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Valinta Vuoden eläinlääkäriksi on hienoimpia tunnustuksia mitä eläinlääkäri voi uransa 

aikana saada. Se myös velvoittaa miettimään, mitä tunnustuksen takana on. Ulkopuoliset 

näkevät asiat eri tavalla kuin ne itse kokee, joten nyt ainakin minulle tuli vakava reflektion 

paikka. Minkälaisena itse näen itseni eläinlääkärinä, minkälaiset arvot ja valinnat ovat 

ohjanneet minua urallani? 

Eläinlääkärin ammatti ei ollut minulle haave lapsesta lähtien, vaan järjellä tehty valinta 

lukion viimeisen luokan keväällä. Muut ihmiset, kuten opettajani, olivat varmoja 

alanvalinnastani jo paljon ennen minua. Halusin oikean ammatin, ja opiskelupaikan oli 

tarpeen olla melko lähellä, sillä hankalakäytöksisenä tunnetun isokokoisen 

suomenhevoseni olisi saattanut olla vaikea saada - ainakaan pysyvää - tallipaikkaa 

muualta. Hevoset ja erityisesti niiden jalat kiinnostivat minua. Eläinlääketiede ei kuitenkaan 

ollut itsestään selvä valinta, sillä olin koulussa pyörtynyt rokotusjonossa ja verinäytteet 

minusta otetaan edelleen makuuasennossa. Myöhemmin totesin, että eläinlääkärinä 

työskennellessä keskittyy tekemiseen niin, ettei ole aikaa kauhistella.  

Olen horoskooppimerkiltäni skorpioni, ja muistan jo kouluaikana laittaneeni talteen 

kirjasen, jossa kuvattiin tätä tähtimerkkiä eri elämänalueilla. Kirjasen ammatti-kohdassa 

todettiin, että ”uraa valitessaan skorpionin on aina muistettava tarpeensa jännittää kykynsä 

äärimmilleen saadakseen tyydytystä työstään. Hänen täytyy työskennellä ankarasti, 

päästä käyttämään tiedonhaluista mieltään ja ennen muuta hänen täytyy saada tuntea, 

että hänen työnsä on tärkeää sekä yhteiskunnalle että hänelle itselleen”. Kuinka totta tämä 

onkaan kohdallani ollut. Skorpionin on todettu sopivan ammatteihin, joissa käsitellään 

elämän alkamiseen ja loppumiseen liittyviä asioita, ja hänelle on suositeltu uraa 

esimerkiksi psykologina, ensiapuhoitajana, kirurgina, salapoliisina, tutkijana tai 

vakuutusalalla. Eläinlääkärin monipuolinen ammatti täyttää kaikki nämä ulottuvuudet ja 

vielä paljon muuta.  

Minulla on ollut onni saada aina työskennellä sellaisten asioiden parissa, jotka ovat 

kiinnostaneet minua. Alusta asti minulle oli selvää, että haluan työskennellä suureläinten 

kanssa; mikään kissaa pienempi ei ole koskaan tuntunut itselleni luontevalta. Olen myös 

muutaman vuoden välein saanut uusia haasteita, jotka ovat edellyttäneet aivan uuden 

oppimista. Tutkimustyössäni olen keskittynyt konkreettisten ongelmien ratkaisemiseen. 

Hevosten jänteet, kaviorustot ja hiekansyönti sekä pikkuvarsojen luuston kehittyneisyys 

olivat kliinisellä puolella erityisiä kiinnostuksen kohteitani. Kaviorustojen luutumaa 

luokitellaan edelleen alkuperäisellä tai siitä muokatulla Ruohoniemi-asteikolla. Nykyisessä 

työssäni olen selvittänyt muun muassa eläinlääketieteen opiskelijoiden oppimista edistäviä 

ja estäviä tekijöitä.  

Heti valmistumisen jälkeen sain kokemusta niin kunnaneläinlääkärin, yksityiseläinlääkärin, 

rataeläinlääkärin kuin opettajankin työstä. Eläinlääketieteelliseen korkeakouluun tulin 

aluksi sijaiseksi kuukauden ajaksi, ja samalla tiellä olen edelleen, korkeakoulu vain on 



vaihtunut yliopiston tiedekunnaksi. Suureläinklinikka muuttui hevossairaalaksi, sitten 

erikoistuin diagnostiseen kuvantamiseen. Kun etenemismahdollisuuksia ei siellä ollut, otin 

askeleen sivulle ja tartuin mahdollisuuteen lähteä kehittymään yliopistopedagogiikan 

saralla.  

Myönnettävä on, että tuossa vaiheessa eläinlääkäriyteni oli tilapäisesti kateissa, ja 

luonnollisesti mietin myös, olenko erikoistunut niin pitkälle, että sen kaiken jättäminen 

taakse olisi järjetöntä. Vastapainona pääsin pedagogisten yliopistonlehtoreiden verkoston 

kautta tutustumaan muihin tieteenaloihin. Siitä on ollut merkittävää hyötyä myöhemmän 

työni kannalta. Myöhemmin oivalsin, ettei mikään mitä olen tehnyt urallani ole mennyt 

hukkaan: opetuksen kehittämisessä on suurta apua siitä, että on itse kulkenut läpi koko 

polun ja toiminut itse pitkään opettajana. Kasvaminen asiantuntijaksi edellyttää haastetuksi 

tulemista. Pidän itseäni myös hyvänä esimerkkinä elinikäisestä oppimisesta. 

Vähitellen eläinlääkäriyteni löytyi uudenlaisena: praktikon tilalle tuli alaa jossain määrin 

ulkopuolisesta näkökulmasta tarkasteleva kehittäjä. Kun aiemmin ratkaisin hevosten 

ongelmia, nyt pohdin, minkälainen oppimisen arviointi edistää laadukasta oppimista, mitä 

on eläinlääketieteellinen professionalismi ja kuinka opiskelijoita ja nuoria työelämään 

siirtyviä eläinlääkäreitä voitaisiin paremmin tukea. Opiskelijoiden tukeminen ja opintojen 

etenemisen esteiden poistaminen ovatkin olleet merkittävä osa työtäni. Opiskelijoiden 

henkilökohtaisessa ohjauksessa on suurta apua siitä, että on itsekin eläinlääkäri ja 

läpikäynyt monet samat tuntemukset kuin ohjattava.   

Opettajana minua kiehtoo Agatha Christien luoma harlekiinihahmo Harley Quin, joka 

ilmestyi paikalle tyhjästä ja sai ihmiset näkemään sellaista, joka oli koko ajan ollut 

olemassa mutta jota he eivät olleet oivaltaneet. Samankaltaisena haluan nähdä itseni, 

auttaa opiskelijoita oivaltamaan itse asioita. Kliinisenä opettajana minulla oli tyypillinen 

oman oppiaineen näkökulma, mutta pedagogisena yliopistonlehtorina pääsin 

tarkastelemaan eläinlääketieteen opintoja aivan uudesta perspektiivistä, kokonaisuuden 

kautta. Pedagoginen yliopistonlehtori onkin nähty tiedekunnassamme lisävoimavarana, 

joka hallitsee kokonaisuutta, ja tultuani opetusvaradekaaniksi roolini akateemisena 

johtajana vahvistui. Näen edelleen itseni taustalla toimivana tukipalveluna, joka pyrkii 

saamaan ihmiset työstämään asioita yhdessä ja uskoo keskustelun voimaan.  

En ole koskaan pitänyt itseäni erityisen lahjakkaana, pikemminkin pitkäjänteisenä 

uutterana puurtajana, joka sitoutuu täysillä siihen mitä tekee. Nykyisessä työssäni olen 

ymmärtänyt että kokonaisuuksien hahmottaminen ja useiden pitkän ja lyhyen tähtäimen 

asioiden pitäminen käynnissä yhtä aikaa on vahvuuteni. Sen lisäksi pitää olla vahva 

näkemys siitä, mihin suuntaan haluaa asioita kehittää. Tosiasiat pitää uskaltaa kohdata. 

Kun tiedetään, mikä tilanne on, voidaan aina tehdä jotain. On pystyttävä sietämään sitä, 

että asioiden muuttuminen vie aikaa ja väistämättä aina joku on tyytymätön.  

Yliopistossa nostetaan usein tutkimus opetusta arvokkaammaksi, mutta myös 

opetuspuolella on mahdollista tavoittaa oppineisuus, Scholarship of teaching. Se edellyttää 

perehtymistä yliopistopedagogiikkaan ja oman opetuksen tutkimista ja raportointia, oman 

työn altistamista kritiikille. Eläinlääketieteellinen yliopistopedagoginen tutkimus on 



kehittynyt huimasti viime vuosina, ja on hienoa pystyä sanomaan, että myös opetuksemme 

kehittäminen perustuu suurelta osin tutkimukseen. Tämä tunnustus on yksi osoitus siitä, 

että opetus ja opetuksen kehittäminen ovat tärkeitä ja niiden eteen tehty työ näkyy myös 

tiedekunnan ulkopuolelle.  Nykyinen maailma muuttuu sitä tahtia, että vuoropuhelu 

tiedekunnan ja ympäröivän maailman kanssa on entistäkin tärkeämpää.   

Ulkopuolisilta tahoilta tulevat tunnustukset ovat arvokkaita, sillä ne osoittavat että omalla 

työllä on merkitystä ja niistä saa tukea sille, että on oikealla tiellä. Palkitsevana koen 

kuitenkin myös esimerkiksi entisten opiskelijoideni - nykyisten kollegoideni - osaamisen, 

kun olen heidän apuaan tarvinnut omien eläinteni sairastellessa. Huomenna on jälleen 

juhlan aika, kun kevään juhlallisessa publiikissa valmistuu lähes 50 uutta eläinlääketieteen 

lisensiaattia.  

Olen etuoikeutettu saadessani tehdä työtä, jota voin tehdä sydämellä. Uskon yhdessä 

tekemiseen. Ympärilläni on aina ollut ihmisiä, jotka ovat uskoneet minuun ja ilman heitä en 

olisi tässä. Kiitän lämpimästi Suomen Eläinlääkäriliittoa saamastani tunnustuksesta. 
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