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I have a dream
Sanotaan, että vain unelmoiva elää. Yksi unelmistani toteutui marras-
kuussa, kun aloitin liiton yksityissektorin asiamiehenä. Tuomioistuin-
vuoden ja verokarhun pesään tutustumisen jälkeen Eläinlääkäriliitto 
on tuntunut varsin virkeältä työympäristöltä myös käytännössä. Unel-
mia riittää silti edelleen: yksi sellainen on oikea Jaguar, koska lap-
suudessa kadotin sellaisen leikkiauton kesämökin portaiden alle. 

Minulla on unelmia myös työni kehittämisen suhteen. Yksityissek-
torin asiat ovat edeltäjäni Tommi Rainerman jäljiltä hyvällä tolalla jo 
nyt eikä epäkohtia ole. Asenteeni on kuitenkin niin sanotusti ännu 
lite bättre, aina voi vähän parantaa. Liitto on olemassa jäseniään 
varten, se palvelee jäseniään ja valvoo heidän etujaan. Unelmani on, 
että yksityissektorin eläinlääkärit saisivat liiton kautta tarvitsemansa 
avun helposti, selkeästi ja nopeasti.

Merkittävimpiä tehtäviäni ovat kaikki eläinlääkintäautoon liittyvät 
asiat. Tämä eläinlääkintäprofession ulkopuolella sangen tuntematon 
ajoneuvoluokka aiheuttaa yllättävän kirjavan joukon tulkintaongel-
mia esimerkiksi verotuksessa. Eteen saattaa tulla tilanteita, jollaista 
kukaan ei tullut ajatelleeksikaan ja tällöin kysytään neuvottelutaitoa 
viranomaisten kanssa ja rohkeutta tuoda esiin oma näkemys tilanteen 
ratkaisemiseksi. 

Olisi väärin laittaa tehtäviä tärkeysjärjestykseen niiden laadun 
perusteella, mutta käytännössä merkittävimmän ongelmaryppään 
työpöydälläni muodostavat työsuhdeasiat. Eläinlääkärien yksityis-
sektori muodostuu toisaalta yrittäjinä toimivista ammattilaisista ja 
toisaalta palkansaajista, toisinaan näiden yhdistelmistäkin. Koska 
työehtosopimukset kattavat vain minimaalisen osan eläinlääkäreis-
tä, työsopimuslain ja oikeuskäytännön merkitys korostuu moniin 
muihin aloihin verrattuna. Unelmani on, että liiton jäsenien käytössä 
on ajantasainen ja mahdollisimman yksiselitteinen tieto työsuhteen 
pelisäännöistä.

Eläinlääkäriliiton yksityissektori sisältää moniulotteisen kokonai-
suuden erilaisia ongelmia, joiden ratkaisemisessa on usein kysymys 
tilanteesta, joihin ei löydy yksiselitteistä ratkaisua. Vaikka  ongelmat 
eivät ole pelkästään juridisia, muistuu mieleen professori Ilkka 
Saraviidan toteamus: ”Oikeustiede ei ole eksakti tiede, vaan argu-
mentaatiotiede.” Lause saa erittäin elävän merkityksen tilanteessa, 
jossa on vain kahden ihmisen sana toisiaan vastaan. Tämän vuoksi 
tavoitteenani on, että eläinlääkintäalalla työ- ja ammatinharjoittamis-
sopimukset tehtäisiin mahdollisimman yksiselitteisiksi ja kattaviksi. 
Ongelmatilanteiden tiedostaminen jo ennalta ja niihin varautuminen 
on tärkeä osa modernia työsuhdejuridiikkaa. Haluan, että Eläinlää-
käriliitto kulkee tältäkin osin kehityksen etulinjassa. 

Uskon, että unelmilla on taipumus toteutua. Siitä sain hyvän todis-
teen viime kesänä, kun kesämökin portaiden uusimisen yhteydessä 
23 vuotta kadoksissa ollut Jaguarini yllättäen löytyikin. Auton valkoi-
nen maalipinta oli hiukan kärsinyt ja osa renkaista irronnut, mutta 
se oli edelleen se sama pikkuauto, josta lapsena niin kovasti pidin. 
Unelmia riittää silti edelleen, ja niitä kaikkiahan ei ääneen sanota kuin 
kaikkein rakkaimmille. Pitäkää työn ohella kiinni unelmistanne!
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