
                                                                                                Valtuuskunnan pöytäkirja 3/2021; 20.11.2021 

       
      Pöytäkirja 3/2020 

 
 
 

 
VALTUUSKUNNAN SYYSKOKOUS  
 
 
Aika: Sunnuntaina 21.11.2021 klo 10.05-14.17 
 
Paikka: Original Sokos Hotel Triplassa Itä-Pasilassa, os. Fredikanterassi 1 B, 00520 Helsinki 
 
Läsnä: Nurmi Hanna  valtuuskunnan puheenjohtaja 
 Lahti Päivi  valtuuskunnan varapuheenjohtaja   

Ala-Kurikka Eve  valtuuskunnan jäsen  
Dahlsten Elias  valtuuskunnan jäsen, hallituksen varajäsen 
Hallman Isa  valtuuskunnan jäsen, hallituksen jäsen, etäyhteydellä 
Haukipuro Martta valtuuskunnan jäsen, hallituksen varajäsen 
Johansson Venla  valtuuskunnan jäsen 
Jokinen Olli   valtuuskunnan jäsen, hallituksen jäsen, etäyhteydellä 
Kallio-Kujala Ira  valtuuskunnan jäsen, hallituksen jäsen 
Kiviniemi Katri  valtuuskunnan jäsen, hallituksen puheenjohtaja 
Kuusisto Jukka valtuuskunnan jäsen, etäyhteydellä 
Lampinen Kimmo valtuuskunnan jäsen,  
Laukkanen-Ninios Riikka  valtuuskunnan jäsen, etäyhteydellä 
Nevas Mari  valtuuskunnan jäsen 
Nyberg Matti  valtuuskunnan jäsen  
Pyykönen Päivi valtuuskunnan jäsen 
Saarikivi Marita valtuuskunnan jäsen 
Sovijärvi Ava  valtuuskunnan jäsen 
Suolaniemi Jenni valtuuskunnan jäsen 
Tulokas Anu  valtuuskunnan jäsen 
Tuuri Leena  valtuuskunnan jäsen 
Wahlroos Chita  valtuuskunnan jäsen 
Wahlroos Timo valtuuskunnan jäsen 
Viitanen Minna valtuuskunnan jäsen 
 
Hartikainen Kaisa  valtuuskunnan varajäsen 
Rikula Ulla   valtuuskunnan varajäsen, etäyhteydellä, poistui klo 12.19 
Heljanko Viivi  valtuuskunnan varajäsen 
Hiltunen Kirsi  valtuuskunnan varajäsen, hallituksen jäsen 
Lindqvist Nanna valtuuskunnan varajäsen, etäyhteydellä 
 
Granholm Heidi  opiskelijajäsen 
Meriläinen Henrik  opiskelijajäsen 
  
Kummala Elina hallituksen jäsen, etäyhteydellä 
Mikola Karoliina hallituksen jäsen, siirtyi etäyhteyteen klo 13.30 
Kurenlahti Veera asiantuntijaeläinlääkäri, sihteeri 
Hella Oskari  kirjanpitäjä, Tilipalvelu Elli Oy  
 
 

Poissa: Illukka Elina  valtuuskunnan jäsen 
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Kiili Markus   valtuuskunnan jäsen 
Kyösti Heidi   valtuuskunnan jäsen 
Sarpanen Sinikka valtuuskunnan jäsen 
Vesterinen Heidi  valtuuskunnan jäsen 
Jalkanen, Sointu toiminnanjohtaja 

 
 
 

 

1 §   Kokouksen avaus 
  
 

Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 10.04 
 
 
 

2 §   Kokouksen järjestäytyminen 
 

 
Päätös: Valittiin kokouksen sihteeriksi Veera Kurenlahti. Ava Sovijärvi ja Mari 

Nevas valittiin pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat 
ääntenlaskijoina 

 
 
 
 

3 §   Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
  
 

Kutsu valtuuskunnan kokoukseen on lähetettävä kirjallisesti sen jäsenille vähintään kaksi 
viikkoa ennen kokouspäivää. Kokouskutsu on lähetetty 5.11.2021 

 
Valtuuskunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet valtuuskunnan jäsenistä  
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien on saapuvilla. 
 
  

 Valtuuskunnan edesmenneen jäsenen Tarja Havukaisen muistoksi pidettiin minuutin 
 hiljainen hetki. 
 
 

Päätös: Todettiin, että läsnä oli 24 valtuuskunnan jäsentä, kaksi opiskelijajäsentä 
sekä viisi varajäsentä. Lisäksi läsnä oli kaksi hallituksen jäsentä, yksi 
liiton toimiston työntekijä ja Tilipalvelu Elli Oy:n työntekijä.  

 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
 
 
 

4 §   Esityslistan hyväksyminen 
 
 
Päätös: Hyväksyttiin kokouskutsun yhteydessä lähetetty esityslista 
 kokouksen työjärjestykseksi. 
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5 §   Toimintasuunnitelman 2022 esittely ja yleiskeskustelu 
 

 
 Liite: Toimintasuunnitelmaluonnos 2022    
  (Tavoite_ja_toiminta2021_2023tavoite2022valtuuskuntaan) 

 
Liiton puheenjohtaja kertoo liiton toimintasuunnitelman 2021 toteutumisesta ja esittelee 
hallituksen toimintasuunnitelmaesityksen vuodelle 2022. 
 
 
Päätös: Merkittiin liiton puheenjohtajan esitys sekä käyty keskustelu tiedoksi. 

 
 
 
 

6 §   Toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2022 
 
 
Päätös: Hyväksyttiin toimintasuunnitelma 2022 vähäisin muutoksin.
 Toimintasuunnitelmaa täydennettiin valtuuskunnan kokouksessa 
 keskustellun  perustella seuraavilla lisäyksillä: 
 

Kohtaan 1.3.2: 

• Liitto rekrytoi uuden viestinnän ammattilaisen. 
 

Kohtaan 1.3.3: 

• Edistetään perehdytys- ja mentorointikäytäntöjä, jotta nuorten 
eläinlääkärien siirtyminen työelämään tapahtuisi nykyistä 
paremmin. 

• Edistetään työnohjauksen käyttöönottoa. 
  

Kohdan 3.3 muotoilu muutetaan: 

• Vaikutetaan siihen, että opiskelijamäärää nostetaan maltillisesti, 
edellyttäen että tiedekunnan rahoitus ja resurssit varmistetaan. 

 
Kohdan 2.2 työehtosopimusta käsittelevä kohta muutetaan tässä 
kokouksessa myöhemmin 16 §:ssä päätetyn mukaiseksi. 

 
 
 
 

7 §   Talousarvion 2022 esittely ja yleiskeskustelu 
 
 

Liitteet: Talousarvioesitys 2022  
Talousarvion 2022 perustelut 

  Eläinlääkäripäivien osallistumismaksut 2022  
  Jäsenmaksuohje 2022 
   

Oskari Hella, Fennovet Oy/Tilipalvelu Elli Oy, esittelee hallituksen talousarvioesityksen 
vuodelle 2022.  
 
 
Päätös: Merkittiin kirjanpitäjä Oskari Hellan esitys ja asiassa käyty  
 keskustelu tiedoksi. 
 
 
 

 
Tauko klo 12.19-13.01 
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8 §   Jäsenmaksujen vahvistaminen vuodelle 2022 
 
 
Jäsenmaksun määräytyminen esitetään pidettäväksi ennallaan ollen 1,35 % viimeksi 
vahvistetun verotuksen yhteenlasketuista palkkatuloista ja mahdollisesta elinkeinotoiminnan 
tuloksesta. Jäsenmaksun yläraja on 490 euroa ja alaraja 135 euroa. Vuoden 2022 
jäsenmaksu maksetaan vuoden 2020 verotuspäätöksen tulojen perusteella. 
 
Jäsenmaksuohjeessa olevat jäsenmaksun alennukseen ja poikkeukseen oikeuttavat 
perusteet esitetään pidettävän pääosin ennallaan.  
 

 Oikaisupyyntö vuoden 2022 jäsenmaksua koskien esitetään tehtäväksi viimeistään 31.1.2023
 mennessä. Tätä aiemman vuoden jäsenmaksua ei oikaista. 
  

 
Päätös: Valtuuskunta päätti: 
 

• Tehdä kaikkiin jäsenmaksuihin 3 % inflaatiokorotuksen 
opiskelijajäsenmaksua lukuun ottamatta. Toimisto valtuutettiin 
laskemaan korotukset ja viestimään jäsenistölle hinnankorotuksesta. 
Vuoden 2022 jäsenmaksu maksetaan vuoden 2020 verotuspäätöksen 
tulojen perusteella. 
 

• Jäsenmaksuohjeessa olevat jäsenmaksun alennukseen ja 
poikkeukseen oikeuttavat perusteet pidetään ennallaan. 
 

• Oikaisupyyntö vuoden 2022 jäsenmaksua koskien esitetään 
tehtäväksi viimeistään 31.1.2023 mennessä. Tätä aiemman vuoden 
jäsenmaksua ei oikaista. 

 
 
 
 

9 §   Luottamushenkilöiden palkkiot ja matkakustannusten korvaukset vuonna 2022 
 
 

Esitetään, että luottamustoimissa toimiville liiton jäsenille ei makseta kokouspalkkioita, mutta 
heille myönnetään alennus Eläinlääkäripäivien osallistumismaksuista. Alennus myönnetään, 
mikäli luottamushenkilö on tilivuoden aikana osallistunut toimielimen toimintaan ja on 
eläinlääkäripäiville ilmoittautuessaan kertonut haluavansa hyödyntää alennuksen. Alennus on 
toimielinten puheenjohtajille 260 euroa ja toimielinten jäsenille 130 euroa. Alennuksen saa 
kustakin toimielintehtävästä erikseen ja se myönnetään vain kunkin kuluvan vuoden 
tehtävistä.  

 
Esitetään, että avaintehtävissä oleville luottamushenkilöille voidaan maksaa palkkioita liiton 
tehtävistä. Palkkiot maksetaan kulloinkin hallituksen erikseen tekemän päätöksen mukaisesti. 
Avainhenkilöille varaudutaan tarvittaessa maksamaan yhteensä 1 000 euron palkkiot. 
 
Luottamushenkilöiden matkakustannukset esitetään korvattavaksi matkakustannusten 
korvaamisesta tehdyn valtion virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Esimerkiksi omalla 
autolla tehdystä matkasta suoritetaan korvaus sen mukaan, mitä matka olisi tullut maksamaan 
yleisiä kulkuneuvoja käyttäen, mikäli tämä olisi ollut edullisempaa. Yleisten kulkuneuvojen 
kustannusten laskemisessa voidaan käyttää yleisiä taksoja (esim. kertalipun hinta tai 
matkahuollon taulukot). Luottamushenkilöille maksetaan verohallituksen vuosittain 
vahvistaman päätöksen mukaista päivärahaa. 
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Päätös: Valtuuskunta päätti, että: 
 

• Luottamustoimissa toimiville liiton jäsenille ei makseta 
kokouspalkkioita, mutta heille myönnetään alennus 
Eläinlääkäripäivien osallistumismaksuista. Alennus myönnetään, 
mikäli luottamushenkilö on tilivuoden aikana osallistunut toimielimen 
toimintaan ja on Eläinlääkäripäiville ilmoittautuessaan kertonut 
haluavansa hyödyntää alennuksen. Alennuksen saa kustakin 
toimielintehtävästä erikseen ja se myönnetään vain kunkin kuluvan 
vuoden tehtävistä. Alennuksiin päätettiin tehdä Eläinlääkäripäivien 
hintojen korotusta vastaava 5 % inflaatiokorotukset. Alennus on 
toimielinten puheenjohtajille 273 euroa ja alennus toimielinten 
jäsenille on 137 euroa. 

 

• Avaintehtävissä oleville luottamushenkilöille voidaan maksaa 
palkkioita liiton tehtävistä. Nämä palkkiot maksetaan kulloinkin 
hallituksen erikseen tekemän päätöksen mukaisesti. 
Luottamustoimisille avainhenkilöille varaudutaan tarvittaessa 
maksamaan yhteensä 1 000 euron palkkiot; 

 

• Matkakustannukset korvataan valtion virka- ja työehtosopimuksen 
mukaisesti. Esimerkiksi omalla autolla tehdystä matkasta suoritetaan 
korvaus sen mukaan, mitä matka olisi tullut maksamaan yleisiä 
kulkuneuvoja käyttäen, mikäli tämä olisi ollut edullisempaa. Yleisten 
kulkuneuvojen kustannusten laskemisessa voidaan käyttää yleisiä 
taksoja (esim. kertalipun hinta tai matkahuollon taulukot); 

 

• Luottamushenkilöille maksetaan verohallituksen vuosittain 
vahvistaman päätöksen mukaista päivärahaa. 

 
 
 
 

10 §   Talousarvion hyväksyminen vuodelle 2022 
 
 

Talousarvion perustelut -liitteestä käyvät ilmi yksityiskohtaiset tiedot. Alla koottuna 
muutosesitykset vuoden 2022 talousarvioon. 
 

 
YLEISTÄ  
 
Palkat ja palkkiot  
Liitossa työskentelee v. 2022 kuusi kokoaikaista työntekijää ja yksi osa-aikainen työntekijä.  
Liiton henkilöstöön kuuluu toiminnanjohtaja ja kuusi muuta työntekijää. Uusi toiminnanjohtaja 
rekrytoidaan vuodelle 2022. Puheenjohtaja on luottamustoiminen ja osa-aikainen.  
 

Esitys Esitetään, että liiton palvelin, jonka uusiminen oli joka tapauksessa jälleen 
 ajankohtaista, siirretään pilvipalvelimeen. Vuosittainen kustannus kolmen vuoden ajan 
 n. 6500 euroa/vuosi, liiton osuus tästä 50 % eli 3250 e. 
 
 
Esitys  Esitetään, että hallituksen kokouskuluja pienennetään neljänneksellä 
 etäkokoontumisista johtuen.  

 
Esitetään, että valiokunnan kokouskuluja pienennetään puolella etäkokoontumisista 
johtuen.  
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Esitetään, että valtuuskunnan vaaleihin varataan 25 000 euroa. Vaalit järjestetään 
sähköisesti. Vaaleista seuraavaan ylimääräiseen valtuuskunnan kokoukseen varataan 
3500 euroa. 
 

 

JÄSENPALVELU  
 

Esitys  Esitetään, että liiton rollupeihin varataan 1800 euroa.  
 
Esitys  Esitetään, että ulkopuolista oikeusapua varten varataan 20 000 euroa, koska toinen 
 juristi osa-aikainen vuonna 2022.  
 
Esitys  Esitetään, että internet-kuluja varten varataan 21 000 euroa.  
 
Esitys  Esitetään, että tuetaan eläinlääkärien tukipuhelinta, kustannus n. 4000 e.  
 
Esitys  Esitetään jäsenkysely tehtäväksi ja siihen varattavaksi 5 000 euroa (kustannusarvio 
 4000-5000 e).  

 
 
ELÄINLÄÄKÄRIPÄIVÄT 2022  
 
Eläinlääkäripäivät järjestetään hybriditoteutuksella Helsingin Messukeskuksessa.  
Päivien osallistumismaksuja korotetaan noin viisi prosenttia vuonna 2022. Eläinlääkäripäivien 
hintataulukko on erillisenä liitteenä. 
 

 

SUOMEN ELÄINLÄÄKÄRILEHTI  
 
5200 Ilmoitusmyynti  
Suomen Eläinlääkärilehti ilmestyy kahdeksan kertaa vuodessa. Lehden ilmoitusten hintoja 
esitetään korotettavaksi noin kaksi prosenttia.   
 

Esitys  Esitetään, että varataan 27.8. hallituksen päätöksen mukaisesti Eläinlääkärilehden 
 lukijatutkimusta varten 7 000 euroa. Lukijatutkimus on tehty viimeksi vuonna 2017.  

 
 
JÄSENMAKSUT  
 
7000 Jäsenmaksut  
Jäsenmaksu esitetään pidettäväksi ennallaan ollen 1,35 % viimeksi vahvistetun verotuksen 
yhteenlasketuista palkkatuloista ja elinkeinotoiminnan tuloksesta siten, että jäsenmaksu on 
varsinaisilta jäseniltä enintään 490 euroa ja vähintään 135 euroa.  

 
OMAKATTEISET RAHASTOT  
 
Hilve Kortteen rahasto  
Testamenttilahjoituksena saatu huoneisto on jaettu kahdeksi asunnoksi, joiden suuruudet ovat 
34 m² ja 120 m². Rahaston tuotto käytetään testamentin mukaisesti opiskelijatoimintaan.  
 
  
Päätös: Valtuuskunta hyväksyi: 
 

• esityslistan liitteen mukaiset Eläinlääkäripäivien osallistumismaksut 
vuodelle 2022; 
 

• esityslistan liitteenä olevan talousarvion vuodelle 2022 perusteluista 
ilmenevine esityksineen, seuraavilla muutoksilla: 
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o Eläinlääkäripäivien toteutustavasta päätetään Teams -
kokouksessa vuoden 2022 alussa, kun vuoden 2021 hybridinä 
toteutettavien Eläinlääkäripäivien tulos on tiedossa. 

o Eläinlääkärilehden ilmoitushintoihin tehdään 3 % 
inflaatiokorotus 

o Jäsenmaksuihin tehdään 3 % inflaatiokorotukset opiskelijoiden 
jäsenmaksua lukuun ottamatta 

 
 
 
 

11 §   Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta erovuoroisten tilalle 
 
 

Liite: Suomen Eläinlääkäriliiton säännöt 
  

Hallituksen nykyisten jäsenten toimikaudet:  
    
 2019-2021 Ira Kallio-Kujala ja Elina Kummala 
 2020-2022      Isa Hallman ja Kirsi Hiltunen  
 2021-2023 Karoliina Mikola ja Olli Jokinen 
 

Liiton sääntöjen 18 §:n mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kuusi varsinaista 
jäsentä. Lisäksi voidaan valita korkeintaan kaksi varajäsentä. Kaikkien hallitukseen valittujen 
tulee olla liiton jäseniä. Hallituksen kokoonpanon tulee mahdollisuuksien mukaan vastata 
jäsenkunnan jakaumaa. 

 
Varsinaiset jäsenet valitaan kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan ja heistä eroaa vuosittain 
kaksi. Sama henkilö voi tulla valituksi hallituksen varsinaiseksi jäseneksi vain kahdeksi 
täydeksi toimikaudeksi peräkkäin. Tämä ei koske liiton puheenjohtajaa ja hallituksen 
varajäseniä. 

 
Varajäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan ja he käyttävät varsinaisen jäsenen äänioikeutta 
tämän ollessa estyneenä tai tämän erottua kesken toimikauden. Varajäseniä valittaessa 
heidät tulee asettaa järjestykseen, jonka mukaisesti he tulevat tarvittaessa varsinaisen 
jäsenen sijaan. 

 
Liiton sääntöjen 18 §:ssä todetaan edelleen, että hallituksen jäsenten vaalissa jokainen  
valtuuskunnan jäsen saa äänestää enintään niin useaa ehdokasta kuin hallitukseen kulloinkin 
valitaan ja että hallitukseen valittu valtuuskunnan jäsen tai varajäsen säilyttää jäsenyytensä tai 
varajäsenyytensä valtuuskunnassa. 

 
Hallituksen erovuoroisia jäseniä ovat Ira Kallio-Kujala ja Elina Kummala. Molemmat ovat 
hallituksessa ensimmäistä kauttaan ja voivat siten tulla valituiksi uudelleen varsinaiseksi 
jäseneksi. 
 

 Hallituksen erovuoroisia varajäseniä ovat Martta Haukipuro ja Elias Dahlsten.  
 
 Varajäsenten vaalissa oli neljä ehdokasta, joista äänestettiin. Toisen varajäsenen valinnassa 
 kaksi ehdokasta sai saman äänimäärän. Liiton sääntöjen mukaisesti vaalissa tasatulos 
 ratkaistaan arvalla.  
 
 

Päätös: Valtuuskunta päätti: 
 

• valita kaksi varajäsentä; 

• valita hallituksen jäseniksi toimikaudelle 2022-2024 Suvi Heinolan ja 
Ira Kallio-Kujalan; 

• valita hallituksen 1. varajäseneksi Noora Stoorin ja 2. varajäseneksi 
Martta Haukipuron toimikaudelle 2022. 
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Varsinaisten hallituksen jäsenten vaalissa äänestyksessä ehdokkaita  
eroavien tilalle oli kaksi ja heidät valittiin suoraan ilman äänestystä. 
 
Hallituksen varajäsenten vaalissa oli neljä ehdokasta, joista äänestettiin. 
Ehdokkaat, ja heidän suljetussa lippuäänestyksessä saamansa 
äänimäärät olivat Noora Stoor (17 ääntä), Martta Haukipuro (15 ääntä), 
Viivi Heljanko (15 ääntä) ja Marita Saarikivi (10 ääntä). Äänestyksessä 
eniten ääniä saanut ehdokas valittiin 1. varajäseneksi. Hallituksen 2. 
varajäsenen valinnassa kaksi ehdokasta eli Martta Haukipuro ja Viivi 
Heljanko saivat saman äänimäärän. Liiton sääntöjen mukaisesti vaalin 
tasatulos ratkaistiin arvalla. 
 

 
 
 

12 §   Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan sekä toiminnantarkastajan valinta vuodelle 2022 
 
  

Oikeusministeriön ohjeistuksen mukaan yhdistys, jonka säännöissä on määrätty useamman 
tilintarkastajan valinnasta, voi yhden laillistetun tilintarkastajan lisäksi valita ns. 
toiminnantarkastajan, joka voi olla myös maallikko. 

 
Vuonna 2020 liiton tilintarkastajana on toiminut tilintarkastuspalveluita tarjoava yritys KPMG 
Oy, vastuullisena tilintarkastajana KHT Heidi Vierros ja liiton toiminnantarkastajana ELT Ari 
Hörman. Toiminnantarkastajan varahenkilönä on toiminut ELL Ari-Matti Pyyhtiä.  
 
Toiminnantarkastajan varahenkilö ja tilintarkastaja ovat lupautuneet olemaan edelleen 
käytettävissä. Toiminnantarkastajana toiminut Hörman ei ole enää käytettävissä. 

 
 

Päätös: Valtuuskunta päätti valita tilintarkastajaksi KPMG-yhtiön sekä  
  toiminnantarkastajaksi Ari-Matti Pyyhtiän ja varatoiminnantarkastajaksi 
  Olli Ruohon vuodelle 2022. 
 
 
 
 

13 §   Luottamusneuvoston valinta kaudelle 2022-2024 
 
 
Luottamusneuvoston toimikausi on kolmivuotinen, nyt on menossa kausi vuosille 2019-2021.  
Luottamusneuvoston puheenjohtajana toimii Ari-Matti Pyyhtiä ja jäseniä ovat Heikki Putro, 
Jaakko Rasi, Outi Vainio, Hannu Korkeala, Pirkko Pirinen ja Merja Rantala. 
 
Nykyisistä jäsenistä Ari-Matti Pyyhtiä, Outi Vainio, Hannu Korkeala, Pirkko Pirinen ja Merja 
Rantala ovat ilmoittaneet olevansa käytettävissä. Heikki Putro ja Jaakko Rasi jäävät pois.  

 
 
Päätös: Valtuuskunta valitsi toimikaudelle 2022-2024 luottamusneuvoston  

  jäseniksi Ari-Matti Pyyhtiän, Outi Vainion, Hannu Korkealan, Pirkko  
  Pirisen ja Merja Rantalan. Heikki Putro ja Jaakko Rasi vapautettiin  
  luottamusneuvoston jäsenyydestä. Heidän tilalleen uusiksi jäseniksi 
  valittiin esityksen perusteella Olli Ruoho ja Mikael Granholm. 
 
 
 
 

14 §   Jäsenasiat 
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Suomen Eläinlääkäriliiton sääntöjen mukaan liiton varsinaisen jäsenen on vuosittain 
maksettava liiton valtuuskunnan vahvistama jäsenmaksu. Jäsenmaksu on maksettava 
viimeistään kunkin vuoden syyskuun aikana. 

 
Liiton sääntöjen 6 §:n 2 momentin mukaan liiton valtuuskunta voi hallituksen esityksestä 
erottaa jäsenen, joka ei määräajassa eikä sen jälkeen hallituksen kehotuksen saatuaan 
kolmen kuukauden kuluessa ole suorittanut liitolle tulevia maksuja tai esittänyt hallituksen 
hyväksymiä syitä lykkäyksen saamiseksi.  
 
Valtuuskunnan päätöksen mukaisesti jäsenet, jotka eivät ole maksaneet jäsenmaksuaan, 
erotetaan seuraavan vuoden valtuuskunnan kevätkokouksessa hallituksen esityksestä. 
Muutamat jäsenet olivat keväällä juuri ennen valtuuskunnan kokousta luvanneet maksaa 
jäsenmaksunsa ja hallitus esitti, ettei näitä jäseniä eroteta. Osa näistä jäsenistä ei ole 
vieläkään maksanut jäsenmaksuaan. 

 
 
Päätös: Valtuuskunta päätti hallituksen esityksestä erottaa kolme jäsentä vuoden 

  2020 jäsenmaksurästien vuoksi 21.11.2021 alkaen.  
 
 
 
 

15 §   Eläinlääkintähuoltolain uudistuksen perusratkaisumallin valinta 
 
 
 Liitteet: MMM:n muistio perusratkaisumalleista    
  (Vaihtoehtoja_9_2021_uusiKorostuksilla) 

Taulukko mallien eroista (ELHLratkaisuvaihtoehdot) 
 
Maa- ja metsätalousministeriö on pyytänyt Eläinlääkäriliitolta kantaa siihen, mitä 
eläinlääkäripalvelujen järjestämisvastuuta koskevan lainsäädännön perusratkaisumallia se 
kannattaa. 
 
Asiaa on käsitelty valtuuskunnan seminaarissa kokousta edeltävänä päivänä. 
 
 
Päätös:  Valtuuskunta päätti, että Suomen Eläinlääkäriliitto kannattaa  

  eläinlääkäripalveluiden järjestämisvastuuta koskevan lainsäädännön 
  perusratkaisumallia 4. 

 
 

 
 

17 §   Muut mahdolliset asiat 
 

 
Muissa asioissa keskusteltiin, tuleeko valtuuskunnan kokouksissa ja seminaareissa olla 
etäosallistumismahdollisuus myös tulevaisuudessa, ja riittääkö nyt käytetty toteutus 
pöytämikrofonilla ja webkameralla.  
 
 
Päätös: Valtuuskunta päätti, että etäosallistumismahdollisuus tulee säilyttää. Nyt 
 käytetyn toteutustavan todettiin olevan riittävä. 

 
 
 
 



                                                                                                Valtuuskunnan pöytäkirja 3/2021; 20.11.2021 

18 §   Ilmoitusasiat  
 

 
Todettiin, että valtuuskunnan seminaari ja kevätkokous pidetään 21.-22.5.2022 Helsingissä 

 
 
 
 

19 §   Kokouksen päättäminen 
 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.17 

 
 
 
Vakuudeksi: 
 
 
  Hanna Nurmi  Veera Kurenlahti   
  puheenjohtaja  sihteeri 
 
 
 
 
  Ava Sovijärvi  Mari Nevas 
  pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja 


