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Suomen Eläinlääkäriliiton
toimintakertomus
vuodelta 2003
1. YLEISTÄ

Suomen Eläinlääkäriliiton 111.
toimintavuosi oli vilkas ja toimintaa oli runsaasti. Vuoden aikana
puututtiin merkittävällä tavalla
liiton sääntöihin, kun liittokokous
päätti liittokokouksen ja kunnianeuvoston lakkauttamisesta ja
uuden luottamusneuvoston perustamisesta. Lisäksi liittokokouksessa päätettiin mahdollistaa liiton
opiskelijajäsenyys. Liiton toimihenkilöorganisaatiossa tapahtui
merkittävä muutos, kun liiton pitkäaikainen toiminnanjohtaja Kalevi Juntunen erosi tehtävästään ja
hänen tilalleen valittiin OTM Mika
Leppinen.
Vuoden merkittävimpiin kehitysaskeliin kuului eläinlääkintähuoltotyöryhmän työn valmistuminen. Liiton kannanotto eläinlääkintähuollon kehitystarpeista
hyväksyttiin valtuuskunnan kevätkokouksessa. Työryhmän suorittama nykyisen eläinlääkintähuoltojärjestelmän vahvuuksien ja heikkouksien kartoitus antoi valtuuskunnalle oivalliset edellytykset
ilmaista mahdollisimman selkeästi
ja yhtenäisesti käsityksensä siitä,
miten liitto haluaa järjestelmää
kehitettävän ja millaiset ovat tämän pohjalta tarvittavat ehdotukset. Siten jo vuosikaudet käyty
aktiivinen sisäinen keskustelu
eläinlääkintähuollon ajankohtaisista ongelmista sekä vahvuuksista ja
heikkouksista saatiin yksiin kansiin
vastaamaan siihen paineeseen, jota
vaatimukset ympäristöterveydenhuollon lainsäädännön, organisaation ja toimintojenkin uudistamisesta ovat pidemmän ajan kuluessa
kasvattaneet.

Maa- ja metsätalousministeriön
vuonna 2002 asettama työryhmä,
jonka tehtävänä oli tehdä esitys
periaatepäätökseksi paikallisen
elintarvikevalvonnan kehittämiseksi, valmisteli asiakirjan, joka oli
lausuntokierroksella vuoden alussa. Liitto kannatti yhteistyötä kuntien kesken tavoitteenaan eläinlääkäreiden tehtävänjaon järkeistäminen ja työsidonnaisuuden alentaminen. Esitetyn periaatepäätöksen
suurin ongelma oli liiton mielestä,
että siinä ei huomioitu riittävällä
tavalla kuntia vaivaavaa resurssipulaa. Liiton huolenaiheena oli, että
yhteistyöhankkeissa vähennettäisiin entuudestaan eläinlääkintä- ja
ympäristöterveydenhuollon resursseja. Lisäksi liitto painotti, että
elintarvikevalvonnan kehittämiseksi suunniteltu järjestelmä ei
ottanut huomioon eläinlääkintähuollon ja muun ympäristöterveydenhuollon tarpeita. Ympäristöterveydenhuollon ensimmäisten
alueellisten kokeiluhankkeiden
käynnistyessä liitto kehotti jäseniään olemaan aktiivisesti mukana
yhteistyöhankkeissa. Liitto järjesti
hankkeisiin osallistuville eläinlääkäreille tilaisuuden kesäkuussa,
jossa keskusteltiin hankkeiden tilasta. Lisäksi Eläinlääkärilehteen
hankittiin artikkeleita jo toimivista
yhteistyömuodoista. Eläinlääkäripäivien yleissektio käsitteli myös
seudullisia yhteistyöhankkeita.
Liiton Internet-sivut uusittiin ja
niitä laajennettiin. Hallitus käytti
keskustelutaulua kokouksiin valmistautumisessa. Lisäksi liiton jäsenet kävivät vilkasta keskustelua
liiton keskustelutaululla.
Suomen Eläinlääkärilehti täytti
110 vuotta ja se julkaisi juhlanu5

meron helmikuussa sekä järjesti
juhlaseminaarin yleisölle. Juhlaseminaarin yhteydessä luovutettiin
Vuoden eläinlääkintäteko -palkinto Helsingin yliopiston tutkijaryhmälle ja asia sai runsaasti julkisuutta mediassa. Eläinlääkäri Yrjö Kokon
100-vuotissyntymäpäivää
juhlittiin Eläinlääkäripäivien yhteydessä ja hänen tuotantoaan esiteltiin näyttelyssä.
Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta kutsuttiin liiton
vieraaksi. Liitto esitti valiokunnalle kritiikkiä alv-uudistuksen vaikutuksista eläinlääkäriasemien
toimintaan. Lisäksi valiokunnalle
tuotiin julki liiton huoli nykyisen eläinlääkintähuoltojärjestelmän rapautumisen ja kuntien resurssipulan aiheuttamasta uhasta
eläinlääkäreiden jaksamiselle. Liitto ilmaisi huolensa keskushallinnon asiaa koskevasta vähättelystä.
Valiokunnan tietoon tuotiin yhä
useammassa kunnassa tapahtunut
kunnallisen ympäristöterveydenhuollon yhteyden katkeaminen
kansanterveystyöhön ympäristöterveydenhuollon toimintojen
siirryttyä kuntien organisaatioissa
teknisen työn alaisuuteen. Valiokunnalle esiteltiin eläinlääkäreiden
koulutusta ja samalla ilmaistiin liiton myönteinen kanta koulutuspaikkojen lisäämiseen sillä ehdolla, että eläinlääketieteellisen tiedekunnan nykyisellään riittämättömiä resursseja lisätään.
Lääninhallitusten
palkkausuudistus oli esillä pitkin vuotta.
Palkkausuudistusta koskeva virkaehtosopimus hyväksyttiin loppuvuodesta. Liitto oli sopimuksen
aikaansaamisen osalta vaa’ankieliasemassa, minkä vuoksi läänin-
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eläinlääkäreille saatiin ylimääräinen sopimuksen solmimislisä. Lisästä huolimatta osa läänineläinlääkäreistä jäi takuupalkalle.
Liitto tiivisti vuoden aikana yhteistyötään Lääkelaitoksen kanssa.
Lääkelaitos pyysi syksyllä palautetta toiminnastaan ja esille tuotiin
erityislupajärjestelmään liittyvät
hankaluudet lupien jatkuvasta uudistamisesta. Eläinlääkärit pääsivät
Lääkelaitoksen Tabu-lehden jakelulistalle ja lehdessä ryhdyttiin
esittelemään myös eläinlääkintäkysymyksiä. Tiivistynyt yhteistyö
nostikin ammattiryhmämme aivan
uudella tavalla esille.
2. JÄSENISTÖ

Vuoden lopussa jäsenmäärä oli
1605.
Liittoon hyväksyttiin kertomusvuoden aikana 58 uutta jäsentä ja
viisi jäsentä erosi. Kertomusvuoden aikana liiton jäsenistä kuolivat
Per Andersson, Karl Blomqvist,
Matti Hakkola, Raili Holcombe,
Kurt-Erik Juslin, Seppo Koskela,
Päivi Maisi, Eero Olsoni, Ilkka
Rahko, Seppo Rantalahti, Tapio
Soosalu, Vuokko Troberg, Tapani
Vähä-Vahe ja Heikki Örmälä.
Liittoon kuului 93 prosenttia
Suomen eläinlääkäreistä. Jäsenistö
jakautuu likimäärin seuraavasti:
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- kuntasektorilla
24 %
- valtiosektorilla
17 %
- eläkeläisiä
17 %
- yksityisiä ammatinharjoittajia/
yrittäjiä
12 %
- yksityissektorilla toisen
palveluksessa
8%
- opiskelijoita
8%
- muutoin poissa työelämästä,
vailla vakinaista virkaa tai
työtä, varusmiespalveluksessa
jne.
14 %
Kuntasektorilla olevista liiton
jäsenistä on noin 11 prosenttia
kokopäivätoimisia hygieenikkoja.
Valtiosektorilla olevista jäsenistä
on 13 prosenttia tarkastuseläinlääkäreitä, 33 prosenttia valtionhallinnossa ja 54 prosenttia opetus- ja
tutkimustehtävissä.
Jäsenkunnasta on 37 prosenttia
miehiä ja 63 prosenttia naisia.
Naiset ovat valtaosana jäsenkunnan nuoremmissa ryhmissä jopa
siten, että alle 35-vuotiaista on
naisia noin 90 prosenttia ja vastaavasti yli 50-vuotiaista on miehiä
noin 90 prosenttia.
3. LIITON ORGANISAATIO
JA TOIMIELIMET
3.1 Yleistä

Liiton jäsenet ovat henkilöjäseniä.
Liitolla ei ole varsinaista alakohtaista tai aluekohtaista organisaa-
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tiota, mutta eläinlääkärien alakohtaiset erikoisyhdistykset ja alueelliset paikallisseurat ovat läheisessä
yhteistyössä.
Sääntöjen mukaan liiton päätäntävaltaa käyttävät liittokokous ja
valtuuskunta. Toimeenpanevana
elimenä on hallitus. Se nimeää
työryhmät niiden toimikausiksi
sekä valiokunnat vuosittain. Liiton
kotipaikka on Helsinki, jossa sijaitsee liiton toimisto.
3.2 Liittokokous

Kertomusvuonna pidettiin liittokokous 31. lokakuuta. Kokouksessa hyväksyttiin liiton sääntömuutos.
3.3 Valtuuskunta

Vuoden 2001 liittokokouksessa
valittu valtuuskunta kokoontui
kaksi kertaa. Sääntömääräinen
kevätkokous pidettiin 24. toukokuuta Lääkäritalossa ja sääntömääräinen syyskokous 22. marraskuuta Lääkäritalossa.
Valtuuskunnan puheenjohtajana toimi Juha Pärnänen ja varapuheenjohtajana Fia Westerholm.
Valtuuskunnan muita jäseniä ovat
Merja Dahlbom, Marko Finni, Annamari Heikinheimo, Sakari Heinänen, Tuomas Herva, Marjo-Riitta
Hämäläinen, Inna Ilivitzky, Jouko
Jakala, Juha Keskitalo, Jere Lindén,
Miia Lindström, Jouni Niemi, Antti Niinistö, Pirkko Pirinen, Vuokko
Puurula, Vesa Rainio, Olli Ruoho,
Irmeli Sippola, Kirsti Sipponen,
Olli Soininen, Pauli Sorvisto, Pia
Vennerström ja Eeva-Riitta Wirta.
Lisäksi valtuuskunnan kokouksiin
ovat osallistuneet liiton puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet. Valtuuskunnan sihteerinä on toiminut
liiton toiminnanjohtaja. Toimistoeläinlääkäri Marjut Hämäläinen,
taloussihteeri Pirkko Nousiainen
ja tiedottaja Lumia Ojajärvi ovat
osallistuneet kokouksiin läsnäoloja puheoikeudella.
Säännöissä määrättyjen asioiden
lisäksi valtuuskunta on käsitellyt
muun muassa eläinlääkintähuolto-
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työryhmän esitykset eläinlääkintähuollon kehittämiseksi, liiton
sääntöjen uudistamisen, toiminnan painopistealueet vuosille
2002–2004, luottamusneuvoston
toimintasäännön, luottamusneuvoston valinnan 2004 alkavalle
toimikaudelle, valtuuskunnan vaalijärjestyksen hyväksymisen ja liiton tulevaisuustyöryhmän perustamisen.
3.4 Hallitus

Kertomusvuoden aikana liiton ja
samalla hallituksen puheenjohtajana on toiminut Ari-Matti Pyyhtiä, varapuheenjohtajana Eeva Sovijärvi sekä jäseninä Sanna Hellström, Olli Kauko, Esa Kesti, Antti
Nurminen ja Meeri Rinta-Jouppi.
Hallituksen kokouksiin ovat säännöissä määrätyn läsnäolo- ja puheoikeuden mukaisesti osallistuneet
valtuuskunnan puheenjohtaja
Juha Pärnänen ja valtuuskunnan
varapuheenjohtaja Fia Westerholm. Kokousten sihteerinä on
toiminut toiminnanjohtaja. Lisäksi
kokouksiin on osallistunut läsnäolo- ja puheoikeudella toimistoeläinlääkäri Marjut Hämäläinen ja
tiedottaja Lumia Ojajärvi.
Hallitus on toimintavuoden aikana kokoontunut 11 kertaa.
3.5 Työryhmät ja valiokunnat

Hallitus on kertomusvuonna asettanut seuraavat valiokunnat:
Ammatillisten ja kansainvälisten asioiden valiokunta: puheenjohtaja Ari-Matti Pyyhtiä, jäsenet: Olli Kauko, Outi Laitinen,
Antti Nurminen, Eeva Sovijärvi ja
sihteeri Marjut Hämäläinen.
Valiokunta ei kokoontunut vuoden aikana, koska FVE:n aktiivinen
toiminta oli käytännössä tilapäisesti keskeytynyt.
Eettisten asioiden valiokunta: puheenjohtaja Jouni Niemi,
jäsenet: Tiina Autio, Kalevi Juntunen, Seppo Lamberg, Erkki Pyörälä, Leena Suojala, Eero Tuominen
ja sihteeri Marjut Hämäläinen.
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Valiokunta kokoontui kaksi
kertaa. Se viimeisteli Hyvä hoitokäytäntö -kannanottonsa, muokkasi FVE:n Good Veterinary Practice
-käännöksen kieliasua sekä käsitteli jäsenkanteluasiaa.
Suomen Eläinlääkärilehden
toimitusneuvosto: puheenjohtaja Olli Peltoniemi, jäsenet: Tuomas
Herva, Miia Lindström (tilalle valittu Janne Lundén 11.9. lähtien), Mia
Ruohoniemi (tilalle valittu Minna
Viitanen 16.9. lähtien), Leena Saijonmaa-Koulumies, asiantuntija
Raisa Iivonen ja sihteeri Marjut
Hämäläinen.
Toimitusneuvosto kokoontui
viisi kertaa. Se suunnitteli Suomen
Eläinlääkärilehden 110-vuotistapahtumat ja käynnisti seuraavan
teemanumeron suunnittelun, minkä aiheena on tuotantoeläinten
terveydenhuolto. Valiokunnan puheenjohtaja esitteli lehteä tiedekunnan erikoistumisopintoja suorittaville eläinlääkäreille järjestetyssä tiedekunnan tilaisuudessa
syksyllä.
Eläinsuojeluvaliokunta: puheenjohtaja Hanna Maria Voipio,
jäsenet: Heidi Härtel, Paula Junnilainen, Taina Laine, Katri Wermundsen ja sihteeri Marjut Hämäläinen.
Valiokunta kokoontui kolme
kertaa. Se kutsui asiantuntijat Susanna Ahlstömin ja Mari Heinosen
kertomaan sikojen kasvatusolosuhteisiin liittyvistä ongelmista.
Lisäksi se tutustui Korkeasaaren
eläintarhaeläinlääkärin työhön ja
poroteurastukseen. Valiokunta teki aloitteita koulutusvaliokunnalle,
maa- ja metsätalousministeriölle
sekä allekirjoitti luonnonvaraisia
eläimiä koskevan vetoomuksen.
Koulutusvaliokunta: puheenjohtaja Minna Rinkinen, varapuheenjohtaja: Virpi Ala-Risku, jäsenet: Seija Heikkinen, Sebastian
Hielm, Riitta Mangs, Anu Lappalainen, Timo Soveri, Leena Väihkönen ja sihteeri Raija Korolainen.
Valiokunta kokoontui kahdeksan kertaa. Sen tehtävänä oli val-
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mistella Eläinlääkäripäivien ohjelma. Valiokunta huolehti yhdessä
liiton toimiston kanssa päivien
käytännön järjestelyistä.
Kunnan palkkavaliokunta:
puheenjohtaja Kirsti Sipponen,
jäsenet: Sakari Heinänen, TainaRiitta Seppälä, Ritva Tynkkynen,
Katri Wermundsen ja sihteeri Kalevi Juntunen.
Valiokunta kokoontui vuoden
aikana kerran, jolloin valiokunta
käsitteli muun muassa luottamusmieskoulutusta, lääkärisopimuksen toteutumista, Kunpas-työryhmän nimeämistä ja kunnalliseläinlääkäreiden työnarviointia.
Opiskelijavaliokunta: puheenjohtaja Saija Jokela ja Marisa
Palmberg, Henna Pursiainen ja
Hanna-Kaisa Sihvo ja sihteeri Marjut Hämäläinen.
Valiokunta kokoontui neljä kertaa. Se teki liiton hallitukselle esitykset liiton sääntöjen muuttamiseksi niin, että opiskelijoilla olisi
oma jäsenryhmänsä. Opiskelijaapurahojen jakamisesta valiokunta
järjesti EKY:llä tilaisuuden Eläinlääketieteen rajat.
Talousvaliokunta: puheenjohtaja Ari-Matti Pyyhtiä, jäsenet: Kalevi Heinonen, Kalevi Juntunen,
Heikki Putro, Timo Wahlroos,
Riitta-Mari Tulamo ja sihteeri Pirkko Nousiainen.
Talousvaliokunta kokoontui
kaksi kertaa. Valiokunta käsitteli
liiton talousarvion vuodelle 2004,
liiton tuloslaskelman vuodelta
2002 sekä teki hallitukselle esityksiä liiton varojen käytöstä.
Työvaliokunta: puheenjohtaja
Ari-Matti Pyyhtiä, jäsenet: Sanna
Hellström, Eeva Sovijärvi ja sihteeri Kalevi Juntunen.
Työvaliokunta kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. Valiokunta valmisteli hallitukselle uuden
toiminnanjohtajan valinnan. Valiokunta perehtyi yli kahteenkymmeneen työhakemukseen, joiden
perusteella kuusi hakijaa haastateltiin ja näistä kolme hakijaa esiteltiin hallitukselle. Lisäksi valiokun-
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ta käsitteli kokouksissaan muun
muassa henkilöstön palkkaustilannetta ja TYKY-toiminnan kehittämistä.
Sosiaalivaliokunta: puheenjohtaja Meeri Rinta-Jouppi, jäsenet:
Annamari Heikinheimo, Tapio
Laurila, Merja Rantala, Tiina Tiainen ja sihteeri Marjut Hämäläinen.
Valiokunta kokoontui vuoden
aikana kaksi kertaa. Valiokunta
viimeisteli Hyvän työpaikan kriteerit liiton hallitukselle hyväksyttäväksi, laati eläinlääkärin työterveys- ja työsuojeluoppaan materiaalin Työterveyslaitokselle julkaistavaksi sekä välitti Suomen
Mielenterveysseuran infon jäsenkunnalle mielen kriisien ja terveyden hoitamiseksi.
Valtion palkkavaliokunta:
puheenjohtaja Antti Nurminen,
jäsenet: Mikael Artala, Ali Eklöf,
Eero Läikkö, Vuokko Puurula 1.9.
saakka ja sen jälkeen Anna-Liisa
Myllyniemi, Nina Sarén (varalla
Tiina-Kaisa Lauksio), Tiina Reilas, Pauli Sorvisto, Riitta Mangs
(STEY:n edustaja) ja sihteeri Kalevi Juntunen.
Valiokunta kokoontui vuoden
aikana kaksi kertaa. Valiokunta
käsitteli kokouksissaan ajankohtaisia palkka-asioita, seurasi valtiosektorilla käyttöön otettavia palkkajärjestelmiä sekä osallistui jäsenistön edunvalvontaan Kaari-hankkeessa.
Yksityissektorin palkkavaliokunta: puheenjohtaja Fia Westerholm, jäsenet: Kalevi Juntunen
ja sihteeri Marjut Hämäläinen.
Valiokunta ei kokoontunut vuoden aikana. Valiokuntaan oli vaikea
löytää ammatillisesta vaikuttamisesta kiinnostuneita yksityisten palveluksessa olevia eläinlääkäreitä.
Yrittäjävaliokunta: puheenjohtaja Juha Pärnänen, jäsenet:
Elina Dahlqvist, Jan Ivén, Sari Jalomäki, Esa Kesti, Olli Kauko, Jouni
Niemi ja sihteeri Kalevi Juntunen.
Yrittäjävaliokunta kokoontui
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vuoden aikana viisi kertaa. Valiokunta käsitteli kokouksissaan
muun muassa yrittäjävaliokunnan
roolia yrittä-jien edunvalvojana,
klinikoiden laatuluokitusjärjestelmää, Eläinlääkärilehden yrittäjäpalstaa, eläintenhoitajien palkkausta ja alv-uudistusta. Valiokunnan
aloitteesta nostettiin hallituksessa
esille yrittäjien asema liiton toiminnassa. Tämän keskustelun pohjalta
ryhdyttiin liitossa perustamaan
tulevaisuustyöryhmää, jonka tehtävänä on liiton toiminnan uudistaminen.
Eläinlääkintähuoltotyöryhmä: puheenjohtaja Ari-Matti Pyyhtiä, jäsenet: Esa Kesti, varalla Olli
Kauko, Leena Manner, varalla
Markku Auvinen, Antti Nurminen,
varalla Jere Lindén, Kirsti Sipponen, varalla Jouko Jakala, Taneli
Tirkkonen, varalla Mervi Yli-Hynnilä, Eeva-Riitta Wirta ja sihteeri
Kalevi Juntunen.
Työryhmä sai työnsä yksimieliseen päätökseen kevään valtuuskuntaan mennessä. Työryhmän
työskentelyyn osallistuivat sekä
varsinaiset että varalla olleet työryhmän jäsenet.
3.6 Tilintarkastajat

Liiton varsinaisina tilintarkastajina
ovat toimineet KHT Kaija Tuominen Oy von Konow & Co Ab:stä ja
eläinlääkäri Kaisa Wickström. Varatilintarkastajana on toiminut
eläinlääkäri Juha Keskitalo.
3.7 Kunnianeuvosto

Liiton kunnianeuvostoon ovat
kuuluneet Erkki Pyörälä (pj.), Matti Kivalo, Erkki Pöysti, Meeri Rinta-Jouppi ja Esa Soppela. Kunnianeuvosto ei kokoontunut vuoden
aikana. Liiton sääntöuudistus lakkautti kunnianeuvoston ja tilalle
tuli Luottamusneuvosto. Valtuuskunta valitsi luottamusneuvoston
puheenjohtajaksi Paula Junnilaisen.
3.8

Liiton toimisto

Liiton toimiston henkilökuntaan
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ovat kertomusvuonna kuuluneet
hallintososionomi Kalevi Juntunen (toiminnanjohtaja 17.10.
asti), OTM Mika Leppinen (toiminnanjohtaja 28.10. alkaen), ELL
Marjut Hämäläinen (eläinlääkäri,
päätoimittaja), tradenomi Lumia
Ojajärvi (tiedottaja ja toimitussihteeri), HSO-sihteeri Pirkko Nousiainen (taloussihteeri) ja yo-merkonomi Riitta Puro (toimistosihteeri).
3.9 Liiton edustukset

Akava
– Liittokokous Ari-Matti Pyyhtiä
(varajäsen Kalevi Juntunen)
– Koulutus- ja työvoimapoliittinen
toimikunta Marjut Hämäläinen
(varajäsen)
– Opiskelijavaltuuskunta Saija Jokela (varaedustaja Henna Pursiainen)
– Ammatinharjoittajien ja yrittäjien neuvottelukunta Elina Dahlqvist (varaedustaja Jan Ivén)
– Tasavertaiset työmarkkinat -hanke (OPM), yhteyshenkilö Marjut
Hämäläinen
– Maatalous- ja ympäristöalan
koulutustoimikunta
(OPM)
2001–2004 Marjut Hämäläinen
(varajäsen)
Akavan aluetoimikunnat 2003–
2004
– Pohjanmaa Esa Kääntee
– Pohjois-Savo Paavo Miettinen
– Satakunta Lauri Merivirta
– Pohjois-Karjala Pauli Sorvisto
– Pohjois-Pohjanmaa Varpu
Hirvelä-Koski
– Lappi Ulla-Anita Karanki
AKAVA-JS
– AKAVA-JS:n hallitus Kalevi Juntunen (varajäsen)
– Kunnan neuvottelukunta
Kalevi Juntunen (varajäsen)
– Lääkärikartellin hallitus Kalevi
Juntunen (varapuheenjohtaja),
Ari-Matti Pyyhtiä (jäsen), Sakari
Heinänen (varajäsen) ja Marjut
Hämäläinen (varajäsen)
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Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta
– Tietotoimintojen toimikunta
Kirsi Soppela, 1.2. alkaen Lumia
Ojajärvi, maa- ja metsätalousministeriö (MMM)
– Kalatautistrategiatyöryhmä Juha
Keskitalo (varajäsen Ari-Matti
Pyyhtiä)
– Eläinlääkäriliiton
edustaja
MMM:n pysyväksi asiantuntijaksi Sakari Heinänen
– Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta Sakari Heinänen,
Paula Junnilainen (varajäsen)
– Sivutuoteasioiden yhdyshenkilö
Marjut Hämäläinen
– Eläinsuojelutyöryhmä Paula Junnilainen, Antti Niinistö (varajäsen)
– Eläinlääkintäjaosto Ari-Matti
Pyyhtiä, Marjut Hämäläinen (varajäsen)
– Tarttuva tauti -työryhmä Meeri
Rinta-Jouppi (varajäsen)
– Mikrobilääkkeiden käyttöesimerkit -ohjekirjan päivitystyöryhmä Satu Pyörälä, Olli Peltoniemi ja Merja Rantala
Federation Of Veterinarians Of
Europe (FVE)
– Kokousedustajat Ari-Matti Pyyhtiä, Antti Nurminen ja Eeva Sovijärvi
– Lampaiden ja vuohien tarttuvien
eläintautien yhdyshenkilö Inna
Ilivitzky
Opetushallitus
– Karjatalouden tutkintotoimikunta Juhani Taponen
– Eläintenhoitajien ammattitutkintotoimikunta Tuomas Kärkkäinen
– Eläintenhoidon tutkintotoimikunta yrittäjien edustaja Seppo
Lamberg ja opettajien edustaja
Kristiina Haasio
Muut toimielimet
– Eläinten
terveydenhuollon
(ETU) ohjausryhmä Ari-Matti
Pyyhtiä
– Lääkärien työttömyyskassan hal-
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–

–
–
–

–

–

–

–

litus Marjut Hämäläinen, Kirsti
Liukkonen (varajäsen)
Suomen Akatemian terveyden
tutkimuksen toimikunta LarsAxel Lindberg
ACTA:n toimituskunta Timo
Soveri
World Veterinary Association
(WVA) Ari-Matti Pyyhtiä
Eläinlääkäripäivystystä selvittävä
työryhmä Ari-Matti Pyyhtiä,
Kirsti Sipponen ja Kalevi Juntunen
Lääkärikartellin kehitysyhteistyöneuvottelukunta Inna Ilivitzky
Eläinlääkintävahinkojen arviolautakunta Antti Niinistö, Olli
Peltoniemi, Jyri Koponen, TarjaRiitta Vuorikoski, Outi Laitinen
ja Outi Vainio sekä varajäsenet
Torsti Miller, Terttu Vanhamäki,
Olli Mäkelä, Minna Rinkinen,
Heikki Putro ja Marja Raekallio
Suomen Eläinlääkäriliitto on
Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsenjärjestö
European Association of Establishments for Veterinary Education (EAEVE) eläinlääketieteellisten tiedekuntien arviointiryhmä Juha Pärnänen, Vesa Rainio
ja Satu Pyörälä

4. SUOMEN ELÄINLÄÄKETIETEEN SÄÄTIÖ

Säätiön hallituksen puheenjohtajana on toiminut professori Hannu
Saloniemi sekä jäseninä osastopäällikkö, ELT Veikko Tuovinen,
toimitusjohtaja Jukka Viinanen,
professori Seppo Santavirta, toimitusjohtaja Olavi Kuusela, toimitusjohtaja Seppo Paatelainen, professori Tuula Honkanen-Buzalski,
professori Hannu Korkeala ja professori Anna-Kaisa Järvinen. Säätiön asiamiehenä on toiminut
professori Riitta-Mari Tulamo.
Suomen eläinlääketieteen säätiö
jakoi toimintavuonna apurahoina
yhteensä 111 780 euroa.
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5. TOIMINTA-ALUEET
5.1

Edunvalvonta

Tulopoliittiset neuvottelut aloitettiin alkusyksystä, sopimus hyväksyttiin 15.11.2002 ja sen pohjalta
syntyneet työ- ja virkaehtosopimukset vuosille 2003–2004 allekirjoitettiin 30.11.2002. Sopimus
on kaksivuotinen, jossa palkkoja
korotetaan ensimmäisenä vuonna
3,1 prosenttia kustannusvaikutuksella ja toisena vuonna 2,6 prosenttia. Sopimukseen liittyi laaja
työelämän kehittämispaketti sekä
valtion veroratkaisu.
Lääkärikartellin hallitus on kokoontunut kuusi kertaa. Kalevi
Juntunen on toiminut kartellin
varapuheenjohtajana. Kartellin
hallitus käsitteli varsinaisen kokouksen järjestämisen asiat, kartellin hallitus antoi Eläinlääkäriliittoa
tukevan lausunnon, jossa korostettiin kansanterveystyön yhteyksien
tärkeyttä ympäristöterveydenhuoltoon, hallitus käsitteli Akavan
puheenjohtajan valintaa, kartellin
jäsenmaksua AKAVA-JS:lle, läänineläinlääkäreiden palkkausjärjestelmää ja yksityisen sektorin eläkkeitä koskevan lainsäädännön hyväksymistä. Se hyväksyi PUHTI-työryhmän esityksen 0,65 prosenttia
palvelumaksusta apteekkien 0,34
euroa perimän lisäksi, AKAVAJS:n sääntömuutoksen esitetyssä
muodossa sekä Kalevi Juntusen
eron tehtävistä.
AKAVA-JS:n varsinainen kokous
pidettiin 3. marraskuuta, missä
hyväksyttiin uudet säännöt ja nimi
JUKO eli Julkisalan koulutettujen
neuvottelujärjestö.
Edellisen
neuvottelukauden
kunnalliseläinlääkäreiden päivystystyöryhmän työtä jatkettiin ja
työryhmän toimenkuvaan lisättiin
KUNPAS-ratkaisun kohdentamisneuvottelut. Eläinlääkäreiden työaikakysymyksiä koskevat neuvottelut Kunnallisen työmarkkinalaitoksen kanssa eivät edenneet.
Lääkärisopimus paikallisine järjestöerineen ei ollut liittoa tyydyttävä.
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Kysymykset jäivät ratkaistaviksi
sopimuksen työryhmässä.
Valtion virka- ja työehtosopimuskausi alkoi 1.2.2003 ja päättyy
15.2.2005. Yleiskorotuksella palkkoja tarkistettiin 1.3. lukien vähintään 1,8 prosenttia. Yleiskorotusten lisäksi asteikkoja tarkistettiin
erityisillä palkka-asteikkomuutoksilla. Lisäksi palkkoja korotettiin 1.
maaliskuuta alkaen virastoittain
neuvoteltavalla ja sovittavalla 0,7
prosenttia liittoerällä ja tasa-arvoerällä, jonka laskemiseksi sovittiin
oma laskentamalli. Läänieläinlääkäreitä koskeva sopimus hyväksyttiin.
Liitto on osallistunut useiden
jäsenten palkka- ja työsuhdeongelmien hoitamiseen käymällä myös
paikallisia neuvotteluja työnantajan kanssa.
Liiton jäsenneuvonnassa käsiteltiin erilaisia työhön ja virkasuhteisiin liittyviä pulmia keskimäärin
10–15 päivittäin.
Liiton toiminnanjohtaja toimii
AKAVA-JS:n kummiasiamiehenä
EELAssa ja EVIssa.
5.2 Lausunnot

Kertomusvuonna liitto on antanut
seuraavat lausunnot:
Maa- ja metsätalousministeriölle:
– lausunto asetusluonnoksesta
nautojen BVD-taudin vastustamisesta
– lausunto esityksestä periaatepäätökseksi paikallisen elintarvikevalvonnan kehittämisestä
– lausunto kalojen BKD-asetuksesta
– lausunto asetuksesta kolmansissa maissa eläinlääketieteellisen
tutkinnon suorittaneen eläinlääkärin laillistamiselle asetettavista vaatimuksista
– lausunto mikrobilääkkeiden
käyttösuosituksista eläinten tärkeimpiin tulehdus- ja tartuntatauteihin
– lausunto sivutuoteasetuksen
soveltamisoppaasta hygienialain
mukaisille laitoksille ja kalastusaluksille
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– lausunto sivutuoteasetuksen
soveltamisoppaasta II, kansainvälisestä liikenteestä peräisin
oleva ruokajäte
– lausunto luonnoksesta ohjeeksi
EHEC-bakteerin torjunnasta
nautatiloilla ja teurastamoissa
– lausunto ehdotuksesta ympäristöterveydenhuollon laboratorioihin kohdistuvista viranomaisvaatimuksista
– lausunto luonnoksesta elintarvikelaiksi
– lausunto zoonoosistrategiasta
– lausunto luonnoksesta asetukseksi eläinlääkärinä toimimisesta Euroopan talousalueella suoritetun eläinlääketieteellisen
perustutkinnon perusteella
– lausunto Kalaterveys 2008 -kalatautien torjuntastrategiat työryhmämuistiosta
– lausunto luonnoksesta asetukseksi ruhojen pintanäytteistä,
puhtausnäytteistä ja EHEC-näytteistä teurastamossa ja leikkaamossa
Akavalle:
– lausunto ”Kilpailukykyiseen verotukseen” -muistion ehdotuksista
– lausunto työministeriön työryhmän esityksestä ”Tietosuoja ja
työntekijän valvonta”
– lausunto osakeyhtiölakityöryhmän mietinnöstä
– lausunto koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaluonnoksesta
– lausunto laiksi yliopistolain
muuttamisesta
Sosiaali- ja terveysministeriölle:
– lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon tavoite- ja toimintaohjelmaluonnoksesta 2004–2007
5.3 Julkaisutoiminta

Suomen Eläinlääkärilehti – Finsk
Veterinärtidskrift on perustettu
vuonna 1893. Eläinlääkärilehden
vuosikerta oli 109, koska lehti ei
ilmestynyt vuosina 1895 ja 1896.
Lehti on Aikakauslehtien liiton jäsen.
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Eläinlääkärilehteä painettiin 15.
vuotta Kirjapaino Kalevassa Oulussa. Lehdestä ilmestyi 12 numeroa,
joista elokuussa ilmestyi 7–8 kaksoisnumero. Yhteissivumäärä oli
698. Lehdelle tarjottiin 20 tieteellistä artikkelia, jotka tarkistettiin ja
hyväksyttiin julkaistavaksi. Vuoden 2002 sisällys ja eläinlääkärin
veroilmoitus vuodelta 2002 ilmestyivät numerossa yksi. Lehden
perustamisesta kuluneen 110 vuoden kunniaksi toimitusneuvosto
suunnitteli juhlanumeron, joka oli
ulkonäöltään normaalia juhlavampi. Juhlanumeron teema oli eläinten hyvinvointi. Lisäksi järjestettiin
lehden avoin juhlaseminaari Eläinlääkärit, eläintemme hyvinvointi ja
elintarvikkeiden turvallisuus. Tilaisuus pidettiin Helsingin yliopiston
Porthanian luentosalissa lauantaina 26. huhtikuuta. Paikalle kutsuttiin myös tiedotusvälineet ja tilaisuus sai julkisuutta lehdistössä.
Liiton hallituksen toimintakertomus ilmestyi lehden numerossa
kuusi. Lehti palveli ilmoittajia,
koulutuksen järjestäjiä ja työnantajia ilmoitusvälineenä. Vuoden
teemana oli elintarvikevalvonta ja
ympäristöterveydenhuolto. Marraskuun lehti oli Eläinlääkäripäivien erikoisnumero.
Lehden päätoimittajana on ollut
ELL Marjut Hämäläinen ja toimitussihteerinä tradenomi Lumia Ojajärvi. Ilmoitusten myyjänä toimi
Pirkko Nousiainen ja lehden osoitteistoa hoiti Riitta Puro. Päätoimittaja on pitänyt yhteyttä muihin
alaan liittyviin kotimaisiin lehtiin
sekä Euroopan eläinlääkärilehtien
EAVE:n toimittajiin ja osallistunut
Suomen Aikakauslehtien liiton
koulutukseen.
Eläinlääkärilehden tieteelliseen
toimituskuntaan on kuulunut ELT
Marja-Liisa Hänninen, ELT AnnaKaisa Järvinen, ELT Liisa Kaartinen, professori Terttu Katila, ELT
Hannu Korkeala, ELT Sven Nikander, ELT Satu Pyörälä, ELT Mirja
Ruohoniemi, ELT Hannu Saloniemi ja ELT Timo Soveri ja ELT Veik-
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ko Tuovinen.
Toimitusneuvoston jäsenet ovat
toimineet lehden vakituisina avustajina. Lehden pääkirjoitukset on
kääntänyt ruotsiksi ELL Leif Wikman. Päätoimittaja on Suomen
tiedetoimittajien liitto ry:n jäsen.
5.4 Tiedotustoiminta
5.4.1 Jäsenille suunnattu
viestintä

Jäsenille suunnattua tiedotusta
ovat toimintavuonna 2003 olleet
muun muassa jäsentiedotteet
ja liiton kotisivut.
Tärkein uudistus toimintavuonna oli kotisivujen uusiminen. Uudistus oli kokonaisvaltainen ja se
kattoi sivujen ulkoasun lisäksi toimivuuden ja sisällön järkeistämisen. Kotisivuilla olevaa tietoa on
säännöllisesti lisätty ja päivitetty.
Sivuilla on erikseen nimenomaan
jäsenille kohdistettua tietoa, kuten
ohjeita, sopimuksia ja suosituksia
ja tietoa työ- ja virkasuhteista. Kotisivuilla toimii työnvälityspalsta ja
keskustelutaulut jäsenille.
Jäsentiedotteen tehtävänä on
välittää liiton jäsenille ja ylempien
vuosikurssien eläinlääketieteen
opiskelijoille tietoa ajankohtaisista
asioista. Jäsentiedotteen tärkein
tehtävä on toimia puhelimen ohella jäsenneuvontakanavana. Jäsentiedote ilmestyi vuonna 2003
seitsemän kertaa.
5.4.2 Ulkoinen viestintä

Eläinlääkäreiden saama julkisuus
on ollut toimintavuonna runsasta.
Median yhteydenotot liiton toimistoon lisääntyivät merkittävästi
toimintavuonna.
Maailman eläinlääkäripäivää
vietettiin huhtikuussa. Liitto jatkoi
aloittamaansa perinnettä eläinlääkäreiden muistamiseksi ja valitsi
vuoden eläinlääkintäteon. Teoksi
valittiin Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan kokeneen ja arvostetun tutkijaryhmän aktiivinen toiminta ja julkinen
esilletulo Suomessa kasvatettavien
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sikojen hyvinvointiasioiden puolesta. Vuoden 2002 lokakuussa
Helsingin Sanomissa julkaistiin
laaja mielipidekirjoitus, jonka allekirjoittajina olivat Hannu Saloniemi, Olli Peltoniemi, Mari Heinonen
ja Anssi Tast. Kyseinen tutkijaryhmä oli toimintavuonna useasti
esillä lehdistössä.
Eläinlääkäripäivien tiedotustilaisuuksissa käsiteltiin asioita, jotka
olivat nousseet pintaan eläinlääkintähuoltolakityöryhmän valmistelemassa liiton kannanotossa
eläinlääkintähuollon järjestämisestä. Asioista jaettiin tiedotteet medioille. Esille otettiin eläinlääkäreiden työuupumus ja työhönsidonnaisuus, zoonoosien ja tarttuvien
eläintautien vastustamisen tärkeys
sekä ympäristöterveydenhuolto
osana kansanterveyttä. Osansa
saivat myös lemmikit, sillä lemmikkien merkitystä painotettiin
omassa tiedotustilaisuudessa, ja
samassa yhteydessä kerrottiin, että
Suomeen tarvitaan päivystäviä
eläinsairaaloita. Ari-Matti Pyyhtiän taustoittama otsikko 100 tunnin työhönsidonnaisuus viikossa
liikaa – eläinlääkärit uupuvat! on
kantanut hedelmää pitkälle ja asia
on ollut esillä tiedotusvälineissä
vuoden loppuun asti. Samaten
eläinsairaalatarve on kiinnostanut
mediaa, ja yhteydenotot ja näkyvyys asian suhteen on ollut runsasta.
Kotisivujen uusiminen toimintavuonna on palvellut myös jäsenkunnan ulkopuolella. Tietoa eläinlääkärin ammatista on nyt entistä
helpommin saatavilla.
5.5 Koulutustoiminta
5.5.1 Eläinlääkäripäivät
2003

Eläinlääkäripäivät pidettiin Helsingin messukeskuksessa 29.–31. lokakuuta.
Eläinlääkäripäivien avajaisissa
Suomen Eläinlääkäriliitto muisti
Yrjö Kokkoa 100 vuotta Yrjö Kokon syntymästä -juhlaesitelmällä
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sekä järjestämällä Yrjö Kokkoa
käsittelevän näyttelyn Talvipuutarhan kabinetissa.
Yleissektion aiheena oli elintarvikevalvonnan ja ympäristöterveydenhuollon seutukunnallistaminen. Pieneläinsektion aiheena oli
gastroenterologia ja hevossektiossa käsiteltiin urheiluhevosen fysiologiaa, treenausta ja testaamista.
Tuotantoeläinsektion teemana oli
kestävä emakko ja tuotantoeläinten utaresairaudet. Elintarvike- ja
ympäristöhygienian sektiossa käsiteltiin mikrobien leviämistä kansainvälistymisen mukana ja viranomaisyhteistyötä. Lihahygieniasektiossa aiheena oli HACCP teurastamossa ja leikkaamossa.
Osallistujia päiville oli 757.
Luennoitsijoita oli 28, joista neljä
oli ulkomaalaisia. Puheenjohtajina
toimi yhdeksän eläinlääkäriä. Pelkästään näyttelyyn tutustujia oli
245. Tuhannen kävijän raja ylittyi
ensimmäisen kerran eläinlääkäripäivien historiassa. Tiedottajana
toimi Lumia Ojajärvi ja toimiston
henkilökunta osallistui päivien
järjestelyihin. Eläinlääketieteen
opiskelijat toimivat saliavustajina
sekä avustivat tiedotuksessa ja ilmoittautumisten vastaanottamisessa. Keskiviikkona oli kunniajäsenlounas liiton kunniajäsenille.
Torstaina järjestettiin senioritapaaminen, jonka yhteydessä pidettiin Yrjö Kokkoa käsittelevä juhlaluento, joka oli avoin myös muille
eläinlääkäripäivien osallistujille.
Päivien osallistujille jaettiin Fennovet Oy:n julkaisema luentokokoelma, jonka painosmäärä oli
tuhat kappaletta.
Eläinlääkäripäivien ohjelma julkaistiin Eläinlääkärilehden numeroissa 5 ja 10.
5.5.2 Kirjanpito- ja
verokurssi

Kuudennen vuoden opiskelijoille
pidettiin maksuton verokurssi 1.
maaliskuuta. Kouluttajana toimi
Marjo Salin Veronmaksajain Keskusliitosta. Kurssille osallistui 24
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opiskelijaa. Viidennen vuosikurssin opiskelijoille järjestettiin maksuton kirjanpitokurssi 2. maaliskuuta. Kurssille osallistui 50 opiskelijaa. Kouluttajana toimi taloussihteeri Pirkko Nousiainen Suomen Eläinlääkäriliitosta. Molempien kurssien käytännön järjestelyt hoiti Fennovet Oy.
5.6 Jäsenpalvelut

Liiton jäsenet saivat kertomusvuoden aikana jäsenyytensä perusteella seuraavat liiton jäsenedut:
• taloudellisten ja ammatillisten
etujen valvonta
• työ- ja virkaehtosopimukset ja
muut sopimukset
• yleisneuvonta
• yrittäjäjäsenten oikeudellinen
neuvonta
• työnvälitys
• työttömyyskassa
• toverilahja
• vastuu- ja oikeusturvavakuutus, ryhmävakuutukset, Tapiolan vapaaehtoinen laajennettu
vastuuvakuutus
• koulutus-, neuvonta- ja tiedotustilaisuudet
• Eläinlääkärilehti, jäsentiedote,
kotisivut, eläinlääketieteelliset
tietokannat
• ”Eläinlääkärit. Joka päivä.”
-esite
• FIMnet FREE -liittymä
• MasterCard jäsen-, maksu- ja
luottokortti
• matka- ja lomaedut sekä alennukset
• Akavan jäsenpalvelut.
Liiton toimistosta jäsenellä on
mahdollisuus saada muun muassa
seuraavia ohjeistuksia ja lomakkeita sekä materiaalia:
• yksityissektorin työnhaku- ja
työetuopas
• ohjeita epätyypillisiin työsuhteisiin
• ohjeistus ostopalveluista
• ohjeistus työsuhteen alkaessa
• tietopaketti erityisäitiyspäivärahasta
• työsopimuskaavakkeita

1996, 102, 1

• palveluyritysten investointi- ja
kehittämistakausesite ja
-hakemuskaavake
• työsopimuslaki
• ammatinharjoittajan sosiaaliturva ja sitä täydentävät vakuutukset -opas
• eläinlääkintäautoa koskeva
tietopaketti
• työttömyyttä ja vuorotteluvapaata käsittelevää aineistoa
• suositus suomeksi ja ruotsiksi
kunnaneläinlääkärin vastaanottotiloiksi ja varusteiksi
• eläinlääkäreitä koskevat ilmoitteluohjeet sekä eettiset ja
kollegiaaliset säännöt
• diasarja eläinlääkärin työstä
• eläinlääkäriviiri
• luentokokoelmia
• 100-vuotisjuhlakirja
• adresseja ja kortteja.

5.8.2 Eläinlääkäriyhdistykset

Työnvälityksessä on avoimia
työtilaisuuksia ollut tarjolla keskimäärin noin 50–70 ja työnhakijoita noin 5–15.

Liitto on osallistunut Akavan toimintaan sen liittokokouksissa, eri
valiokunnissa ja neuvottelukunnissa. Lisäksi liitolla on ollut vahva
edustus Akavan aluetoimikunnissa. AKAVA-JS:ään liitto kuuluu
Lääkärikartellin kautta.

5.7 Avustustoiminta ja
stipendit

Toverilahjamaksu sisältyi jäsenmaksuun. Toverilahjan suuruus
oli 1 680 euroa. Kertomusvuonna
maksettiin toverilahja 14 jäsenen
omaisille.
Hilve Kortteen rahastosta jaettiin eläinlääketieteen opiskelijoille
3 399 euroa matka-apurahoina.

Eläinlääkäreiden alakohtaiset erikoisyhdistykset ja alueelliset paikallisseurat ovat itsenäisiä yhdistyksiä, joiden kanssa liitolla on
yhteistoimintaa koulutuksellisissa, järjestöllisissä sekä palkkausasioissa.
5.8.3 Eläinlääketieteen
kandidaattiyhdistys

Liitto toteutti 5. vuosikurssille
praktiikkakurssin osana tiedekunnan opetusohjelmaa. Lisäksi 5.
vuosikurssilaiset kustannettiin
verokurssille ja 6. vuosikurssilaiset kirjanpitokurssille. Liiton puheenjohtaja osallistui EKY:n vuosijuhlaan maaliskuussa.
5.8.4 Akava

5.8.5 Lääkärikartelli

5.8 Yhteydet muihin
järjestöihin

Lääkärikartellin hallituksen varapuheenjohtajana on toiminut Kalevi Juntunen. Kartellin hallituksen varsinaisina jäseninä ovat olleet Ari-Matti Pyyhtiä ja Kalevi
Juntunen. Varajäseninä ovat olleet
Sakari Heinänen ja Marjut Hämäläinen. Tilintarkastajana on toiminut Pirkko Nousiainen.

5.8.1 Yleistä

5.8.6 A-lomat ry

Kertomusvuoden aikana liitto on
järjestön toimenkuvan mukaisesti
ollut yhteistyössä eläinlääkärikuntaa lähellä olevien ja siihen vaikuttavien yhteisöjen, järjestöjen ja
viranomaisten kanssa. Neuvotteluja ja tapaamisia on ollut muun
muassa Suomen Hippoksen, Suomen Kennelliiton, eläinsuojelujärjestöjen, Akavan ja akavalaisten
liittojen, MTK:n ja Lääketeollisuusliiton sekä eri poliittisten
ryhmien edustajien kanssa.

Liitto on A-lomat ry:n jäsen. Toimintavuonna 14 liiton jäsentä sai
A-lomat ry:n jakamaa lomatukea.
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5.9 Kansainvälinen
toiminta
5.9.1 World Veterinary
Association (WVA)

Järjestön yleiskokous pidetään
joka kolmas vuosi. Kertomusvuonna ei pidetty yleiskokousta.
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5.9.2 Federation of Veterinarians of Europe
(FVE)

portoitu eläinlääkäriliittojen puheenjohtajien kevätkokouksissa.

FVE:n ylimääräinen yleiskokous
pidettiin 8. helmikuuta Brysselissä. Liiton edustajana kokouksessa
oli Eeva Sovijärvi. Kevään sääntömääräisessä
yleiskokouksessa
16.–17. toukokuuta Zagrebissa
liittoa edustivat Antti Nurminen ja
Ari-Matti Pyyhtiä. Syksyn sääntömääräisessä
yleiskokouksessa
14.–15. marraskuuta Brysselissä
liittoa edusti Eeva Sovijärvi.

5.10 Liiton tutkimukset
ja selvitykset

5.9.3 Pohjoismaiden ja
Baltian maiden
välinen yhteistyö

Vuonna 2000 tehdyn eläinlääkäreiden hyvinvointitutkimuksen
pohjalta julkaistiin American Journal of Industrial Medicine -julkaisussa artikkeli Work Environment
and Occupational Health of Finnish Veterinarians -artikkeli. Lisäksi Suomen Lääkärilehti julkaisi artikkelin Eläinlääkärin terveys ja
elintavat. Yksityissektorin palkkatutkimus toteutettiin ja sen käsitteli Akavan tutkimusyksikkö.

Pohjoismaiden ja Baltian eläinlääkärijärjestöjen yhteiskokoukset
järjestettiin FVE:n kokouksia edeltävinä päivinä FVE:n kokouspaikkakunnilla. Liittoa edustivat näissä
kokouksissa kulloinkin FVE:n kokoukseen osallistuneet liiton
edustajat. Pohjoismaiden ja Baltian eläinlääkärijärjestöjen yhteiskokouksissa käsiteltiin pääsääntöisesti FVE:n kokousten esityslistoja
yhteisen Baltian ja Pohjoismaiden
kannan muodostamiseksi. Yhteistyön osapuolet ovat kokeneet
menettelyn lisänneen Pohjoismaiden ja Baltian eläinlääkärijärjestöjen arvostusta ja vaikutusvaltaa
FVE:ssä.

6. LIITON HUOMIONOSOITUKSET

5.9.4 Pohjoismainen
koulutusyhteistyö

Vuoden eläinlääkintäteoksi valittiin Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan kokeneen ja arvostetun tutkijaryhmän
aktiivinen toiminta ja julkinen
esilletulo Suomessa kasvatettavien
sikojen hyvinvointiasioiden puolesta. Tutkijaryhmään ovat kuuluneet Hannu Saloniemi, Olli Peltoniemi, Mari Heinonen ja Anssi
Tast.
Vuoden eläinlääkintäteoksi voidaan valita yksityisen henkilön,
yrityksen tai yhteisön toiminta tai
päätös, jolla on merkittävä suotuisa vaikutus ammattikuntaan, eläinten hyvinvointiin tai kansanterveyteen.

Suomen Eläinlääkäriliitto ry on
Fennovet Oy:n kanssa osallistunut
pohjoismaiseen täydennyskoulutusta suunnittelevaan yhteistyöhön. Liiton edustajana kokouksissa on ollut Raija Korolainen. Pohjoismaiden yhteisillä kotisivuilla,
www.nordvet.slu.se, jokainen
maa voi mainostaa omia kansainvälisiä koulutustilaisuuksiaan. Lisäksi on sovittu kunkin maan
eläinlääkäripäivien ilmoittamisesta maiden eläinlääkärilehdissä ja
osallistumismaksujen suuruudesta. Kokouksia on ollut kahdesti
vuodessa ja niiden tulokset on ra-

6.1 Kunniajäsenet

Kertomusvuonna ei kutsuttu kunniajäseniä.
6.2 Ansiomerkit

Kertomusvuonna ei myönnetty
ansiomerkkejä.
6.3 Liiton viirit

Kertomusvuonna liiton viiri luovutettiin valtuuskunnan entiselle
puheenjohtajalle Sara Syyrakille
(ent. Saari) tämän 50-vuotissyntymäpäivän johdosta.
6.4 Vuoden eläinlääkintäteko
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6.5

Merkkipäivät

Merkkipäivän johdosta on onniteltu adressilla seuraavia liiton jäseniä:
Åke Aaltonen, Timo Ahonen,
Jouko Anttila, Jessica Eriksson,
Peter Flittner, Lars Fortelius, Kirsi
Govenius, Seppo Haaranen, Kalevi
Halinen, Maija Hatakka, Henri
Hildén, Arja Holopainen, Pentti
Hynninen, Toimi Hämmäinen,
Maren Jaakkola, Jalo Junus, Juhani
Jyske, Teuvo Järventaus, Marika
Kauko, Olli Kauko, Urpo Kauppi,
Ossi Kemppainen, Jouni Kiesilä,
Taina Kivistö, Heikki Knuuttila,
Jouko Koppinen, Helena Koskentalo, Ritva Kuittinen, Laura Kulkas,
Pentti Kyrö, Ulla Körni-Rantanen,
Riitta Lappalainen, Antti Laurila,
Eerikki Lehmonen, Urho Mali,
Antero Mattlar, Pekka Mäkelä,
Reino Nikkilä, Aimo Niskanen,
Päivi Nokkala, Matti Nurmi, Maija
Nurminen, Aatos Oksanen, Bo
Olsoni, Raimo Paldanius, Liisa
Palmu, Timo Pekkanen, Niilo Peltokorpi, Erkki Petäjä, Timo Pohju,
Tapani Pukkila, Esa Rajala, Aarno
Rantala, Sara Syyrakki, Heikki Saarinen, Kardique Sakone, Matti
Salmela, Satu Sankari, Pekka Sarkanen, Irmeli Sillantaka, Ulla Skogström, Marjatta Snellman, Simo
Soro, Heikki Säteri, Raimo Talja,
Eero Tanhuanpää, Pentti Tapio,
Oiva Tiainen, Tauno Tirkkonen,
Osmo Toivanen, Pentti VainioMattila, Kai Varila, Helvi Vasenius,
Ralf Westerback, Tuulikki Väänänen ja Matti Äyräs.
7. TALOUS

Liiton varainhankinta perustuu
jäsenmaksuun sekä koulutus- ja
julkaisutoimintaan. Liiton jäsenmaksuprosentti oli 1,2. Irtaimistosta on tehty 25 prosentin poisto
ja atk-ohjelmat pois- tetaan neljänä vuonna. Tilikau- den ylijäämä
on 44 790 euroa. Pääomalaina
Fennovet Oy:lle on 13 082 euroa.
Liitolla on kaksi rahastoa: liitto-

Suomen Elänlääkärilehti

rahasto ja Hilve Kortteen rahasto.
Rahastot ovat tuloslaskelmassa
omakatteisina rahastoina. Rahastojen tuotot on siirretty kummankin
rahaston omaan pääomaan. Liittorahastot ylijäämä on 99 930 euroa
ja Hilve Kortteen rahaston ylijäämä
on 6 974 euroa.
Liiton omistamat osakkeet kuuluvat liittorahaston varallisuuteen.
Kertomusvuonna ostettiin seuraa-

1996, 102, 1

vat osakkeet: Stockmann B 600
kappaletta, Sampo 1300 kappaletta Pohjola-yhtymä 600 kappaletta,
Fortum 1200 kappaletta ja Amer
400 kappaletta. Tamron osakkeet
myytiin.
Hilve Kortteen rahastoon kuuluvat testamenttilahjoituksena
saadut asuinhuoneistot Helsingissä Tukholmankatu 7:ssä. Huoneistot on vuokrattu. Hilve Kortteen
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rahastosta on muun muassa jaettu
opiskeli-joille apurahoina 3 399
euroa, maksettu EKY:een kuuluvien opiskelijoiden Eläinlääkärilehden tilausmaksuja 1400 eurolla ja
maksettu opiskelijoiden matkakuluja, kun he ovat olleet kertomassa
lukioissaan eläinlääketieteellisestä
tiedekunnasta ja eläinlääketieteen
opiskelusta.
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Eläinlääkäripäivät 2004
ILMOITTAUTUMINEN

LUENTOKOKOELMA

Eläinlääkäripäiville ilmoittaudutaan ennakkoon maksamalla osallistumismaksu. Tilisiirto on kesäkuun
lehden liitteenä. Kirjoita tiedonantoja kohtaan
osallistujan nimi ja osallistumisaika (ke, to, pe).

Luennoista koottava luentokokoelma sisältyy
osallistumismaksuun. Kirjaa voi myös tilata liiton
toimistosta, faksi 09-7745 4818 tai sähköposti
raija.korolainen@fennovet.fi. Lähetettäessä kirjan
hinta on 33 € + alv 8 %.

MAKSUT
NÄYTTELY

Osallistumismaksu on henkilökohtainen.
Maksettava viimeistään 17.9.2004
Jäsenet
koko aika
255 €
ke 20.10.
86 €
to 21.10. tai pe 22.10.
121 €/pv

HUOM!
Jos osallistut vain näyttelyyn, pääsymaksu on 20 €.

Ei jäsenet
360 €
135 €
175 €/pv

PERUUTUKSET

Osallistumisen voi peruuttaa joko puhelimitse tai
kirjallisesti. Peruutuksista, jotka tehdään 1.10.2004
jälkeen, pidätetään toimistokuluina 20 prosenttia
osallistumismaksusta.

Eläkeläiset ja opiskelijat, joilla ei ole praktiikkaoikeuksia, 40 € ajasta riippumatta. Muiden alojen
opiskelijat 100 €.

MATKAT JA MAJOITUS

HUOM! Opiskelijat, joilla on praktiikkaoikeudet 17.9.2004, maksavat normaalihintaisen
osallistumismaksun.
Maksettu 17.9.2004 jälkeen
Jäsenet
koko aika
295 €
ke 20.10.
105 €
to 21.10. tai pe 22.10.
140 €/1 pv

Finnair myy säästö- ja ennakkohintaisia lippuja. Alennukset 30–50 prosenttia riippuen siitä, koska varaat/
lunastat liput ja montako vuorokautta matkasi kestää.
Tiedustele suoraan Finnairista tai matkatoimistosta.
Voit myös hoitaa matka- ja hotellivarauksesi L.R.
Internationalin välityksellä. Varauslomake tulee
myöhemmin lehden liitteenä.

Ei jäsenet
430 €
165 €
205 €/pv

POSTERIT

Eläkeläiset ja opiskelijat, joilla ei ole praktiikkaoikeuksia, 75 € ajasta riippumatta. Muiden alojen
opiskelijat 130 €.

Eläinlääkäripäivillä järjestetään posterinäyttely. Näyttelyyn toivotaan eläinlääkäreitä kiinnostavia, eläinlääketiedettä sivuavia postereita, jotka ovat valmistuneet vuosina 2001–2004.
Kiinnostuneet ottakaa yhteyttä Fennovet Oy, puh.
09-7745 4816,
sähköposti
raija.korolainen@
fennovet.fi. Tiedot postereiden aiheista ja tekijöistä
tulee olla Suomen Eläinlääkäriliiton toimistossa
15.7.2004 mennessä. Posteriluettelo julkaistaan sekä
lokakuun Eläinlääkärilehdessä että Eläinlääkäripäivien luentokokoelmassa. Posterien abstraktit julkaistaan myös luentokokoelmassa.

Opiskelijat, joilla on praktiikkaoikeudet 17. 9. 2004,
maksavat normaalihintaisen osallistumismaksun.
Osallistumismaksut maksetaan Suomen Eläinlääkäriliiton tilille Okopankki 572302-2403443.
Paljousalennus
Saman työnantajan maksaessa osallistumismaksuja
750–1500 €
10 prosenttia
1501–2500 €
15 prosenttia
yli 2500 €
20 prosenttia

16

