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Yrittäjäpalkinto Suomen Eläinlääkäriliitosta: Tast ja Virolainen Hattulan Vethausista
Suomen Eläinlääkäriliitto arvostaa eläinlääkintäalan yrityksissä viime vuosina tapahtunutta kehitystä; toiminta
on ammattimaistunut merkittävästi.
Ensimmäinen Suomen Eläinlääkäriliiton yrittäjäpalkinto annetaan Anssi Tastille ja Juha Virolaiselle, jotka
toimivat perustumassaan Vethaus Hattulassa työllistäen nyt noin 30 henkeä; aloitettaessa vuonna 2005
henkilökuntaa oli kolme. Nyt liikevaihto on 2,7 miljoonaa euroa. Palkinto annettiin valtakunnallisilla
Eläinlääkäripäivillä.
Tast ja Virolainen ovat yrittäjähenkisiä ja innovatiivisia: he ovat laajentaneet sekä yrityksen toimintaa että
osaamistaan. He ovat vakiinnuttaneet Hattulassa sijaitsevan Vethaus-eläinsairaalan alueellisesti ja jopa
valtakunnallisesti merkittäväksi toimijaksi, potilaita saapuu muun muassa Lappeenrannasta, Turusta ja
Tampereelta. Kaksikko on luonut suurten asutuskeskusten ulkopuolella sijaitsevasta asemastaan hyvin
varustellun ja osaavan keskuksen, jonka palveluja käytetään laajalla alueella. Vuosittain potilaita on noin
12 000, joista nykyisin noin 70 prosenttia on koiria, loput enimmäkseen kissoja ja pieni määrä on muita
pienlemmikkejä.
Päivystys on järjestetty ympärivuorokautiseksi ilman yhteiskunnan tukea, mistä on vain muutamia esimerkkejä
Suomessa. Päivystyksen ansiosta pieneläimillä on esimerkiksi onnettomuustilanteissa mahdollisuus saada
välitöntä ja korkeatasoista apua ja jäädä tarkkailtavaksi sairaalaan, jolloin eläinten hyvinvointi tulee turvatuksi.
Potilaita myös siirtyy muilta eläinlääkäreiltä ja asemilta sekä päivystysaikaan että päivisin, vuositasolla noin 1
200. Yhteistyö on koettu myönteiseksi myös lähettävien eläinlääkäreiden tahoilla, kun potilas saa parasta
mahdollista hoitoa.
Palkitut tunnetaan kollegiaalisina eläinlääkäreinä, jotka jakavat tietotaitoaan: konsultoivat muun muassa
röntgenkuvia ja muuta potilasaineistoa kollegoille. Heidän eläinlääkäriasemansa on profiloitunut vaativia
toimenpiteitä tarvitsevien potilaiden osaavaksi hoitopaikaksi, jossa hoitoa on tarjolla lyhyellä varoitusajalla.
Ortopedia eli luu- ja tukielinsairauksiin erikoistunut kirurgia sekä tähystystekniikat ovat heidän painopisteitään,
samoin silmä- ja hammassairaudet. Leikkaussalissa on aina mukana hoitaja avustamassa ja valvomassa
nukutusta.
Palkittavien eläinsairaala tunnetaan hyvänä työpaikkana myös työntekijän näkökulmasta. Alaan ylipäänsä
kuuluu jatkuva kouluttautuminen ja täällä selvitetään kunkin työntekijän kiinnostuksen kohteet ja annetaan
mahdollisuus jatkokouluttautua.
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Lyhyesti palkituista ja tunnuslukuja:
Anssi Tast, 43, ELT, Master of Veterinary Science (Australia), suorittaa pieneläinsairauksien
erikoiseläinlääkärin tutkintoa ja ulkomaista täydennyskoulutusta. Kotoisin Hattulasta, naimisissa, kolme poikaa.
Juha Virolainen, 42, ELT, Master of Veterinary Science (Australia) ja ulkomaista täydennyskoulutusta. Kotoisin

Ypäjältä, naimisissa, kolme tytärtä.
Yritys on aiemmin saanut paikallisen ja valtakunnallisen Uusyrittäjyyspalkinnon (2007, 2008) ja
Avainlippupalkinnon (2009). Yritys on juuri fuusioitunut Lahden eläinlääkäriaseman kanssa, nämä tiedot ovat
kuitenkin vain Hattulasta ja palkitseminen perustuu tähän mennessä tehtyyn suunnitelmalliseen ja
onnistuneeseen työhön.
Palkinnon lahjoitti 20 vuotta täyttänyt eläinlääkintäalan suomalainen yritys Vetcare Oy. Vetcare tekee myös
omaa tutkimus- ja kehitystyötä.

