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Ei eläinlääkäri ole yksin 
 
Eläinlääkinnän käytännön praktiikka kehittyy jatkuvasti. Muutoksessa mukana pysymisessä auttaa utelias mieli ja into 
oppia uutta. Toimimme luonnontieteellisellä alalla, joka soveltaa perustutkimusta käytäntöön. Minulla on ilo toimia 
molemmilla puolin pöytää: hoitaa eläimiä sekä toimittaa laitteita, välineitä ja ideoita käyttöön. Joskus tosin tuntuu, että on 
seisottava pöydän päällä tai maattava sen alla. Jotenkin se huomio on kuitenkin saatava. Oli sitten kyseessä eläimen 
omistaja tai kiireinen praktikko. 
 
Työelämän kiireessä korostuvat ihmissuhdetaidot. Tunneälyllä on todellakin käyttöä. Eläinlääkärit toimivat eläinten 
suurlähettiläinä varmistaen niiden hyvinvoinnin toimillaan. Tämä ei onnistu ilman yhteistyötä. Eläimen omistajan rooli 
korostuu päätöksiä tehtäessä, sillä ainoastaan motivoitu ihminen seuraa annettuja ohjeita. Ei eläinlääkäri ole yksin 
neuvomassa, vaan osana tiimiä. Olipa tapahtumapaikkana vaikka pieneläinklinikka, navetta tai työpaikkakokous. Meidän 
on puhuttava selvää suomen kieltä, jotta saamme viestimme perille. Mutta on myös kuunneltava toisten mielipiteitä. 
Arvostamalla toisiamme ja toistemme ammattitaitoa voimme oppia lisää. Hyvänä osoituksena ammattikuntien välisestä 
yhteistyöstä on klinikkaeläinhoitajien ammattikunnan kehitys. En osaa enää kuvitella klinikan toimintaa ilman heitä. 
Kaksikymmentä vuotta sitten palkatessani ensimmäistä oppisopimusharjoittelijaa mietin vakavissani myös taloudellista 
riskiä, sillä toiminta oli kovin uutta, eikä minulla eläinlääkärinä ollut koulutusta yrittäjyyteen. Nyt onneksi asiat ovat toisin; 
koulutukseemme kuuluu hiukan yrittäjyyskoulutusta.  
 
Ei eläinlääkäri ole yksin, vaikka joskus siltä tuntuukin. Joudumme tekemään myös ikäviä päätöksiä, mutta olemme siihen 
kasvaneet. Onneksi nykyinen suuntaus tehdä yhteisvastaanottoja kunnallisella puolella mahdollistaa tiiviimmän 
kanssakäymisen. Jakamalla kokemuksiamme voimme oppia eri tilanteista uusia näkökulmia. Eläinten 
hyvinvointikeskustelu on ohjannut ammattikuntaamme myös miettimään asioita ennalta. Professori emeritus Hannu 
Saloniemi antoi hyvät ammattietiikan eväät nuorille eläinlääketieteen opiskelijoille korostaessaan asiakkaan kunnioitusta 
ja eri toimialojen yhteistyötä. Eläimesi HYvinvointitiimin EHYT-keskuksemme toiminta Salossa perustuukin juuri yhteistyön 
voimaan. Yhdessä olemme enemmän. 
 
Erilaiset verkostot ovat auttaneet minua eteenpäin työurallani. Kansainvälisyys on ollut tärkeä osa verkostoitumista. 
Ehkäpä sen siemen kylvettiin vaihto-oppilasvuotenani Yhdysvalloissa Reaganin aikaan. Ujosta kaverista tulikin innokas ja 
ylpeä isänmaansa edustaja. Suomella on hyvä maine, joten täältä on ollut helppo lähteä kokemaan uutta. Hollantilaisten 
iloisuus oli tarttuvaa, joten toiminnallisella nautojen sorkkahoidolla oli elämää suurempi vaikutus: oppi oppimisesta. 
Yhtenä tärkeänä osana työtäni on järjestää eläinten hoidon ammattilaisille koulutusta. Vetman Oy ei järjestä kursseja 
yksin, vaan verkostoituneena alan toimijoiden kanssa. Näin varmistamme koulutustemme laadun. Verkostoituminen on 
myös arkea klinikkatoiminnassa. Kuninkaantien eläinklinikka on osa VetOne-eläinlääkäriasemien ketjua. Näin yksittäinen 
klinikka kehittyy yhdessä muiden kanssa. Yhtenä tärkeimpänä kehityksen kohteina näen asiakaspalvelun sekä 
liiketoimintamallit.  
 
Yrittäjyys on mielentila. Akateemisten vähäistä intoa yrittäjyyteen on ihmetelty. On selvää, että riskinottoa ehkäisee 
harkitseva asenne. Toinen työuraani kuvaava asia on työnarkomania, sillä ei kai ole normaalia tehdä pitkiä työpäiviä 
useamman yrityksen parissa. Perheeni on joutunut koville, mutta minulla on kuitenkin perhe, jota suuresti arvostan. 
Vaimoni Pirkko Hämeenoja ei ilman eläinlääkärin koulutusta voisi ymmärtää intoani käytännön praktiikan kehittämiseen. 
Tyttärieni Riikan ja Reetan kommentit isänsä toilailuista ovat olleet rehellisiä. Toivottavasti olen niistä jotain oppinut, sillä 
250-vuotisen eläinlääkärikoulutuksen on jatkossa entistä paremmin otettava huomioon myös muuttuva yhteiskunta.  
 
Eläinlääkäriliitolla on haasteellinen tehtävä toimiessaan sekä työnantajien että työntekijöiden edunvalvojana. Viime 
valtuuskunnan vaaleissa yrittäjät ryhdistäytyivät ja saivat äänensä kuuluviin. Ammattikunnassamme korostuu 
kollegiaalisuuden periaate. Viimeaikainen kehitys työntekijöiden rekrytoinnissa alalle tulleiden pääomasijoittajien 
omistamissa yrityksissä on johtanut piirteisiin, joka heittää romukoppaan työsopimukset. Olemme uudessa tilanteessa, 
missä vähistä eläinlääkäreistä on tullut kauppatavaraa. Ei ole hyväksyttävää kiristää nuorta työntekijää rikkomaan 
edellistä työsopimustaan uuden työpaikan menettämisen uhalla. Ei eläinlääkäri ole yksin. 
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