapauksessa ihmisten 
tehohoitoon. Tämä kollegiaalinen voimannäyttö yhdisti meitä. Pandemia-aikana on valtioneuvostotasolla todettu, 
että eläinlääkäripalvelut ja ympäristöterveydenhuolto ovat kriittisiä tehtäviä. Eläinlääkintää ei ole mahdollista tehdä 
etätyönä. Kuitenkin helmikuussa sote-ministerityöryhmä linjasi, että ympäristöterveydenhuollon tehtäviä ei tässä 
vaiheessa sote-uudistuksen valmistelua sisällytetä maakunnan tehtäviin. Nyt tehdyt päätökset eivät edistäneet 
ympäristöterveydenhuollon järjestämistä osana sotea. Yhteinen terveys -ajattelun merkitystä korostavat myös 
kolme kansainvälistä järjestöä WHO, FAO ja OIE. Järjestöt ovat ehdottaneet tätä ajattelua sovellettavaksi laajasti 
päätöksenteossa niin kansainvälisesti kuin kansallisestikin. Ympäristöterveydenhuolto on ennaltaehkäisevää 
kansanterveystyötä ja terveydenhuoltolain mukaan osa perusterveydenhuoltoa.” 

Syksyllä viestittiin EMA:n esille nostamaa aihetta Euroopan vähentyneestä mikrobilääkkeiden 
käytöstä ja nostettiin esille Rajat räiskeille -kansalaisaloitteen juuttuminen eduskunnan talousvaliokuntaan. 
Eläinlääkäriliitto on yksi aloitteen kannattajista.   

 
Maa- ja metsätalousministeriölle annetut lausunnot 
   

 
- Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi eläinten kuljetuksesta 

annetun lain muuttamisesta 
- Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi koirien 

tunnistamisesta ja rekisteröinnistä 
- Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi rehulaiksi sekä eräiden muiden 

lakien muuttamisesta 
- Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle hallituksen esityksestä eduskunnalle elintarvikelaiksi sekä laeiksi 

terveydensuojelulain ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta 
- Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle afrikkalaisen sikaruton vastustamisesta annetun maa- ja 

metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta 
- Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle tieteellisiin ja opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta 

annetun lain ja valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 
- Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle hallituksen esityksestä eläintautilaiksi sekä eräiksi siihen liittyviksi 

laeiksi 
- Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle luonnoksesta asetukseksi nautaeläinten tunnistamisesta annetun 

maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 4 §:n muuttamisesta 
- Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle luonnoksesta eräistä elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäisistä 

toiminnoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamiseksi 
 
 
 
 
 

https://www.sell.fi/uutinen/elainlaakariliitto-tukee-ehdotusta-poliisin-elainsuojeluroolin-kehittamisesta
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Valtioneuvostolle annetut lausunnot 
 
- Lausunto ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi elintarvikevalvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 

muuttamisesta sekä hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun 
lain 7 §:n muuttamisesta 

 
Sosiaali- ja terveysministeriölle annetut lausunnot 
 
- Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja 

terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi 
lainsäädännöksi 
 

Ruokavirastolle annetut lausunnot 
 
- Lausunto Ruokavirastolle eläinlääkäreiden huumausainenumerosta luopumisesta 
 

6.3 Suomen Eläinlääkärilehti  
 

Eläinlääkärilehden numeroita julkaistiin kahdeksan ja sivuja 532 (vuonna 2019 numeroita 9, sivuja 620). 
Tieteellisiä artikkeleita julkaistiin 16 (v. 2019/ 13) ja muita artikkeleita 42 (vuonna 2019/ 64).  Loppuvuonna 
painosmäärä oli 2900.  

Toimintavuonna valmisteltiin lehden tieteellisten artikkelien saatavuus sähköisesti jatkossakin: 
Kansalliskirjaston ja Kopioston Elektra-palvelu (käyttöliittymät Doria ja Arto) lopetetaan vuoden 2022 lopussa eikä 
uutta aineistoa tallenneta enää vuoden 2020 jälkeen. Jatkossa Eläinlääkärilehdessä julkaistuja tieteellisiä 
artikkeleita ei tartu verkkohakuun (esimerkiksi Google Scholar) kuin lähinnä Helsingin yliopiston tietokannoista 
(Helda, Tuhat). Lehdellä ei ole mahdollisuuksia rakentaa omaa tietokantaa ja niin valmisteltiin siirtyminen lehden 
tieteellisten artikkelien automaattiseen julkaisemiseen Helsingin yliopiston tietokannoissa, jos yksikin kirjoittaja on 
Helsingin yliopistosta. Tavoite on julkaista kaikki artikkelit vuodesta 2016 alkaen ja jatkossa automaattisesti lehden 
ilmestyessä vuonna 2021. Tavoite on avoimen tiedejulkaisemisen ja digitalisaation hengessä saattaa tutkittu 
tieteellinen tieto yleisön ja muiden tutkijoiden saataville. Muutoksesta kerrottiin näkyvästi Eläinlääkärilehdessä 
vuoden lopussa ja myös alkuvuodesta 2021.  

Lehden pääkirjoituksissa käsiteltiin vaihtuvien kirjoittajien teksteissä muun muassa kollegiaalisuuden 
ajankohtaisuutta ja haasteitakin, uuden valtuuskuntakauden alkua sekä koronaviruksen ajankohtaisuutta 
muistuttamassa ihmisten ja eläinten yhteisestä terveydestä, koronan tuomasta tarpeesta kerätä aktiivien 
yhteisponnistuksella tietoa myös eläinklinikoilla olevista ihmisten tehohoitoon soveltuvista laitteista, epävarmassa 
tilanteessa järjestettävistä ensimmäisistä virtuaalisista Eläinlääkäripäivistä, oudon vuoden valtuuskunnan 
etäkokouksista ja kunta-alan liittokierroksesta, joka sekin huipentui etäyhteydellä, 34-vuotiaan eläinlääkärin 
ensimmäisestä vakituisesta työpaikasta heijastellen nuoremman eläinlääkärikunnan elämän haasteita, voiko 
eläinlääkäriksi opiskella etänä ja liiton tuoretta Terve ja hyvinvoiva eläinlääkäri -missioita.  

Puheenjohtajan palsta ilmestyi seitsemässä lehdessä; puheenjohtaja eli lehden päätoimittaja kirjoitti lisäksi 
yhden pääkirjoituksen. Palstallaan puheenjohtaja käsitteli ajankohtaisia edunvalvonta-asioita, työhyvinvointia, 
työmarkkinaneuvottelua ja muuta ammattiasiaa. Työehtoneuvottelut olivat lehdessä esillä kevään 
neuvottelukierroksen merkeissä.  

Lehti teki touko-kesäkuussa yhteistyössä eläinlääketieteellisen tiedekunnan kanssa kyselyn kesällä 2019 
ensimmäistä kertaa eläinlääkärin töissä olleille opiskelijoille. Tämän pohjalta lehden numerossa 5 julkaistiin kolme 
artikkelia eri näkökulmin nuorten siirtymisestä työelämään. Kokonaisuudesta saatiin hyvää palautetta.  

Liiton jäsentutkimuksen 2020 tuloksista aloitettiin lehdessä 7 seuraavalle vuodelle jatkuva kirjoitussarja. 
Kirjoituksissa on nyt mahdollista verrata tuloja ja muita oloja vuoden 2018 jäsentutkimuksen tuloksiin. 
Eläinlääkäriliiton tilaamasta Eläinlääkärin johtamiskoulutuksesta kerrottiin lehdessä myös artikkelin muodossa. 

Eläinlääkäripäivistä kerrottiin kuudessa numerossa. Lehdessä välitettiin runsaasti liiton jäsenille 
suunnattuja viestejä liiton toiminnasta sekä Jäsenelle-palstalla liiton palveluista ja eduista. Tietoa jäsenille välitettiin 
myös lehden ajankohtaisissa ja artikkeleissa, muun muassa Välitä viljelijästä -hankkeesta, jossa liitto on 
kumppanina. Lehteen 1 koottiin teemaan Nuoret maailmalla kuusi opiskelijan matkaraporttia. Lehdessä 6 julkaistiin 
toimitettu ja kuvitettu versio liiton hallituksen toimintakertomuksesta vuodelta 2019. Eläinlääkärin muuttuva maailma 
-teemassa julkaistiin kirjoitus Eläinetiikkaa vai eläinlääkärietiikkaa lehdessä 8. 
Eläinlääkärilehden Paras tieteellinen artikkeli 2020 -palkinnon saajan päätti kilpailun tuomari, Topi Salmi -

tutkijapalkittu Sauli Laaksonen. Parhaaksi artikkeliksi valittiin Yliopistollisessa hevossairaalassa tehty tutkimus 

Selluliitti, lymfangiitti vai vaskuliitti? Asia uutisoitiin vuoden viimeisessä lehdessä, liiton verkkosivuilla ja 

Facebookissa.  
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Lehden vakiopalstoja olivat Juristi vastaa, Työn ääressä, Ajankohtaista Ruokaviraston tutkimuksesta, Mikä 

on diagnoosisi?, 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 ensimmäistä vuottaan kirjoittavat nuoret eläinlääkärit Riikka Hakala ja Mikael Haapalehto, 

Opiskelijan vinkkelistä opiskelijat Emilie Suominen (Helsinki) ja Tia Pelkonen (Tartto) sekä Matti Tikka eli Tikka. 

Myös Näkökulma-palstalla julkaistiin kirjoituksia.  

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

Eläinlääkärilehden koko vuoden numerot lähetettiin pdf-muodossa ilmestyttyään Terveystoimittajat 
ry:n jäsenistä noin 140 toimittajalle. Vuoden eläinlääkäristä 2020 kertovaa artikkelia sekä Eläinlääkäriliiton 
yrittäjäpalkintoartikkelia käytettiin liiton tiedotuksessa ja verkossa.  

Toimintavuonna valmisteltiin jäsenhakemus Suomen tiedekustantajien liitto ry:lle. Toimitusneuvosto 
keskusteli tarpeesta tehdä lehden lukijatutkimus.  
 Lehden päätoimittajana toimi liiton puheenjohtaja Katri Kiviniemi, tieteellisenä toimittajana Jouko Koppinen, 
toimituspäällikkönä Anna Parkkari ja toimitussihteerinä Anneli Itäluoma-Alanen. Ilmoitusmyynnistä vastasi Minna 
Partanen Fennovet Oy:stä. Lehti on Aikakausmedia ry:n jäsen. Lehti taitettiin Painotalo Plus Digitalin (PPD) 
aliurakoija Mediasepissä Vantaalla ja painettiin Painotalo Plus Digital PPD:ssä Lahdessa. 
   
6.4 Viestintä  

 
6.4.1 Jäsenille suunnattu viestintä  
 

Jäsenviestinnän kanavia olivat Eläinlääkärilehti, sell.fi-verkkosivujen avoin osio sekä jäsensivut, 
sähköpostiin lähetettävä jäsenkirje, liiton Facebook-profiili ja liiton osasto eEläinlääkäripäivien näyttelyssä.  

Jäsenille räätälöitiin viestejä liiton toiminnasta, jäsentapahtumista, jäseneduista ja -palveluista, 
Eläinlääkäripäivistä, työ- ja virkaehtosopimusneuvotteluista, vero-oppaasta, mahdollisuudesta ehdottaa liiton 
palkittavia, lehden ja jäsenkirjeen ilmestymisestä, valtuuskunnan kokouksista ja seminaareista, työttömyyskassaan 
liittymisestä, Kiila-kuntoutuksesta, liiton kampanjasta Myös lemmikittömän lääkäri, koronaviruspandemian 
vaikutuksesta eläinlääkärien ja liiton toimintaan, jäsentutkimuksen teosta, liiton saamista lausuntopyynnöistä sekä 
monista muista asioista.  

Liiton suurelle yleisölle suunnattu kampanja Myös lemmikittömän lääkäri toteutettiin kesällä 
yhteistyökumppanina viestintätoimisto (ks. luku 6.4.2.). Kampanja herätti jäsenistössä paljon reaktioita, joista osa 
oli kielteisiä. Jäseniltä saadun palautteen vuoksi kampanjassa otettiin aikalisä ja kampanjaa korjailtiin. Kaikki 
jäseniltä saatu palaute käytiin huolellisesti läpi hallituksen ja viestintätoimiston kanssa. Kampanjan aikana tehdyistä 
virheistä otettiin opiksi.  

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

Liiton mobiiliyhteensopivasti toimivia verkkosivuja pidettiin yllä. Etusivun kuvakkeita hyödynnettiin 
ajankohtaisten asioiden esiin nostamisessa. Osa verkkosivuista on julkisia 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. Jäsenkirjeet voi lukea myös jälkikäteen verkosta jäsensivuilta. 
Paperitulosteena jäsenkirje toimitettiin pyynnöstä noin 25 jäsenelle. Sähköisen kirjeen avaa sen saajista noin 
puolet, kesällä liiton kampanjan alkaessa ja eEläinlääkäripäivien erikoisjäsenkirjeen ilmestyessä noin 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. Se myös postitettiin kaikille jäsenille jäsenmaksukirjeen liitteenä joulukuussa. Eläinlääkärien ja 
eläinlääkärien sidosryhmien käytössä oli ammatista monipuolisesti kertova esite Eläinlääkärit. Joka päivä. 

Opiskelijalehdissä Epiglottis ja Ascaris Lumricoides julkaistiin Eläinlääkäriliiton jäsenyydestä ja eduista 
kertovat mainokset. 
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6.4.2 Ulkoinen viestintä  
 

Ulkoisen viestinnän kanavia olivat tiedotejakelut medialle (ePressi ja oma jakelu), liiton verkkosivut, 
liiton Facebook-profiili, Instagram ja Twitter. Alan sisäisessä viestinnässä Facebookin suljettu Flutteri-sivu toimi 
myös liiton viestinnän kanavana. Vuoden aikana joukkoviestinten kyselyihin ja haastattelupyyntöihin vastattiin 
aiheen ja tilanteen mukaan. Kysyjiä ohjattiin edelleen liiton toiminnassa mukana oleville eläinlääkäreille, erityisesti 
puheenjohtajalle.  

Tammikuussa viestittiin, että Ympäristöterveydenhuolto on siirrettävä osaksi maakuntahallintoa sote- 
ja pelastuspalveluiden kanssa, koska se on osa perusterveydenhuolto ja kansanterveystyötä. Se vastaa ruuan 
tuotantoketjujen turvallisuudesta sekä ehkäisee ja poistaa ihmisille ja eläimille koituvia terveyshaittoja.  

Keväällä ulkoisessa viestinnässä olivat esillä Yliopistollisen eläinsairaalan mahdollinen 
rahoitusleikkaus, liiton tuki poliisin eläinsuojeluroolin kehittämiselle, yliopiston tutkimuksen tieto, jonka mukaan 
virkaeläinlääkärit ovat kuormitettuja sekä kalojen hyvinvointiin liittyvät asiat. Kevään ja lopulta koko vuoden ajan oli 
esillä koronaviruspandemian vaikutus eläinlääkärien työhön ja Eläinlääkäriliiton toimintaan. Keväällä liiton aktiivit 
järjestivät tietokeräyksen myös ihmisten tehohoitoon soveltuvista laitteista.  

Toukokuussa palkittiin Vuoden eläinlääkäri (luku 7.4).  
Kesäkuussa aloitettiin Eläinlääkäri – myös lemmikittömän lääkäri -viestintäkampanja sosiaalisessa 

mediassa: Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa pyöritetty kampanja oli pääasiassa suunnattu suurelle 
yleisölle. Sen tavoite oli kertoa eläinlääkärien työn vaikutuksesta ihmisten terveyteen. Kampanjan videolla eri 
taudinaiheuttajat, joita videolla kutsuttiin pöpöiksi, kokoontuivat luokkakuvaan eläinlääkärin mikroskoopin alle. 
Video tavoitti yhteensä noin 300 000 henkilöä ja siitä katsottiin keskimäärin 17 prosenttia videon kokonaiskestosta, 
mikä vastaa kanavien keskiarvollista katsomisprosenttia mainonnassa. Videosta tykättiin yhteensä noin 3000 
kertaa. Sen nähneistä henkilöistä jopa joka kymmenes sitoutui videoon: tykkäsi, kommentoi tai jakoi videon.  

Kampanja jatkui yhteiseen terveyteen ja eläinlääkärin työhön liittyvillä meemeillä, joita julkaistiin 
yhdeksän. Meemejä näki yhteensä noin 230 000 henkilöä sosiaalisessa mediassa. Niiden tykkääjämäärät olivat 
erinomaiset Facebookissa ja Instagramissa, meemeistä tykättiin yhteensä 19 000 kertaa. Kun kaikki sitoutumiset 
(postauksen tykkäykset, klikkaukset, kommentit, jaot ja uudet seuraajat) laskettiin yhteen, joka seitsemäs meemejä 
nähneistä sosiaalisen median käyttäjistä sitoutui niihin. Kampanjoissa jo viiden prosentin sitoutumisprosenttia 
pidetään loistavana tuloksena; liiton kampanjan vastaava luku meemeissä oli 15 prosenttia.  

Viestintäkampanja päättyi kampanjavideolla nähtyjen pöpöjen pidätyskuviin. Yhteensä kahdeksan 
eri taudinaiheuttajaa asettui pidätyskuvaan ja samalla kerrottiin eläinlääkärien tekemästä työstä niiden torjunnassa. 
Pidätyskuvia näki yhteensä noin 112 000 yksittäistä henkilöä Facebookissa ja Instagramissa. Myös pidätyskuvista 
tykättiin, niitä kommentoitiin ja klikkailtiin ahkerasti. Sitoutumisprosentti oli Instagramissa lähes 25 % ja 
Facebookissa 10 % eli noin joka kuudes pidätyskuvia nähneistä henkilöistä tykkäsi, kommentoi, jakoi tai klikkasi. 
Pidätyskuvat herättivät keskustelua eläinlääkärin työn tärkeydestä ja tautien esiintyvyydestä Suomessa sekä 
muualla maailmassa. 

Kampanjan aikana liiton sosiaalisen median kanavat saivat lukuisia uusia seuraajia. Instagramissa 
seuraajien määrä kehittyi kampanja-aikana nollasta noin 600 seuraajaan. Facebookissa saimme yli 600 uutta 
sivutykkääjää eli seuraajamäärämme kasvoi kampanja-aikana lähes 20 %. Twitterissäkin saimme uusia seuraajia. 

Kaikkiaan kampanja tavoitti enemmän yleisöä kuin edellisvuotinen Elävän lääkärit. Kampanjavideo 
tavoitti 100 000 ihmistä enemmän kuin edellisenä vuonna ja koko video katsottiin useammin kuin viimeksi. 
Kampanjan kokonaistavoittavuus vuonna 2019 oli 400 000 ihmistä, kun se vuonna 2020 oli jopa 600 000 ihmistä. 
Tykkäyksiä kampanja keräsi vuonna 2020 lähes kaksinkertaisen määrän verrattuna edelliseen vuoteen. 
Kohderyhmänä suuri yleisö on erilainen kuin omat jäsenet, mutta myös poliitikot seuraavat nykyisin paljon suurta 
yleisöä kiinnostavia asioita ja siksi on hyvä tulla näkyväksi myös heille tätä kautta.  

Mukana kampanjassa olivat liiton lisäksi Suomen Eläinlääkäripraktikot SEP ry, 
Eläinlääkärihygieenikkojen yhdistys EHY ry, Suomen kunnaneläinlääkäriliitto ry, Tuotantoeläinlääkäriyhdistys ry, 
Suomen Tarkastuseläinlääkärit, Pohjois-Suomen Eläinlääkäriseura, Savo-Karjalan Eläinlääkäriseura, Pohjanmaan 
Eläinlääkäriseura, Eläinlääketieteen kandidaattiyhdistys ry ja Suolet ry. 

Eläinlääkäripäivien aikaan tiedotteiden aiheina olivat Geenitieto muuttaa eläinlääketiedettä ja 
eläinlääkärin arkea sekä Listerioosi on vakava sairaus riskiryhmäläisille – uusi tutkimusmenetelmä tehostaa 
erityisesti listerioosiepidemioiden selvittämistä ja lisäksi Eläinlääkäriliiton yrittäjäpalkinto (luku 7.5). 

Syksyllä viestittiin EMA:n esille nostamaa aihetta Euroopan vähentyneestä mikrobilääkkeiden 
käytöstä ja nostettiin esille Rajat räiskeille -kansalaisaloitteen juuttuminen eduskunnan talousvaliokuntaan. 
Eläinlääkäriliitto kannatti aloitetta alusta saakka.  

Akavan kirjoitussarjassa Akavalaiset ilmastotyössä oli lokakuun alussa liiton ehdotuksesta 
haastateltavana liiton jäsen Sanna Hellström, Korkeasaaren eläintarhan toimitusjohtaja. 

Liiton Facebook-profiilia seurasi vuoden lopussa lähes 4400 ihmistä, tykkääjiä oli vähän yli 4000 (2019 
tykkääjiä 3000). Muista kuin edellä mainitun kampanjan päivityksistä suosituimpia olivat Yliopistollista 
eläinsairaalaa uhkaava rahoitussupistus (yli 30 000 tavoitettua), Hyvää koirapäivää, koira on pitkäaikainen lemmikki 
(yli 11 500), Vuoden eläinlääkärin julkistus (5400), Hyvää maailman elintarviketurvallisuuspäivää (11 300), 
Tasavallan presidentti otti kantaa lyttykuonoisiin koiriin (yli 13 000) ja Eläinlääkärilehden paras tieteellinen artikkeli 

https://www.sell.fi/uutinen/elainlaakariliitto-tukee-ehdotusta-poliisin-elainsuojeluroolin-kehittamisesta
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2020 (lähes 10 600 tavoitettua). Liiton omien aiheiden ja jäsenasioista kertovat päivitykset tavoittivat yleensä noin 
1000–2000, toisinaan enemmän.  

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

 
6.5 Koulutustoiminta 

 
6.5.1 Eläinlääkäripäivät   

Eläinlääkäripäivät pidettiin virtuaalisesti niin, että järjestäjät ja osa luennoijista kokoontuivat Helsingin 
Messukeskukseen 16.–18. syyskuuta. Osallistujat ja osa luennoijista olivat mukana etäyhteydellä. Päivillä oli 
ensimmäistä kertaa omat verkkosivut.  

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.  

Ennen Eläinlääkäripäiviä lähes 180 vierailijaa tutustui päivien virtuaalialustaan, jolloin avoimesti nähtävillä 
olivat muun muassa Eläinlääkäriliiton puheenjohtajan tervehdys ja näyttelyosastot paitsi reseptilääkkeitä 
markkinoivat osastot. Virtuaaliosallistujina luentojen suoratoistoja seurasi 16.–18. yhteensä 704 eläinlääkäriä ja 
praktiikkaoikeudet omaavaa opiskelijaa sekä lähes 40 alempien kurssien opiskelijaa. Kaikkiaan luentojen aikana 
virtuaalialustalla oli 830 kävijää. Luentotallenteita katsottiin tapahtuman jälkeen 21.9.–18.10. 902 kertaa (309 eri 
henkilöä). 

Eläinlääkäreille järjestettiin kymmenen luentokokonaisuutta. Päivien yleisteemana oli genetiikka. 
Luentokokonaisuuksien puheenjohtajina toimi eläinlääkäreitä. Liiton puheenjohtajan päivien avajaispuhe videoitiin 
ennakkoon ja se oli nähtävissä verkossa ja myös tekstinä liiton verkkosivuilla. Fennovet järjesti eläintenhoitajille 
erillisen webinaarin Eläinlääkäripäivien aikaan. 

Fennovet Oy:n järjestämässä virtuaalinäyttelyssä oli näytteilleasettajina 25 yritystä tai yhteisöä. Lisäksi 
toimintaansa esitteli 10 eläinlääkintäalan yhdistystä. Palkattuja eläinlääketieteen opiskelijoita toimi saliavustajina 
yhteensä 13. Liiton omalla näyttelyosastolla oli aineistoina puheenjohtajan Eläinlääkäripäivien avauspuheenvuoron 
videotallenne, kampanjavideo, Eläinlääkärit. Joka päivä. -esite ja liiton jäseneduista ja toiminnasta kertovaa 
aineistoa.  
    Eläinlääkäripäivien toteutuessa virtuaalisina ei järjestetty avajaisia, tieteellistä posterinäyttelyä eikä 
eläinlääkärien keskustelutilaisuutta. Suomen Eläinlääkäriliiton yrittäjäpalkinto luovutettiin Eläinklinikka Hakametsän 
omistajille Sanna Elfvingille ja Anne Siljamäelle Messukeskuksessa Helsingissä ja luovutustilaisuus suoratoistettiin 
osana Eläinlääkäripäivien lähetystä. Toimittajille tarjottiin jälleen mahdollisuutta osallistua päivien luennoille, kaksi 
osallistui ja oikeus annettiin myös Ruotsin eläinlääkäriliitolle, joka suunnitteli omia päiviään lokakuulle. Kolme 
tiedotetta julkaistiin ja jaettiin joukkoviestimille.  
 Eläinlääkärilehdessä 2 maaliskuussa julkaistiin ennakkojuttu ensimmäistä kertaa heti kesän jälkeen 
olevista perinteisistä Eläinlääkäripäivistä ja lehdessä 3 huhtikuun lopussa julkaistiin ennakko-ohjelma, 
posterinäyttelyn kutsu sekä hintatiedot. Kesäkuussa lehdessä 4 kerrottiin päivien muuttamisesta virtuaalisiksi ja 
kehotettiin seuraaman verkkosivuja. Elokuussa Eläinlääkäriliiton ylimääräisessä jäsenkirjeessä kerrottiin vain 
virtuaalisten Eläinlääkäripäivien järjestelyistä ja ajantasaiset tiedot olivat Elainlaakaripaivat.fi-sivustolla. Syyskuun 
1. päivä ilmestyneessä Eläinlääkärilehdessä 5 kerrottiin lyhyesti päivistä ja osallistujien mahdollisuudesta kuunnella 
luentoja vielä kuukauden ajan tapahtuman jälkeen sekä julkaistiin virtuaalisen näyttelyn osallistujien tiedot.  
Eläinlääkärilehdessä 6 julkaistiin artikkeli päivillä jaetusta Eläinlääkäriliiton yrittäjäpalkinnosta sekä päivien kooste ja 
lehdessä 7 avattiin vielä päivien osallistujakyselyn tuloksia. Valokuvaajana Messukeskuksessa oli jälleen Jari 
Härkönen. 

Fennovet Oy julkaisi päivien luentokokoelman kolmatta kertaa sähköisessä muodossa. Luentokokoelman 
lukuoikeus on voimassa seuraavan vuoden loppuun saakka.  

 
6.5.2 Kirjanpito- ja verokurssi 

 
 Eläinlääketieteen opiskelijoille järjestettiin liiton kustantamat Eläinlääkärin kirjanpito- ja verokurssit 8. ja 9.2. 
Helsingin Viikissä. Verokurssin kouluttajana oli veroasiantuntija Marjo Salin Veronmaksajat ry:stä ja 
kirjanpitokurssin kouluttajina Ida Korolainen ja Pirkko Nousiainen Tilipalvelu Elli Oy:stä. Verokurssille osallistui 41 
opiskelijaa sekä kirjanpitokurssille 37 opiskelijaa. Molempien kurssien käytännön järjestelyistä vastasi Fennovet 
Oy. Tartossa eläinlääketiedettä opiskeleville perinteisesti järjestetty kirjanpitokurssi marraskuussa jäi pandemian 
takia väliin, mutta tarttolaiset pääsivät kirjanpitokurssille etätoteutuksena alkuvuodesta 2021.  
  
6.6 Jäsenpalvelut 

 
Liiton jäsenet saivat kertomusvuoden aikana jäsenpalveluita ja jäsenetuja seuraavasti: asiamiesten 

henkilökohtaista neuvontaa, eläinlääkärin vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen, Eläinlääkärilehden kahdeksan 
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kertaa, sähköisen koulutuskalenteripalvelun verkossa, vero-oppaan, seitsemän sähköistä jäsenkirjettä, 
Eläinlääkäripäivät jäsenhintaan, Fennovetin kurssit jäsenhintaan, 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, Puhti-palvelun, mahdollisuuden liiton 
logon käyttöön, JUKOn luottamusmiespalvelut, opiskelijoiden matka-apurahat opiskelijoille haettavina kahdesti 
vuodessa, mahdollisuuden ostaa Tilipalvelu Ellin palveluita jäsenhintaan, Lääketietokeskuksen Pharmaca Fennica 
Veterinarian digitaalisen version, 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, akavalaisen 
Member+-edut sekä Akavan neuvottelemat muut jäsenpalvelut ja -edut. Lisäksi luottamustehtävissä olevat saivat 
järjestövakuutuksen. 

Liiton verkkosivujen avoimet työpaikat -osiossa oli kertomusvuoden aikana avoimia työtilaisuuksia 55 
kappaletta ja työnhakijoiden ilmoituksia ei ollut lainkaan. Eläinlääkärilehdessä julkaistiin kymmenen (2019/ 11) 
työpaikkailmoitusta. 

 
 

6.7 Avustustoiminta ja stipendit
 

 
Hilve Kortteen rahastosta jaettiin eläinlääketieteen opiskelijoille keväällä 1800 euroa ja syksyllä 1292 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 kokoukset pidettiin etäyhteyksin 4.–5.6.2020 ja 5.–6.11.2020.  
Kesäkuun kokoukseen osallistuivat Katri Kiviniemi (UEVH), Elias Dahlsten (EASVO), Ira Kallio-Kujala 

(EVERI) ja Hanna Nurmi (UEVP). 
Marraskuun kokoukseen osallistuivat Katri Kiviniemi (UEVH), Elias Dahlsten (EASVO), Ira Kallio-Kujala 

(EVERI), Hanna Nurmi (UEVP) sekä Tiina-Mari Aro Ruokaviraston edustajana (EASVO). 
Kokouksissa keskusteltiin muun muassa koronapandemiasta, 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 kerran vuoden aikana pohtimaan yhteisiä 

linjauksia FVE:n kokouksissa käsiteltäviin asioihin. Lisäksi keskusteltiin laajasti eri maiden ajankohtaisista asioista. 
Kokoukset järjestettiin etäyhteydellä. Kokouksissa liittoa edustivat Katri Kiviniemi ja Hanna Nurmi. Kokouksiin 
osallistui myös Viron ja Latvian edustajia. 

Pohjoismaisten eläinlääkäriliittojen (Tanska, Norja ja Ruotsi) viestijät ja lehdentekijät, liitosta Anna Parkkari, 
tapasivat koronavuonna tammikuussa Helsingissä ja etänä kesäkuussa. Verkoston kokouksissa ja viestittelyssä 
vaihdetaan kokemuksia viestintään, verkkosivuihin, someen, jäsenkirjeisiin, julkisuuteen ja lehden tekoon liittyen 
sekä koronavuonna myös virtuaalisiin Eläinlääkäripäiviin liittyen. Pohjoismaiset lehdet saivat käyttöönsä muun 
muassa Topi Salmi -palkinnosta (2019) kertovan tekstin, joka julkaistiin Ruotsin eläinlääkärilehdessä 1/20 ruotsiksi. 
Eläinlääkäriliiton yrittäjäpalkinnosta julkaistiin hieno uutisointi Ruotsin eläinlääkärilehdessä loppuvuodesta. Suomen 
Eläinlääkärilehden aiempaan työterveysnumeroon (2019) tehty Raskaus avasi silmät riskeille -artikkeli julkaistiin 
Ruotsin eläinlääkärilehdessä ja Tanskan jäsenkirjeessä. Pohjoismaisille lehdille toimitettiin oma kirjoitus 
suomalaisesta Eläinlääkärin työterveys -kirjasta ja sen keskeisestä tekijästä Kari Reijulasta.  
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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 

Palkinto jaetaan vuosittain merkittävän eläinlääketieteen, eläinlääkinnän tai eläinlääkärikunnan hyväksi 
tehdyn työn perusteella. Tarkoitus on nostaa eläinlääkärialan tuntemusta ja arvostusta suuren yleisön piirissä ja 
oman ammattikunnan keskuudessa. 

Vuoden eläinlääkäri 2020 on tautisalapoliisi, epidemiologieläinlääkäri, ympäristöterveydenhuollon 
erikoiseläinlääkäri ja zoonoosiepidemiologian dosentti Ruska Rimhanen-Finne, joka työskentelee Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitos THL:ssä. Hänet palkittiin pitkäjänteisestä työstä elintarvike- ja vesiturvallisuuden sekä eläinten ja 
ihmisten yhteisten taudinaiheuttajien torjunnan edistämisessä. Hänen asiantuntemustaan elintarvike- ja 
vesivälitteisten epidemioiden tartuntalähteitä selvittävien ammattilaisten apuna arvostetaan suuresti: epidemioita 
selvittävät eläinlääkärit ja muut ammattilaiset saavat häneltä apua juuri kaikista hankalimmissa epidemioissa. 
Palkittu kehittää työkseen selvittämisen keinoja. Vuoden eläinlääkärillä 2020 on aina uusin tieto epidemioihin 
liittyen. Työ on kansainvälistä: Rimhanen-Finne osallistuu Maailman terveysjärjestö WHO:n kansainväliseen 24/7-
terveysuhkapäivystykseen ja toimii myös THL:n yhteyshenkilönä Euroopan tautikeskuksen (ECDC) elintarvike- ja 
vesivälitteiset taudinaiheuttajat ja zoonoosit -verkostossa. Palkittu on pidetty luennoitsija, joka kehittää tautien 
selvittämistyötä myös kouluttamalla kollegoitaan.  

MTV:n aamu tarttui aiheeseen ja kutsui palkitun haastatteluun samoin kuin Ylen ajankohtaisradio, 
jossa asia oli esillä useamman kerran hyvin tehdyssä haastattelussa. Myös Maaseudun Tulevaisuus, 
Hufvudstadsbladet ja päättäjille suunnattu verkkojulkaisu Must Read kertoivat valinnasta ja ennen kaikkea Vuoden 
eläinlääkärin työstä, ammattitaidosta ja kollegojen arvostuksesta. Laskennallisesti lukijoita ja kuulijoita tavoitettiin yli 

190 000 ja mainosrahaa säästettiin reilusti yli 30 000 euroa. Osumia jaettiin myös liiton kanavilla somessa. 
Koronavuoden takia ei järjestetty palkitsemistilaisuutta medialle. Liiton verkkosivuilla julkaistaan aina lyhyt versio 
palkinnosta ruotsiksi ja englanniksi.  

 

7.5 Eläinlääkäriliiton yrittäjäpalkinto 

Suomen Eläinlääkäriliiton neljäs yrittäjäpalkinto jaettiin eEläinlääkäripäivillä 16. syyskuuta; palkinto 
jaetaan joka kolmas vuosi. Eläinlääkäriliiton yrittäjäpalkinto annettiin Sanna Elfvingille ja Anne Siljamäelle, 
jotka ovat 30 vuodessa kasvattaneet omistamastaan tamperelaisesta Eläinklinikka Hakametsästä pieneläinten 
vaativaan hoitoon erikoistuneen klinikan, jossa työntekijät viihtyvät ja jonne potilaita tuodaan eri puolilta Suomea ja 
myös ulkomailta. Palkintorahat lahjoitti jälleen Vetcare Oy.  

Yrityksen kasvu on tarkoituksella ollut tasaisen hidasta. Eläinlääkäreitä on yrittäjien lisäksi 
kymmenen, eläintenhoitajia 13, yksi eläinfysioterapeutti ja kuusi asiakaspalvelu- ja hallintotyöntekijää, siis kaikkiaan 
32 henkilöä. Työnteon kantavana ajatuksena yhtiökumppaneilla on ollut vapaus. Koska Hakametsän eläinklinikalla 
on keskitytty vaativaa hoitoa tarvitseviin potilaisiin ja lääkärit ovat spesialisteja, vei aikansa rakentaa järjestely, 
jossa myös omistajat voivat lomailla. Työntekijöillä on hyvä työkierto, lomasuunnittelu, työterveyshuolto sekä 
mahdollisuus osa-aikaiseen työhön ja lyhennettyyn työpäivään. Työparityöskentely parantaa palvelun prosessia 
vakiinnuttamalla hoitokäytännöt pareittain. Asiakaspalvelun ammattilaiset hoitavat kassa- ja puhelinpalvelun, jolloin 
eläinlääkinnän ammattilaiset saavat keskittyä omaan työhönsä ja myös kehittyä siinä. 

Elfving ja Siljamäki ovat jatko- ja erikoistumiskouluttaneet kymmeniä nuoria kollegoita 
yrittäjävuosiensa aikana. Asiakkaita on vuosittain 15 000–16 000, koiria 70 ja kissoja 20 prosenttia. Liikevaihto oli 
vuonna 2019 noin 2,9 miljoonaa euroa.  

Suomen Eläinlääkärilehden artikkelia yrittäjäpalkituista käytettiin palkinnon tiedotuksessa tiedotteen 
tukena. Aamulehti oli juuri julkaissut pidemmän kirjoituksen Hakametsän klinikasta, koska klinikka täytti juuri 30 
vuotta ennen palkitsemista. Ruotsin eläinlääkärilehti uutisoi palkinnosta ja aihe oli esillä Facebookissa.  

Liiton verkkosivuilla julkaistiin lyhyt teksti palkinnosta ruotsiksi ja englanniksi.  
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7.6 Merkkipäivät   

 
 Merkkipäivää onniteltiin 70, 75, 80, 85, 90 ja 95 vuotta täyttäneitä jäseniä. Onnitteluadresseja lähetettiin 69 
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 85 756,24 euroa (vuonna 2019 +76 657,42 euroa) ja taseen loppusumma  
 843 761,24 euroa (2019: 2 999 112,36 euroa). Taseen loppusummaan sisältyy varsinaisen, sijoitustoiminta ja 
Hilve Kortteen rahasto. Varsinaisen toiminnan tulos on -130 456,26 euroa (vuonna 2019 -43 249,42 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 
pandemian vuoksi vain Helsingissä.  

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 Sointu Jalkanen (Katri Kiviniemi) (puhe- ja läsnäolo-oikeus) 

− Liittokokous Katri Kiviniemi, Sointu Jalkanen (varaedustaja), Marjatta Vehkaoja (varaedustaja), asiamies 
(varaedustaja), yrittäjäasiamies (varaedustaja) 

− Järjestötoimikunta Sointu Jalkanen 

− Akavan osaaminen ja koulutus -toimikunta Anna Parkkari (puhe- ja läsnäolo-oikeus) 

− Opiskelijavaltuuskunta AOVA (2019–2020) Maria Lehto 
 

Akavan verkostojen jäsenet:  
 

− Akalex (akavalaiset juristit) Johanna Karlström, Liina Sipilä/ Eeva Mikkonen 

− TOP-verkosto (akavalaiset toiminnanjohtajat) Sointu Jalkanen  

− Koulutusvastaavat Liina Sipilä 

− Jäsenjärjestöjen viestinnät -verkosto Anna Parkkari, Anneli Itäluoma-Alanen 

− Jäsenhankintavastaavat Riitta Puro/ Anneli Itäluoma-Alanen  
 

2. Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO 
 

− Liittokokous Katri Kiviniemi  

− Kunnan neuvottelukunta Liina Sipilä/ Eeva Mikkonen (varajäsen) 

− Kunnan neuvottelukunnan työaikatyöryhmän taustaryhmä Liina Sipilä 

− Maakunnan neuvottelukunta Liina Sipilä/ Eeva Mikkonen (varajäsen) 

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

− Valtiosektorin kummiasiamiesverkosto Liina Sipilä (kummiasiamiehenä Ruokavirastossa)   

− Yliopistoneuvottelukunta Liina Sipilä/ Eeva Mikkonen (varajäsen) 

− JUKOLEX-verkosto Liina Sipilä 
 
3. Lääkärikartelli 
 

− Hallituksen jäsenet: Katri Kiviniemi ja Sointu Jalkanen, varajäsenet Ira Kallio-Kujala ja Päivi Lahti 

− Lääkärikartellin varsinaiset kokoukset: liiton edustajana asiamies ja varaedustajana yrittäjäasiamies  

− PuhTi-työryhmä Veera Kurenlahti 

− Järjestövalmiuden kehittäminen -työryhmä Katri Kiviniemi 

− Luottamusmiestoiminnan kehittäminen: Katri Kiviniemi, Liina Sipilä/ Eeva Mikkonen 

− Lääkäriliiton kehitysyhteistyöneuvottelukunta Jenni Suolaniemi (edustaja) 
 
4. Kuntatyönantaja KT 
 

− Palkkatyöryhmä (LS) Liina Sipilä 11.3. saakka, Eeva Mikkonen 15.6. alkaen 

− Työaikatyöryhmä (LS) Liina Sipilä 

− Eläinlääkärityöryhmä (LS); Päivi Lahti, Hanna Nurmi, Katri Kiviniemi, Markku Kojo, Eeva Mikkonen 15.6. 
alkaen  

 
5. Sivistystyönantajat 
 

- Helsingin yliopiston eläinsairaalaa koskevia määräyksiä käsittelevä työryhmä Liina Sipilä, Vuokko Pekkola  
 
6. Maa- ja metsätalousministeriö  
 

− Eläinlääkintäalajaosto Katri Kiviniemi 

− 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 Tienhaara (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  
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− Eläinlääkäripalveluja koskevien säännösten uudistamista valmisteleva työryhmä (12.3.2020–
30.9.2021) Katri Kiviniemi, Elias Dahlsten (varajäsen)  

− ELV elintarvikehygienia -asiantuntijaryhmä (1.9.2020–31.8.2023) Katri Kiviniemi     

 
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) 

− Eläinlääkintävahinkojen arviolautakunta (1.3.2020–28.2.2023) Käytännön eläinlääkäripraktiikka ja 
eläinlääkintähuolto: Heli Haukioja (varajäsen Riikka Lasonen), Muut tuotantoeläimet kuin hevoset: Leena 
Suojala (varajäsen Kristiina Sarjokari), Hevossairaudet: Merja-Liisa Toivonen, Pieneläinten sisätaudit: 
Sanna Viitanen (varajäsen Karoliina Autio), Pieneläinkirurgia: Outi Vapaavuori (varajäsen Esa Eskelinen), 
Eläinten lääkitseminen: Kalevi Heinonen (varajäsen Katariina Thomson) 

− Pysyvä mikrobilääketyöryhmä: Thomas Grönthal jäsen, Katariina Thomson varajäsen                    

                    
8. Eurooppalaiset eläinlääkärijärjestöt         
 

− Federation of Veterinarians of Europe (FVE GA) Katri Kiviniemi, Hanna Nurmi 

− Union of European Veterinary Practitioners (UEVP) Hanna Nurmi 

− Union of European Veterinary Hygienists (UEVH) Katri Kiviniemi  

− European Association of State Veterinary Officers (EASVO) Elias Dahlsten 

− European Veterinarians in Education, Research and Industry (EVERI) Ira Kallio-Kujala, Tiina-Mari Aro 
 
9. Muut toimielimet 
 

− Eläinten terveydenhuollon (ETU) valtakunnallinen yhteistyöryhmä Katri Kiviniemi 

− 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 

− Kansainvälisen terveydenhuollon erityispätevyystoimikunta Kirsi Sario  

− Terveydenhuollon tietotekniikan erityispätevyystoimikunta Timo Wahlroos 
 
10. Global Health  
 

− Global Health -projektin johtoryhmä Maiju Tamminen
  

 

 
11. Kuluttajariitalautakunta jaosto VII 
 

− Marianna Dykas (2017–2022) 
 

12. Lääkärien työttömyyskassa 
 

− Hallitus Minnami Rainesalo, varajäsen Katri Kiviniemi 
 
13. Envirovet Oy, LaatuNet-hanke 
 

− Marita Saarikivi, laatuneuvosto 

− Maria Wahlfors, LaatuNet eläinsuojeluvalvonnan interkalibroinnin tapaustehtävän laatiminen -työryhmä 
 

14. Akateemiset yrittäjät (AKY) 
 

− Johanna Karlström (hallituksen varajäsen, sote-ryhmän jäsen) 
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15. Suomen Kennelliitto, eläinsuojelutyöryhmä 

 

− Kirsi Swan 
 
16. Välitä viljelijästä -verkoston sopimuskumppanuus 
 

− yhteyshenkilöt Katri Kiviniemi ja Tarja Havukainen 
 

 


