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Yrittäjien terveiset Vuoden eläinlääkärille 

 

Haluan onnitella Jouni Niemeä Suomen kaikkien eläinlääkäriyrittäjien puolesta! Vuoden eläinlääkäri -palkinto on 

todella ansaittu tunnustus vuosien upeasta työstä eläinlääkinnän ja etenkin yrittämisen saralla. Olet kannustanut 

lukuisia kollegojasi paitsi kokeilemaan rajojaan eläinlääkäreinä opettaen meille uusia taitoja, myös esimerkilläsi 

rohkaissut meitä muita yrittäjiä yrittäjiksi.  

 

Yrittäjyys ei ole helppoa eikä se sovi kaikille. Vaikka yrittämisen taitoja voi toki opiskella, asenne on myötäsyntyistä. 

Sitä ei opeteta eläinlääketieteellisessä, eikä oikein missään muussakaan koulussa. Voi sanoa, että yrittäjäksi 

synnytään ja totisesti sinä Jouni, olet syntynyt yrittäjäksi. Yrittäjältä vaadittavaa sosiaalisuutta, innovatiivisuutta, 

rohkeutta ja riskinsietokykyä sinulla on riittämiin. Olet aina ymmärtänyt, että yrittämisessä tärkeintä on vahva visio ja 

rohkeus toteuttaa se. Olet myös tiennyt alusta lähtien, että meidän pienellä alallamme katteettomilla lupauksilla ja 

pikavoittojen tavoittelulla ei pitkälle pötkitä. Siksi olet erittäin arvostettu kaikkien kollegojen keskuudessa. 

 

Me eläinlääkäriyrittäjät elämme nyt erittäin mielenkiintoisia vaiheita. Alamme toimi aikansa eräänlaisessa 

lintukodossa, jossa me saimme rauhassa luoda eläinklinikoista ja toiminnastamme itsemme näköisiä; niin hyvässä 

kuin pahassa. Ensimmäiset yksityiset vastaanotot perustettiin 1970-luvulla, ja sittemmin eläinlääkäriyrittäjyys on jo 

ammattimaistunut ja johtamisen, taloushallinnon, strategisen suunnittelun ja markkinoinnin oppeja on hankittu 

kotimaasta ja ulkomailta. Maailma on kuitenkin muuttumassa ja meille hyvänä esimerkkinä voimme katsoa, mitä 

lääkäripuolella on tapahtunut: isot ketjut ovat vallanneet markkinat. Toiminta muistuttaa mitä tahansa hyvin 

markkinoitua ja virtaviivaistettua bisnestä, jossa se pärjää, jolla on suurin pääoma taustalla. 

 

Uusissa tuulissa on myös hyviä puolia ja eläinlääkäriyrittäjien kannattaa vastata ajan haasteisiin. Monet 

markkinointiin, laatutyöhön ja esimerkiksi brändäykseen liittyvät asiat ovat asiakkaittemme ja koko alan parhaaksi. 

Jatkossa yhä suurempi osa eläinpotilaista hoidetaan yksityisellä sektorilla ja samalla myös asiakkaiden vaatimukset 

kasvavat. Näemme tulevaisuudessa erilaisia palvelukonsepteja, joissa eläinlääkintäpalveluita tarjotaan aiempaa 

monipuolisemmissa yhteyksissä. Murrosvaiheessa myös Eläinlääkäriliiton rooli on tärkeä. Meidän tulee varmistaa, 

että eläinlääkintäpalveluita tarjotaan kaikilta osin asianmukaisesti ja että ylilyönneiltä vältytään.  

 

Erityisesti toivon, että myös tulevaisuudessa yksityisessä eläinlääkinnässä on tilaa Jounin kaltaisille suurille 

persoonallisuuksille. Että voimme toimia liike-elämässä kannattavasti, vaikka työskentelemme suurella sydämellä ja 

että voimme tarjota asiakkaillemme ihmisen kokoista palvelua eläinten hyväksi. Sillä myös me eläinlääkäriyrittäjät 

olemme ensin eläinlääkäreitä ja vasta sen jälkeen yrittäjiä. 
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