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Suomen Eläinlääkäriliiton puheenjohtajan puhe julkistustilaisuudessa: 
Vuoden eläinlääkäri 2015 
 
Tervetuloa Vuoden eläinlääkäri 2015 palkitsemistilaisuuteen Helsingin yliopiston Tiedekulma 
Aleksiin. Vuoden eläinlääkäri -tunnustusta on jaettu vuodesta 2001 saakka. Palkinto liittyy 
maailman eläinlääkäripäivän viettoon.  
 
Palkinto jaetaan merkittävän eläinlääketieteen, eläinlääkinnän tai eläinlääkärikunnan hyväksi 
tehdyn työn perusteella. Tänä vuonna eläinlääketiede ja eläinlääkärikunnan hyväksi tehty työ 
painoi eniten palkinnon jakamisessa. 
 
Eläinlääkärin koulutus on laaja-alainen akateeminen ammattikokonaisuus. Se kattaa osaamista 
kliinisistä taidoista ympäristöterveyteen, seura- ja harraste-eläinten sekä tuotantoeläinten 
hoidosta elintarvikehygieniaan ja virkamiesvalmiuksista yrittäjyyteen. Kaikki eläinlääkärit 
laillistetaan valmistuttuaan samoin oikeuksin. Laaja tutkinto on voimavara sekä eläinlääkärille 
että yhteiskunnalle. Eläinlääkärin työ vaikuttaa eläinten ja ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin, 
niin elinolosuhteiden kuin ravinnon kautta. Ammattiin kuuluu olennaisena osana elinikäinen 
kouluttautuminen ja oppiminen. 
 
Tämän Vuoden eläinlääkärin työura alkoi tutkijana ja kliinisenä opettajana. Kiinnostuksen 
kohteina olivat uran alkuvuosina diagnostinen kuvantaminen ja erityisesti hevoset. Hän väitteli 
hevosen kaviorustojen luutumasta, sai dosentuurin ja hankki kuvantamisen eurooppalaisen 
erikoistumisen. Sitten opetuksen kehittäminen, pedagogiikka ja opiskelijoiden johdattaminen 
läpi opintojen vei mielenkiinnon voiton. Opiskelijoiden onneksi!  
 
Tämän vuoden palkittu on kehittänyt eläinlääketieteen opetusta kokonaisvaltaisesti. Hän on ollut 

promoottorina eläinlääketieteen tutkinnon uudistamisessa, kehittänyt opiskelijoilta kerättävän 

palautteen vaikuttavuutta, ollut muodostamassa pirstaleisista opinnoista laajoja ja mielekkäitä 

kokonaisuuksia, lisännyt opetukseen oppimistavoitteita sekä edistänyt sitä, että jo opintojen 

alkuvaiheessa on vahva yhteys eläinlääkintään.  

Lisäksi hän on edesauttanut omalla toiminnallaan opiskelijoiden valmistumista, ja myös siten, 
että tiedekunnan osastoille on perustettu ohjaavan opettajan toimia. Kaikella näillä toimilla 
varmistetaan opiskelujen eteneminen ja opiskelijoiden hyvinvointi, toki myös yhteiskunnan 
voimavarojen järkevä käyttö. Opetukseen ja kehitykseen sisältyy myös palkitun 
henkilökohtainen mielenkiinto suomalaisen eläinlääkärin professionalismiin. Tätä varten 
tiedekunnassa on alettu integroida professionalismi muuhun opetukseen.   
 
Vuoden eläinlääkäri on osaltaan kohottanut merkittävästi Helsingin yliopiston 
eläinlääketieteellisen tiedekunnan opetuksen laatua. Tiedekunnan opetus on saanut ylistäviä 
arvioita kansainvälisissä arvioinneissa. Hän toimii opetuksen laadunvarmistuksen arvioijana 
myös muissa eurooppalaisissa eläinlääketieteellisissä tiedekunnissa. 
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Palkittu on mukana Eläinlääkäriliiton koulutuspoliittisessa valiokunnassa kehittämässä 
täydennyskoulutuksen opintokokonaisuuksia siten, että kokonaisuudet tukisivat työssä käyviä 
eläinlääkäreitä päivittämään tietojaan ja oppimaan lisää innostavasta ammatistamme. 
 
Palkittu on innovatiivinen ja innostava ohjaaja - uudistuva, järjestelmällinen ja utelias opettaja. 
Työssään päämäärätietoinen, vaativa ja järkevä – juuri sellainen, joka omalla esimerkillään 
auttaa ja kannustaa muita toimimaan.  
 
Palkitusta on moneksi, hän on eläinlääketieteellisen tiedekunnan opetuksesta vastaava 
varadekaani, tiedekunnan pedagoginen yliopistonlehtori, kansainvälisen erikoistumistutkinnon 
suorittanut eläinlääketieteellisen diagnostisen kuvantamisen asiantuntija, eläinlääketieteen 
tohtori ja kansainvälinen opetuksen laadunvarmistuksen arvioija.  
 
Hevosharrastus on jatkunut työn vastapainona kaikki vuosikymmenet. Hevosten tehtävä on 
ylläpitää elämän tasapainoa ja olla virkistyksen lähteenä. Hevosten kanssa ja niiden ehdoilla 
toimiessa elämä asettuu kokonaisuutena oikeaan mittakaavaan. Hevoset eivät välitä titteleistä 
vaan kunnioittavat osaavaa, niiden kanssa toimivaa ihmistä.   
 
Vuoden eläinlääkärin motto: ”Käydään yhdessä läpi tosiasiat, tarvittavat näkökulmat, mietitään 
tavoite. Sitten ryhdytään toimeen,” on aina yhtä kannustava ja tyynnyttävä. Sillä saavuttaa 
paljon! 
 
Minulla on ilo palkita vuoden eläinlääkäriksi 2015 varadekaani Mirja Ruohoniemi! Suomen 
Eläinlääkäriliitto onnittelee Vuoden eläinlääkäriä! 
 
 
 
Kirsi Sario, puheenjohtaja 
Suomen Eläinlääkäriliitto  
p. 050 911 9117 
 
www.sell.fi 
 


