
Eläinlääkäripalvelujen 

järjestämisestä aiheutuvat 

kustannukset kunnille



Aineisto

• Kunnissa ei yleensä eritellä eläinlääkäripalvelujen järjestämisestä 

aiheutuvia kustannuksia muusta eläinlääkintähuollosta

• Kunnille aiheutuvia kustannuksia on arvioitu hankkeissa perustuen kunnille 

lähetettyihin kyselyihin ja muuhun saatavilla olevaan tietoon

• Luke tehnyt kaksi selvitystä

• Eläinlääkäripalvelujen saatavuus ja kustannukset (2017)

• Eläinlääkäripalveluiden kustannukset nyt ja neljässä päivystyksen 
muutosskenaariossa (2019)
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Eläinlääkäripalvelujen saatavuus ja 

kustannukset (2017)

• Kokonaiskustannukset 43-57 miljoonaa euroa vuodessa

• Valtaosa kustannuksista johtuu eläinlääkärien palkkamenoista

• Keskimäärin 9,9 euroa vuodessa asukasta kohti

• Vaihtelu suurta, kalleinta harvaan asutuilla alueilla

• Tuotantoeläinten osuus n. 20 miljoonaa euroa vuodessa

• Selvityksessä käytettiin samaa keskimääräistä kustannusta liikkuville 

eläinlääkäripalveluille ja vastaanotolla tarjotuille palveluille
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Eläinlääkäripalveluiden kustannukset nyt ja 

neljässä päivystyksen muutosskenaariossa 

(2019)
• Kustannusten laskentamallia tarkennettiin verrattuna v. 2017 selvitykseen

• Kyselyn tulosten perusteella arvioitiin kustannukset erityyppisille käynneille 
seuraavasti:

Eläinlääkäripalvelut päivystysaikana

• Sairaskäynnit pitopaikoissa 125 €/käynti

• Vastaanottokäynnit 73 €/käynti

Eläinlääkäripalvelut virka-aikana

• Sairaskäynnit pitopaikoissa 98 €/käynti

• Terveydenhuoltokäynnit 75 €/käynti (aineistossa 2,1% käynneistä)

• Vastaanottokäynnit 82 €/käynti

Käynneistä 69,7 % vastaanottokäyntejä
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Alueelliset erot (kaikki käynnit)

Kaikki käynnit yhteensä alueittain (yhteistoiminta-alueella tehdyt käynnit) 

Etelä-Suomi 71 €/käynti

Itä-Suomi 99 €/käynti

Lappi 112 €/käynti

Lounais-Suomi 84 €/käynti

Länsi- ja Sisä-Suomi 117 €/käynti

Pohjois-Suomi 92 €/käynti

Koko Suomi yhteensä 87 €/käynti
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Kunnille aiheutunut kustannus käyntiä 

kohti

• Keskimäärin 86,3 €/käynti

• Tästä eläinlääkärin palkka 53,3 €, vastaanottotilat ja laitteet 10,5 €, 

ostopalvelut 8,3 €

• 58% YTA-alueista peri klinikkamaksuja
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Kunnille aiheutuneet kustannukset 

yhteensä

• Keskimäärin 8,5 €/asukas

• Suurin kustannus asukasta kohti pienillä ja harvaan asutuilla seuduilla

• Kokonaiskustannus kunnille vuodessa 42,7 miljoonaa €/vuosi

• Vastaanottokäyntien kokonaiskustannus 27,6 miljoonaa €/vuosi

• Liikkuvien palvelujen kokonaiskustannus 15,7 miljoonaa €/vuosi

• Virka-aikana annettujen palvelujen kokonaiskustannus 35,9 miljoonaa €/v

• Päivystysaikana kokonaiskustannus 6,8 miljoonaa €/vuosi

• Eläinlääkärin palkat sivukuluineen 61 % kustannuksista
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Eläinlääkäripalvelujen tuki muissa 

maissa

• Norjassa tuetaan kuntien järjestämiä eläinlääkäripalveluja tukemalla päivystystä 

ja laajemmin palveluja alueilla, joilla palveluiden järjestäminen ei ole kannattavaa

• Norjan tuki v. 2020 yhteensä 170,3 miljoonaa Nkr, josta 133,2 miljoonaa Nkr

päivystykseen, 31,4 miljoonaa Nkr aluetukea ja 5,7 miljoonaa Nkr hallinnollista 

tukea.

• Ruotsissa valtiollinen piirieläinlääkärijärjestelmä, jonka tavoitteena 

eläintautivalmius, päivystys, palveluja alueilla, joilla palveluiden järjestäminen ei 

kannattavaa ja matkasubventio, jos matkan kesto yli 45 min.

• Budjetti v. 2018 107 miljoonaa Skr (17% järjestelmän kustannuksista)

• Nostetaan 123 miljoonaan Skr 2020-2021 ja 127 miljoonaan Skr v. 2022 
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Johtopäätökset

• Kustannukset kunnille johtuvat ensisijaisesti virkojen ylläpidosta

• Kustannusten jakautuminen liikkuvien ja vastaanotolla annettujen 

eläinlääkäripalvelujen välillä, tai päivystysajalla ja virka-ajalla annettujen 

palveluiden välillä, heijastaa palveluiden tarvetta

• Merkittävää kustannussäästöä ei kuitenkaan välttämättä saavuteta 

vähentämällä tiettyjen palveluiden tarjontaa, koska päivystystä varten on 

ylläpidettävä tietty määrä virkoja
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Kiitos


