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Yleistä

• Praktikkoeläinlääkäreinä toimivat kunnaneläinlääkärit eivät ole 
kokonaispalkkausjärjestelmässä. 

• Praktikkoeläinlääkäreinä toimivilla kunnaneläinlääkäreillä on kaksoisrooli 
yrittäjinä ja viranomaisina. 

• Praktikkoeläinlääkäreinä toimivia kunnaneläinlääkäreitä rinnastetaan eräiltä osin 
yrittäjiin, ja heillä on lähtökohtaisesti oltava henkilöyhtiö (toiminimi) ja y-tunnus 
praktiikkatulon laskuttamista varten. 

• Praktikkoeläinlääkärit vastaavat itse mm. eläinlääkintäautostaan, lääkkeiden ja 
tarvikkeiden tilaamisesta, lääke- ja tarvikevaraston ylläpitämisestä sekä 
yritystoiminnan ja lääkkeiden kirjanpidosta ja monenlaisesta laskutuksesta. 

• Toisaalta praktikkoeläinlääkäreinä toimivat kunnaneläinlääkärit ovat myös 
henkilöviranomaisia, jotka suorittavat ympäristöterveydenhuollon valvontatehtäviä. 
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Työnantajan maksama varsinainen 
palkka
• Praktikkoeläinlääkärinä työskentelevän kunnaneläinlääkärin 

vähimmäispalkka on vuosina 2020–2021 1811,15 e/kk 
(kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus 2020–2021, liite 5).

• Vuonna 2017 toteutetun selvityksen mukaan palkkojen keskiarvo oli noin 
2354 e/kk ja mediaani 2335 e/kk. 
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Kunnallisen eläinlääkäritaksan 
mukaiset palkkiot
• Eläinlääkintähuoltolain (765/2009) mukaan kunnaneläinlääkärillä on oikeus 

periä antamistaan palveluista kotieläimen omistajalta tai haltijalta 
virkaehtosopimuksessa määrätty palkkio, matkakustannusten korvaus ja 
korvaus omistamiensa laitteiden käytöstä sekä korvaus käyttämistään 
lääkkeistä ja tarvikkeista aiheutuneista kustannuksista. 

• Eläinlääkintähuoltolaki ei mahdollista muita palkkausjärjestelmiä, joilla 
mainitut tehtävät voitaisiin siirtää kunnalle. 
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Kunnallisen eläinlääkäritaksan 
mukaiset palkkiot
• Kunnallisella eläinlääkärillä on oikeus periä virka-alueellaan antamastaan 

eläinlääkärinavusta ja todistuksista eläimen omistajalta tai haltijalta 
palkkiot ja kustannusten korvaukset kunnallisen eläinlääkäritaksan 
mukaisesti. 

• Toimenpidepalkkiot määräytyvät toimenpiteen vaikeusasteen, työmäärän, 
käytetyn ajan ja eläinlääkäriltä yleisesti edellytettävän ammattitaidon 
perusteella. 

• Kunnallisen eläinlääkäritaksan mukaisista palkkioista muodostuvan tulon 
suuruus riippuu praktiikan luonteesta ja kiireisyydestä.

• Praktikkoeläinlääkärin kannalta käynti- ja toimenpidepalkkioiden osuus 
palkkauksesta on yleensä erittäin merkittävä. 
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Eläkkeeseen oikeuttavat työansiot

• Julkisten alojen eläkelain (81/2016) mukaan kunnaneläinlääkärin eläkkeen 
perusteena olevaa työansiota määrättäessä otetaan huomioon kunnan 
virkatehtävistä suorittamien palkkausetujen lisäksi eläinlääkärin eläimen 
omistajilta tai haltijoilta periminä palkkioina kunnan toimielimen vuosittain 
vahvistama rahamäärä.

• Lisänä laskettava rahamäärä ei kuitenkaan saa ylittää 
kunnaneläinlääkärille kunnallisessa virkaehtosopimuksessa sovittua, 
kalenterivuoden alussa voimassa ollutta alimman peruspalkan 
loppupalkkaa kaksinkertaisena. 
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Päivystyskorvaus

• Kunnaneläinlääkärin päivystysajalta maksettava korvaus määräytyy kunnallisen 
lääkärien virkaehtosopimuksen (2020–2021) liitteen 5 6 §:n mukaisesti.

• Lääkärisopimuksen mukainen vähimmäiskorvaus on 3,59 e/h (arkipäivystys) tai 
6,18 e/h (pyhäpäivystys). 

• Kunnaneläinlääkärin päivystystiheys on yleisimmin noin 1/5 tai 1/6, eli joka 5. tai 
joka 6. arkipäivystys ja joka 5. tai joka 6. viikonloppu. 

• Arkipäivystysvuoron kesto on tavallisimmin klo 16.00–8.00 

• vähimmäiskorvaus yhdestä arkipäivystyksestä on noin 58 e. 

• Viikonloppupäivystyksen kesto on tavallisimmin pe klo 16.00 – ma klo 8.00 

• vähimmäiskorvaus viikonloppupäivystyksestä on noin 397 e. 
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Valvontatehtävistä maksettava korvaus

• Praktikkoeläinlääkärin peruspalkkaan katsotaan sisältyvän 
ympäristöterveydenhuollon valvonta- ja tarkastustehtäviä sekä muita 
työnantajan määräämiä viranomaistehtäviä keskimäärin 3 tuntia viikossa. 

• Jos praktikkoeläinlääkäri, jonka tehtäviin ei säännönmukaisesti kuulu 
valvontatehtäviä ja/tai tehtävien määrä ei sisälly mainittuun kolmen tuntiin, 
suorittaa valvontatehtäviä, kunnaneläinlääkärille maksetaan tehtävään 
käytetyltä ajalta tuntipalkka.

• Vuonna 2017 toteutetun selvityksen mukaan maksettava tuntipalkka 
eläinsuojelu- ja eläintautivalvonnan tehtävistä vaihteli 24–65 e/h välillä. 
Yleisin tuntipalkka oli 40 e/h. 
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