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Tuottajat avovastaukset eläinlääkäripalvelujen käytöstä ja tarpeesta 

Nykytarpeen kuvaus (12 kommenttia) 

Nykytilanteen kuvaus (kel/yks ym.) (n=26) 

Yksityisen eläinlääkärin kanssa toiminta on selkeän, yhtenäisen linjan mukaista. 

Käytämme oma entistä eläinlääkäriä. Nyt kun kunnan eläinlääkäri jäi eläkkeelle, olemme miettineet 

siirrymmekö nyt uuden kunnan eläinlääkärin palvelua enempi käyttämään. 

Gården använder sig av privata veterinärtjänster främst för att veterinären är insatt i mjölkkor samt deras 

hälsa o välmående och för att man lättare kan planera in besöken o hålla fast i de överenskomna tiderna. 

En kommunal veterinär har alltid jour under arbetsdagen o då kan det komma ett brådskande fall just den 

tiden man har kommit överens om ett hälsovårdsbesök så att man är tvungen att flytta på det. En privat 

veterinär har ingen mottagning den dagen man har kommit överens om besöket, så det är enklare för hen 

att hålla sig till den överenskomna tiden. 

Pääsääntöisesti sairaiden eläinten hoitoon käytämme kunnallista eläinlääkäriä, kuukausittaiset 

terveydenhuoltokäynnit suorittaa ProAgrian eläinlääkäri (osittain myös kaupungilla töissä). Mielestäni 

kaikilta eläinlääkäreiltä kuuluisi mennä heidän tekemänsä hoidot suoraan Nasevaan. Tällä hetkellä näin ei 

ole, ja tämä aiheuttaa hankaluuksia varsinkin silloin, jos eläinlääkäriltä tulevat laskut tulevat vasta paljon 

eläinlääkärin käynnin jälkeen ja/tai eläinlääkärin käsiala on epäselvä, jolloin karjanomistajan on 

mahdotonta saada selvää eläimen korttiin tehdyistä merkinnöistä. 

Tämä ennalta ehkäisevä ja lääkkeiden luovutussopimus on vähentänyt päivystyskäyntejä ja erillisiä 

päiväkäyntejä kun nupotukset ja tiineystarkistukset voi tehdä sovituilla terveyskäynnillä" 

"rokotukset, hammashuolto, siementämiset, sekä muut helpot toimenpiteet pyritään hoitamaan kotona, 

hevosiin erikoistuneiden lääkärien toimesta. Kaikki isommat röntgeniä tai kaatamista vaativat toimenpiteet 

tehdään hevosklinikalla.  

Kiireettömät asiat on ollut helpompi hoitaa yksityisen kanssa, koska on voinut paremmin varmistaa saman 

ihmisen ja palvelun jatkuvuuden ja kokonaisuuden huomioimisen. Näin käynnit ovat kuluneet enemmän 

ratkaisuja pohdittaessa ja tilannetta arvioitaessa, kuin perustietoja selvitellen. 

Akuutit asiat hoitaa kunnan ell. Muut yksityinen ell. 

Akuutteihin kunnanell, terveydenhoitoon yksityinen 

Eläinlääkäri käy nukuttamassa 2krt/kk vasikoita. Kahden viikon antibiootit saa samalla, kun 

lääkkeenluovutussopimus. Vasta vuoroisesti tehdään vuosittain uloste-ja hengitystienäytteet. Tarvittaessa 

väliaikana soitto eläinlääkärille ongelmatilanteessa. 

Eläinlääkäri käy tilalla 4 kertaa vuodessa. Tällöin nupotetaan vasikat ja tehdään samalla Naseva-

tarkastukset + yms. Kiireellisiä päivystysaikaan tapahtuvia käyntejä ei ole nyt ollut. 

Eläintenpitopaikassa ei ole tarvittu eläinlääkäriä. Vain pakolliset eläinlääkärin tarkistus käynnit on tehty 1x 

vuosi. 

ennalta ehkäisevä yksityinen, akuutit kunnan 

Ennaltaehkäisevän th:n tekee yksityinen ell 

Entinen kunnaneläinlääkäri hoitaa 
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Haluamme jatkossakin käyttää kunnaneläinlääkärin palveluja. 

Kahden lampaan hoidossa yleensä kunnaneläinlääkäriä ja minipossujen kanssa yksityistä klinikkaa koska 

niitä voi kuljettaa autossa. 

kun kunnaneläinlääkäri jäi eläkkeelle ja jatkoi yksityispraktiikkana, tuli jatkettua yhteistyötä hänen 

kanssaan. 

Kunnaneläinlääkäri ottaa kerran vuodessa broilereiden viralliset salmonellanäytteet. 

Käytämme pääasiassa yliopistollisen eläinsairaalan eläinlääkäreiden palveluja 

Käytän aina kun on tarvetta sairaiden kannalta en jätä hoitamatta. 

käytän lihatalon omaa eläinlääkäriä tuotantoeläimille ja kunnan eläinlääkäriä kotieläimille ja viralliseen 

salmonellanäytteeseen. 

Käytössä yhtä paljon sekä kunnanell kuin yksityinen ell 

Lypsykarjan terveyden ja sairauksien hoito. Hevosten terveyden ja sairauksien hoito, siittolatoiminta 

Nyt on ollut hyvä tilanne eläinten terveydessä, eli lääkäriä on tarvittu harvoin. Mutta jos pahenee, niin ell. 

kyllä kutsutaan aina kun tarvitaan. 

Päivystys ja akuutit kunnallisen kautta, säännölliset käynnit yksityisen kautta 

Pääasiassa ja sairastapauksissa käytetään kunnallista eläinlääkäriä, loistorjunnassa ja yleisessä 

terveydenhuollon suunnittelussa lampaisiin erikoistuneen eläinlääkärin yritystä. 

Vid akuta fall används kommunala veterinären , vid förebyggande vanligtvis privat. 

Viralliset salmonellakokeet ja viralliset tarkastukset 

Yksityinen eläinlääkäri ei ole käynyt pitopaikassa kahteen vuoteen, mutta on antanut neuvontaa 

puhelimitse ja sähköpostitse. 

Yksityinen hoitaa perusterveydenhoidon, kunta päivystystapaukset ja tilanteet, jotka tulevat vastaan, kun 

vakioell on tavoittamattomissa. Jonkin verran valitaan myös osaamisen mukaan. 

Yksityinen tekee kuukausikäynnit, kunnallinen äkilliset 

Yksityiseläinlääkäri hoitaa nupoutukset, hedelmällisyyskontrollit ja tarvittavat  hoidot. Kunnaneläinlääkäri 

hätätapaukset. 

Använder mest veterinären till att dräktighetundersöka djuren och så har vi kastrerat en del tjurar 

Eläinlääkäriä tarvitaan joskus poikimaongelmissa, jolloin avun on tultava nopeasti paikalle ja enimmäkseen 

vasikoiden hoitoon liittyvissä asioissa 

Hyvä tilanne kunnanel käy päivystysaikaan, yksityinen päivällä 

"Jos tila ei halua käyttää esim hedelmällisyyspalveluihin eläinlääkäriä, niin se pitäisi olla ok. Seminologit 

tekevät myös arvokasta työtä." 

Kyllä eläinlääkäri soitetaan aina paikalle, kun oma tieto/taito ei ole enää riittävää, Kun eläin selvästi 

tarvitsee hoitoa ja lääkitystä sairauteensa. 
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Käytetään tarvittaessa mutta esim. Kipulääkettä haetaan itse lääkäriltä sen sijaan että ell tulisi paikanpäälle. 

Usein ell myös ehdottaa, ettei tulisi, mikä minusta on vähän kummaa, mutta toki on arvokasta. Jos omassa 

kunnassa ei olisi omaa ell tai matka olisi merkittävästi pidempi niin olisi paljon isompi kynnys soittaa 

päivystysaikana. 

Liika byrokratia maksaa liikaa. Mielikuva laiduntavasta lehmästä on hyvä vitsi. Jalostuksella kova paikka 

tuottaa terveempiä eläimiä. Toisaalta kun ruokaa ei näemmä tarvita, miksi sitä pitää väkisin tuottaa? Missä 

tilojen rahat tehdä perstaskusta terveyttä edistävät rakennukset ja koneet, ja omistajan vapaat, jotta jaksaa 

tehdä raskasta työtä? 

Pakollisia. Ei niitä kukaan toivo. Siksi ennakoiva toiminta olisi tärkeä saada pelaamaan hyvin. 

Tammojen siemennykset kesäaikaan. Samoihin hoitokertoihin menee mahdollinen kohtuhuuhtelu vanhalla 

tammalla. Sekä hammashuollot. 

Tarvitsemme eläinlääkäriä eniten karitsointikaudella. Muutoin satunnaisissa sairastapauksissa esim. ripuli, 

listeria, silmätulehdukset. 

Tarvitsemme jokapäivä saatavilla olevaa eläinlääkintäpalvelua. 

Todella tarpeellinen, kyllä tuotantoeläimetkin tarvitsevat hoitoa ja pitää olla käytettävissä silloin kun on 

tarve 

Tarvetta neuvonnalle on lihasiipikarjatilalla, ja tarpeet tyydytetään lihatalon eläinlääkärin avulla. Aina ei 

tarvita tilakäyntiä, vaan homma voi hoitua tietoja ja valokuvia lähettämällä ja saamalla palautteen, ohjeet ja 

neuvot joko puhelussa tai sähköpostissa. Alan osaamista ei oikein ole muualla kuin ketjun sisällä, ja se on 

kyllä kentällä tiedostettu. 

 

Palvelu on hyvää (31 kommenttia) 

Kehuja tai muuta positiivista (n=54) (näistä valtaosa mukana muissa kommenteissa) 

Aina on parhaansa yrittänyt, vaikka harvoin tarvitseekin! 

Ammattitaitoinen kunnallinen eläinlääkäripalvelu pitää kaikki tuottajat samanarvoisina, elintärkeä palvelu 

"Arkipäivisin on hyvin saanut eläinlääkäripalveluja. Viikonloppuisin on ollut puhelimitse saatua 

konsulttiapua lähinnä jatkohoidon suhteen tapahtuvaa hoitoa.  

Vasikoiden nupotukset ovat meillä olleet työllistävin asia eläinlääkäri käynneissä." 

Eläinlääkäripalvelua käytetään tarvittaessa, eikä katso kellonaikoja ja pyritään käyttämään 

ennaltaehkäisevästi. Eläimen hyvinvointi kaiken edellä. Tärkeä palvelu kunnassa. Mukavaa, kun on 

asiantunteva eläinlääkäri lähellä saatavilla ja eläimen hoitaminen tapahtuu nopealla ja joustavalla 

aikataululla. ettei tarvitse hädän hetkellä odotella tuntikausia. 

Kunnaneläinlääkärimme on erittäin pätevä, huippuammattilainen, jonka saa tarvittaessa paikalle nopeasti 

(arkena 8-16) ja jonka kanssa saa sujuvasti sovittua kiireettömät käynnit. 

Kunnaneläinlääkäri on ollut pätevä ja selvästi edullisempi kuin yksityinen.  Lisäksi kokemus tuo 

rutinoitunutta varmuutta ja nopeutta tekemiseen, mikä on hyvä ettei koko päivä tuhraannu." 

Eläinlääkäripalvelut toimivat alueellamme mielestäni hyvin 
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Eläinlääkäripalvelut toimivat erittäin hyvin. 

Eläinlääkärit ovat [xxx kunnassa] osaavia, mutta sairastapausten vuoksi he ovat olleet kovan työpaineen alla 

jolloin esim. nasevakäynneille on ollut hankala löytää aikaa. 

Eläinlääkärit toimivat hyvin porukassa ja järjestelevät asiat siten että palvelu pelaa. 

Eläinlääkärimme on hyvä ja ammattitaitoinen mutta niin työllistetty että vaikea saada tarvittaessa paikalle 

nopeasti. 

Emolehmien poikima-aikana tulee useita tilanteita, jolloin täytyy soittaa suureläinpäivystykseen. Olen 

saanut sieltä hyvää ja ammattitaitoista apua ja tämä palvelu on meille hyvin tärkeä. 

Ennaltaehkäisevät terveydenhuoltokäynnit toimivat yksityisen eläinlääkärin toimesta todella hyvin. Lisäksi 

hän on erittäin pätevä työssään. 

erittäin hyvän ja aktiivisen paikallisen eläinlääkärin ansiosta palvelut ovat hyvät, sattuman kauppaa siis, eikä 

ehkä jatkossa jatkuva tilanne 

Får inte försämras från nuvarande goda nivå. Viktigt att veterinärerna har tillräckliga kunskaper om 

prdouktionsdjur samt kan ge service på god svenska 

Hyvin on toiminut 

Hyvin ovat palvelut toimineet. Tuotantoeläinlääkkeitä pitäisi olla kaikilla lääkäreillä laajemmin 

mukana/nopeasti saatavilla. 

Hyvin toimii 

Hyvin toimii ja ell ovat ammattitaitoisia. 

Hyvin toimii ja työ on laadukasta 

Hyviä naiseläinlääkäreitä lähialueilla 

Hyvä kunnaneläinlääkäri on tärkeä säilyttää. [xxx:ssä] tällainen on ja toivottavasti pysyy. 

I [xxx] kommun har veterinärerna tillsammans med grannkommunerna jobbat hårt för att få ett fungerande 

system där veterinära tjänster är väl tillgängliga till produktionsgårdar samtidigt som arbetet inte blir för 

tärande för veterinärer. Detta system är viktigt att ta vara på o bör behållas!! 

[xxx kunnassa] on loistavat omat kunnaneläinlääkärit, joita on onneksi 3kpl. Koska vähemmällä ei toimeen 

tule. Päivystys aikaan on saatavilla myös onneksi eläinlääkäri palveluita yleensä kohtuuajassa ja 

onneksemme silloinkin asiantuntevuutta löytyy. 

"[xxx:ssä] toimivat eläinlääkäripalvelut ovat toimineet tilallamme todella hyvin. Olemme saaneet myös 

päivystävän eläinlääkärin tilalle kohtuullisessa ajassa." 

[xxx:ssä] kunnaneläinlääkäripalvelut toimivat erittäin hyvin, vaikka töitä tuntuu olevan enemmän kuin ehtisi 

tehdä! 

Lääkäri saatavuus hyvä, kun sitä on tarvinnut. Myös pieneläimet hoituvat ongelmitta 

Olen ollut tyytyväinen alueemme eläinlääkäripalveluihin ja taitoon hoitaa myös lampaita. Tiedän, että tämä 

ei ole itsestäänselvyys, vaan osassa maata lammastilat eivät saa minkäänlaisia eläinlääkäripalveluja , eikä 

eläinlääkärillä ole tietämystä tai kiinnostusta lampaiden hoitoon. 
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Kunnaneläinlääkärin palvelut ovat olleet hyvin saatavilla ja palvelujen laatu on ollut hyvä 😊. 

Oman kunnan eläinlääkäri on erittäin motivoitunut. Osan päivystäjien  mielestä lammas on liian arvoton 

hoidettavaksi. 

Kunnaneläinlääkärin palvelut toimivat karjatiheällä alueella erinomaisesti. 

[xxx:n] ympäristössä on kunnalliset eläinlääkäripalvelut parantuneet huomattavasti, kun alue laajeni 

useamman kunnan alueelle. Nyt saa myös lampaille ja hevosille asiallista hoitoa. 

Kunnaneläinlääkärit ovat tarjonneet ammattitaitoista hoitoa kohtuullisella aikataululla. Palvelu hyvää ja 

ilman sitä ei pärjäisi. Myös ohjaus eteenpäin ollut hyvää, kun on ollut tarvetta haastavammille 

toimenpiteille. 

Tärkeitä olla helposti saatavilla! 

"Täällä on palvelu toiminut hyvin, eläinlääkäri on ammattitaitoinen ja 

tottunut tuotantoeläimiin." 

[xxx alueella] palvelut toimii aina hyvin. Eläinklinikka on lähellä n. 20 km. Monesti apu saadaan jo 

puhelimitse ja yrittäjä voi lääkitä itse. Näin ollen helpotetaan eläinlääkärien kuormittumista. 

"Käytetään kunnan eläinlääkäriä rokotus käynneillä sekä päivystävää eläinlääkäriä jos sairastuu hevosia. 

Käytetään hevosia myös klinikalla hoidettavia tapauksia. 

Eläinlääkäri palvelut ovat yrityksessäni toimineet erittäin hyvin" 

Loppukasvattamossa eläinlääkäripalvelujen käyttö on hyvin rajallista. Mutta moni vasikka on pelastunut 

hyvän hoidon ansiosta. 

Meillä 2 eläinlääkäriä arkisin omassa kunnassa ja päivystysalueella päivystysaikaan saatavuus pelannut 

erinomaisesti. Ammattitaitoiset eläinlääkärit!! Apua on saatu niin puhelinkonsultaationa kuin paikan päällä. 

Meillä on poikkeuksellisen hyvä tilanne, kun kunnaneläinlääkärin palveluiden lisäksi käytettävissä myös 

HY:n Saaren tuotantoeläinklinikan palvelut joko klinikalla tai kotikäyntinä. 

Naapurikunnan eläinlääkärin kanssa hommat hoituu kiitettävästi kaikilta osin 

Olen tyytyväinen saamaani palveluun 

Oman kunnan (Ent. [xxx]), kunnaneläinlääkäripalvelut hyvällä tasolla, mutta tason pudottamiseen ei 

toisaalta ole varaa alueen eläintilojen tiheyden vuoksi. 

On upeaa, kun kunnassa on tutut, taitavat eläinlääkärit joihin voi luottaa. Heidän palveluitaan käyttää 

mielellään. 

[xxx alueella] ammattitaitoiset eläinlääkärit ja toimivat päivystykset, toivotaan saman suuntauksen 

jatkumoa. 

På vårt område, [XXXs] miljöhälsa, fungerar veterinärtjänsterna mycket bra av kompetenta och tjänstvilliga 

veterinärer 

[xxx:ssä] "tytöt" hoitaneet hienosti asiakaspalvelutyöt. Ei ole ollut kiirettä ja asiakas on saanut myös 

neuvonnallista palvelua. <3 

[xxx alueella] palvelut pelaa erinomaisesti. 
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Todella hyvä ja tarpeellinen 

toimii hyvin 

toimii! 

Toiminut erittäin hyvin. 

Vi har gjort ett hälsovårdsavtal med den kommunala veterinären och det har fungerat bra 

[xxx zzz www] alue toimii hyvin neljällä eläinlääkärillä. 

Akuutit eläinten hoidot kuuluvat eläinlääkärille 

Ehdottoman tärkeät 

Eläinlääkäri on hyvin tärkeä osa toimivaa maataloutta ja eläinten hyvinvointia. 

Eläinlääkäripalveluja käytetään monipuolisemmin hevosille. Sikalassa riittää suurimmaksi osaksi 

säännölliset terveydenhuoltokäynnit. Lisäksi yhteistyötä tehdään teurastamon eläinlääkärin ja muiden 

yhteistyötahojen kanssa eläinten terveyteen liittyvissä asioissa. 

Eläinlääkäripalvelut ovat erittäin tärkeät. Vaikka käyttäisikin suurimmaksi osaksi yksityistä eläinlääkäriä, niin 

silti tarvitaan päivystys äkillisiä ja hätätilanteita varten. Eläinlääkäri pitää olla saatavilla aina, jos tarve vaatii. 

Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto toimii alueellamme erinomaisesti kunnallisen eläinlääkärin kanssa, tosin 

maakuntamuutosten myötä on voi tilanne muuttua, toivottavasti ei huonompaan suuntaan. Myös virka-

aikaan eläinlääkäripalvelut on useimmiten saatavilla suht läheltä. 

Halu tuottaa vastuullisesti kotimaista maitoa ja lihaa. Eläinlääkäri palvelut edesauttavat sitä. Tilallinen voi 

luottaa niihin palveluihin joihin itsellä ei ole resursseja/ammatillista pätevyyttä, että eläin saa asian 

kuuluvaa hoitoa tarvittaessa kohtuuhinnalla. 

[xxx:ssä] on pääsääntöisesti toimivat eläinlääkäri palvelut. Ärsyttävä vaan on tämä uusi puhelinsysteemi 

että soitellaan Pirtevan vaihteeseen ja joku vastaa toisesta päästä Pirkanmaata ja sitten vasta aletaan 

tavoitella oman kunnan kunnaneläinlääkäriä. 

Ilman toimivaa eläinlääkäripalvelua eläinkuolleisuus nousisi. 

Jos terveystilanne saadaan pysymään entisellään ja korkeintaan paranemaankin, niin hyvä. Varsin hyvää 

tasoa se on ollutkin. Hyvin samalla käyntitiheydellä jatkettaneen. 

Kattavat eläinlääkäripalvelut ovat välttämättömyys tuotantoeläintenpitäjille. Ammatin harjoittaminen ja 

eläimen kärsimys kärsii suuresti, jos akuuteissa tilanteissa eläinlääkäriä ei saa kiinni tai matkaan kuluu 

tunteja. Eläinlääkäri on korvaamaton yhteistyökumppani nykyisin myös ennaltaehkäisevässä 

terveydenhuollossa. Suomessa ei myöskään karjanomistajan ole laillista tehdä monia välttämättömiä 

toimenpiteitä (esim. poikimahalvauslehmän kalkitseminen suoneen), jotka monessa muussa Euroopan 

maassa ovat yleisesti sallittuja. Tämä lisää eläinlääkäreiden tarvetta tilallisten näkökulmasta paljon. 

Meidän alueella on toimiva eläinlääkärikunta ja palvelu on toiminut hyvin niin päivällä kuin myös 

päivystyksessä. Toivottavasti jatkossakin sama malli jatkuu. 

Meillä nupoutetaan vasikat kahden kuukauden välein, samassa yhteydessä jutellaan paljon eläinten 

terveyteen liittyvistä asioista, lisäksi hoidetaan terveydenhuoltokäynnit. Puhelimitse saadaan neuvoja, jos 

on jotain tavallisesta poikkeavaa. Jos neuvot eivät riitä, eläinlääkäri tulee paikalle. Pääasiassa hoidetaan 
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vasikoiden hengitystie- tai napatulehduksia, joskus jotain jalkaongelmia, jotka yleensä hoidetaan tilalle 

luovutetuilla lääkkeillä. Yhteistyö eläinlääkärin kanssa toimii mielestäni todella hyvin. 

Meillä on hyvät palvelut [xxx kunnassa], kaksi hyvää eläinlääkäriä. Ennaltaehkäisevääkin tulee käytettyä 

enemmän kun lääkäri on asiantunteva, innostunut työstään ja keskinäinen kemia toimii. 

Nykyinen järjestelmä on ollut ihan toimiva jossa Ylä-Savon sote on järjestänyt eläinlääkäripalvelut. 

Oman kunnan eläinlääkäri on ehdottoman tärkeä lypsykarjatilalliselle. 

"On ainakin [xxx kunnassa] tarpeellinen vastaanotto aina saa oman kunnaneläinlääkärin paikalle, kun on 

tarvetta ja lääkäri tietää jo tullessaan millainen on talon tapa. 

 [xxx kunnassa] on loistava lääkäri sitä ei VAIHDETA." 

[xxx:ssä] on hyvät ja toimivat eläinlääkärit. Vara ei ole menettää heitä ja heidän osaamistaan. 

Palvelut tällä alueella on loistavat ja se on tärkeää eläinten, tuottajien ja eläinlääkäreiden kannalta. 

Tarpeellisia, saa apua! 

Tarvetta tulee aina olemaan sekä ennaltaehkäiseville palveluille että päivystysluonteisille palveluille kuin 

myös erikoispalveluille, joita ei voi kunnalliselta puolelta odottaa. Mikäli hinta on kohtuullinen niin 

ennaltaehkäisevien palvelujen käyttö pysyy tarpeellisella tasolla. Palveluiden käyttö on myös helppoa ja 

luotettavaa mikä varmistaa ns. jatkuvan käytön. Toivottavasti tarkoitus ei ole poistaa kunnallisia palveluja 

nykymittakaavasta. Pieneläinten kanssa huomannut että yksityisellä puolella taitotaso vaihtelee suuresti, 

kun henkilöt vaihtuvat tiuhaan. Kunnalliset ”ellit” ovat oman parinkymmenen vuoden kokemuksella 

huippuammattilaisia! 

"Tarvitsen eläinlääkäripalveluja tarvittaessa. Nykytilanne on hyvä, viimeisen vuoden aikana olen saanut 

eläinlääkärin paikalle aina. Myös päivystysaikoina, jos oma ei kerkiä, hän on selvittänyt, onko muiden 

kuntien eläinlääkärit vapaana.  

Nykyisten eläinlääkärien ammattitaito on minusta hyvä. 

Tulevaisuudessa minusta tulee ottaa huomioon tuotantoeläimet. Niin, että tilallisilla on mahdollisuus saada 

ammattitaitoisen eläinlääkärin palveluja. Tämä tulisi ottaa huomioon jo koulutuksessa.  

Toimivaa hommaa ollut tähän asti! 

Toistan. Ovat todella tarpeellisia. 

Tähän asti palvelut ollut sitä mitä on tarvittu 

Tällä hetkellä tyytyväinen eläinlääkäri palveluun. Mutta sijaisista tulee olemaan pula, kun virassa oleva on 

sairaana tai lomalla. 

Tällä määrällä eläinlääkäreitä [xxx:n] eläinlääkäri palvelut ovat toimineet hyvin. Olemme normaalisti 

saaneet eläinlääkärin tilalle tilatulle päivälle. 

Tämä nykyinen järjestelmä jossa kunnassa on eläinlääkärinvastaanotto toimii hyvin. Vastaanotolla 

hoidetaan pieneläimet, mutta eläinlääkäri on saatavilla arkisin tuotantoeläinpuolelle hyvin. 

Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto tilan tuntevan eläinlääkärin kansaa toimii hyvin. Avoin keskustelu ja 

kehittäminen! Lääkeluovutussopimus, naseva jne. Seurataan yhdessä eri tilastoja, keskituotokset, 

poikimavälit, utareterveysmittarit, vasikkakuolleisuus, hoidot jne.jne.  
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Vähäisen tarpeen takia kysyntä ja tarjonta kohtaavat jokseenkin hyvin. 

Äärettömän tarpeellinen 

Äärimmäisen tärkeä palvelu kaikille eläintenpitäjille 

 

Laatu, osaaminen, vaihtuvuus (83) 

 

+ 

Alueella on pääsääntöisesti erittäin hyviä eläinlääkäreitä jotka tekevät työtään suurella ammattitaidolla ja 

paneutumisella. Valitettavasti muutama poikkeus tekee sen, että varsinkin päivystysaikaan pelottaa soittaa 

eläinlääkärille. 

Ammattitaitoinen kunnallinen eläinlääkäripalvelu pitää kaikki tuottajat samanarvoisina, elintärkeä palvelu 

Att bränna horn på småkalvar har jag här räknat som förebyggande hälsovård. Jag använder privat 

veterinär må-ons kl 8-16 för rutinarbeten som t.ex. bränning av hornanlag, hälsovårdskontroll, 

dräktighetskontroller, vårtor och juverinflammationsbehandlingar. Då ett djur blir sjukt utöver den tiden 

ringer jag dejourerande veterinär, dessa kommer oftast längre ifrån t.ex. [xxx och zzz kommuner]. Den 

privata veterinären jag använder kommer att gå i pension det här året så jag är orolig över veterinärläget, 

svårt att hitta sådana bra som kan hantera stora djur, alltså mina kor. 

Kunnaneläinlääkäri on ollut pätevä ja selvästi edullisempi kuin yksityinen.  Lisäksi kokemus tuo 

rutinoitunutta varmuutta ja nopeutta tekemiseen, mikä on hyvä, ettei koko päivä tuhraannu." 

erittäin hyvän ja aktiivisen paikallisen eläinlääkärin ansiosta palvelut ovat hyvät, sattuman kauppaa siis, eikä 

ehkä jatkossa jatkuva tilanne 

"Finns en specialist i [ort xxx] 

Vid svåra problem så samarbetar  lokal veterinär" 

Får inte försämras från nuvarande goda nivå. Viktigt att veterinärerna har tillräckliga kunskaper om 

produktionsdjur samt kan ge service på god svenska 

Olen ollut tyytyväinen alueemme eläinlääkäripalveluihin ja taitoon hoitaa myös lampaita. Tiedän, että tämä 

ei ole itsestäänselvyys, vaan osassa maata lammastilat eivät saa minkäänlaisia eläinlääkäripalveluja, eikä 

eläinlääkärillä ole tietämystä tai kiinnostusta lampaiden hoitoon. 

Oman kunnan eläinlääkäri on erittäin motivoitunut. Osan päivystäjien mielestä lammas on liian arvoton 

hoidettavaksi. 

Kunnaneläinlääkärit ovat tarjonneet ammattitaitoista hoitoa kohtuullisella aikataululla. Palvelu hyvää ja 

ilman sitä ei pärjäisi. Myös ohjaus eteenpäin ollut hyvää, kun on ollut tarvetta haastavammille 

toimenpiteille. 

Täällä on palvelu toiminut hyvin, eläinlääkäri on ammattitaitoinen ja tottunut tuotantoeläimiin. 

Käytämme kunnaneläinlääkärien palveluja, ja on erittäin tärkeää, että palveluja pystymme käyttämään 

myös jatkossa. Nykyisin suurin ongelma on ilmeisesti sijaisten saanti vakituisten eläinlääkärien lomien 
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ajaksi. Ja silloin palvelun taso kyllä romahtaa, kun ei muut sotealueen lääkärit ilmeisesti kerkeä tuuraamaan 

lomailevaa henkilöä. 

Taata jatkossakin hyvät ja laadukkaat palvelut, myös kesällä 

Tilamme sijaitsee alueella, jolla on paljon karjatiloja. Tarvetta vastaavat eläinlääkäripalvelut ovat hyvin 

saatavilla, niin kunnallisella kuin yksityiselläkin puolella. 

Toivon kunnallisten palveluiden säilyvän. Viime aikoina meillä on ollut paljon sijaisia, toivottavasti tilanne 

rauhoittuu. Joka alueella yksityisiä päteviä lääkäreitä ei ole ja he tuskin innostuvat päivystyksiä hoitamaan. 

Tuotantoeläimet tarvitsevat säännöllisesti eläinlääkärin palveluja 

Tuotantoeläinten eläinlääkäripalveluiden säilyttäminen vähintään nykyisellä tasolla on äärimmäisen 

tärkeää. 

 

- 

Det är väldigt svårt att få betjäning för produktionsdjur i detta området. 

Eläinlääkäreiden vaihtuvuus ollut nopeaa. 

 Päivystykseen hirvittää soittaa, kun kaikki päivystäjät eivät ole päteviä hoitamaan lehmiä. Erityisesti 

hirvittää, jos puheluun vastaa [xxx] eläinlääkäri, joka ei ymmärrä suomen kieltä ja lisäksi hän käyttää ei 

sallittuja lääkkeitä. Ihmettelen suuresti, että hän edelleen saa hoitaa eläinlääkärin tehtäviä, vaikka hänestä 

on tehty useita huomautuksia. Hänellä ei myöskään ole mitään käsitystä hygieniasta ja tautisuojauksesta. 

Tulee omilla vaatteilla ja jalkineilla navettaan, ellet ehdi ovelle estämään. 

Julkisen eläinlääkäreistä osa on juurtunut vastaanottopisteeseen, eivät siis tule kentälle 

Kesällä lomien aikaan palvelujen taso ja saanti vähän huonompaa. 

Kesälomat ja pyhät ovat haasteellisia. Silloin toivoisin, että olisi paremmin saatavilla PÄTEVIÄ 

eläinlääkäreitä 

"Kommentti pitäs viedä klinikalle mutta kun ei meillä ole semmoista. Tai ole aamulla yhteydessä, jos ei 

helpota." 

"Kunnaneläinlääkärin palvelujen laatu ja hoidossa käytetyt linjaukset vaihtelevat suuresti, koska usein 

etenkin kesällä ja viikonloppuisin on kandeja tuuraamassa ja useita eri henkilöitä - näkemyseroja 

hoitomenetelmissä näyttää olevan.  

Kunnaneläinlääkäripalveluita en tarvitse. He ovat vastahakoisia tulemaan tilalle. Mieluummin tekevät vain 

pieneläimiä praktiikalla, monesti ovat sen sanoneet klinikalla käydessä. Ihan turha kunnan kustantama 

toimi. Veromarkat menevät ihan turhaan palveluun. Mieluummin käytän tuttua yksityistä eläinlääkäriä. 

Kunnassa on vaikeaa saada eläinlääkäriä tuotantoeläintä koskeviin asioihin koska lemmikki asiat 

kuormittavat eläinlääkäriä jatkuvasti. 

Eläinlääkintä palveluiden hinta versus laatu vaihtelee valitettavan paljon. Meillä useamman vuoden kandeja 

paljon.  Silti hinta sama, vaikka eläinlääkäri kirjasta lukee kuinka hoitaa eläintä. 

"Lisätarvetta on ollut eläintenvientiin [lammas] liittyvien testeissä, riittävää asiantuntijuutta ei oikein ole 

viennin onnistumiseksi tai sen yrittämiseksi. " 
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Käyttäisimme mieluusti muita palvelun tuottajia, jos heitä olisi täällä päin tarjolla. Maksaisimme, ja olemme 

maksaneetkin, kauempaakin tulleille eläinlääkäreille, että olemme saaneet parempaa palvelua. Tämä ei 

valitettavasti vain ole kovin usein mahdollista. 

Olemme siirtyneet yksityisen palvelujen käyttäjäksi, koska kunnassamme on kova vaihtuvuus 

eläinlääkäreissä ja pidämme tärkeänä pidempää hoitosuhdetta ongelmien selvittelyssä. 

Oman kuntani toinen eläinlääkäri on täysin epäpätevä, joten käytämme muuta eläinlääkäriä (toisessa 

kunnassa samalla yhteistoiminta-alueella toimiva ystäväni) aina, kun mahdollista. 

Paljon vaihtelua eläinlääkärien osaamisessa, jos huono eläinlääkäri vastaakin puhelimeen tietää melkein 

hakea pulttipistoolin mieluummin kuin pyytää käymää. 

PÄIVYSTYSAIKOINA eläinlääkäreiden ammattitaidossa olisi toivomisen varaa. Meillä eläinlääkäri ei saanut 

asetettua edes magneettia eläimen pötsiin. 

 [xxx kunnassa] todella surkeat mahdollisuudet kunnallisen ell käyttöön. Tilaan kunnallisen ennemmin [zzz 

kunnasta], mikäli oma yksityinen ei pääse. [yyy kunnassa] ei ole edes asianmukaista ultraäänilaitetta 

eläinlääkärin käyttöön. [xxx kunnan] alueella usein sellaisia päivystäviä eläinlääkäreitä että ennemmin 

armahdan eläimen ampumalla kuin huonon hoidon takia joudun sen myöhemmin ampumaan kuitenkin. 

Alueella päivystää vain muutama todellinen ammattilainen jota voi käyttää, ellei omaa yksityistä ell saa 

paikalle. [zzz kunnassa] on hyvä ell ja hänellä hyvä sijainen. [xxx kunnan] paras kunnallinen ell on nyt 

vanhempainvapaalla. Tilanne [xxx kunnan] seudulla siis varsin huono. 

Päivystävät eläinlääkärit eivät tiedä siasta juuri mitään. Tänä päivänä sikojen hoito rokotteiden antamista, 

omistaja antaa,  ja terv huoltokäyntejä, minkä takia pitää kutsua eläinlääkäri paikalle. Meidän 

paikkakunnalla kunnan eläinlääkärin palvelut eivät ole jokapäiväisiä siksi käytämme yksityistä. Minusta 

eläinlääkärin pakollinen käynti 6 vkon välein on liian usein. Me emme saa käynnistä muuta kuin laskun ja 

luvan antaa lääkkeitä ja rokotteita itse. Tietenkin lupa on tärkeä, mutta olosuhteet sikalassa eivät muutu 6 

vkon välein, vaan ovat vuodesta toiseen samoja, joten eikö tarkastus kerran vuodessa riitä. Tämän lisäksi 

esim sikaneuvoja käy meillä joka toinen kk, niin eläimiä tarkkaillaan enemmän kuin ihmisiä. 

Vastaa harvoin puheluihin eikä soita takaisin. Jos on luvannut tulla, niin joutuu kuitenkin siirtämään sovittua 

aikaa eteenpäin. Usein poissa töistä, enkä välttämättä viitsi vaivata päivystävää ell "pikku jutun" takia. 

Viimeinen tarvittu kunnallinen päivystäjä oli ammattitaidoltaan ala arvoinen, eikö päivystävien ell 

taitotasoja seurata ollenkaan 

Veterinärtjänsterna har i vårt fall fungerat bra, det man skulle kunna önska är att kommunalveterinärerna 

hade mer kunskap om får. Tur att det finns specialveterinär [N.N.] att vända sig till om det är fråga om mer 

icke-brådskande specialfall. 

[xxx:n] seudun kunnaneläinlääkäri palvelut ovat huonontuneet TODELLA PALJON viimeisen vuoden aikana. 

Se ei haittaa, että ell vaihtuu tiuhaan (aina eri sijainen) mutta se että palvelun laatu on täysin ala-arvoista 

nykyään esim. ei osata laskea edes kalsiumia suoneen PERUSOSAAMISTA!!!, ei leikata enää leikkaushoitoa 

tarvitsevia lehmiä ja kun soittaa kukan ei vastaa tai jos sattuu vastaamaan niin aina sanotaan että katsotaan 

huomenna kun on aikaa... EI JUMALAUTA MITÄ TOUHUA, lehmät tarvitsee hoitoa silloin kun tilanne on 

päällä eikä huomenna, silloin on yleensä liian myöhäistä! Terveisin todella pettynyt maidontuottaja 

[xxx:stä] 

Yksityisen kanssa on helppoa, kunnaneläinlääkärit ovat muinaismuisto kasarilta ja aikaisemmalta ajalta, kun 

joka talossa oli lehmiä 
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"Yksityistä olemme käyttäneet siksi, kun kunnallisen sijaisista ei aina tiedä onko siellä oikeita konitohtoreita 

tai vain puudelin hyysääjiä. Monta kertaa vuosia sitten sattui lääkäreitä jotka silmiinpistävästi eivät olisi 

halunneet tuotantoeläimiämme hoitaa. :( 

Tai että päivystävällä lääkärillä kissan punkin poisto oli kiireellisempi toimenpide kuin lehmällä kohdun 

ulostulo. :(" 

Harjoittelija ell ...harjoittelijan laskutusta...eivät osaa tehdä vielä täyden laskutuksen vaatimuksia...käytäntö 

opettaa vuosien kuluessa...monet tilalliset osaa paremmin kuin ellit.. 

Joskus on ollut tuuraajia, joilla ei ole ollut mitään virkaa! 

Harjoittelijoiden/kesätyöntekijöiden ammattitaito ja epävarmuus työssä ollut välillä haastavaa 

päivystystapauksissa. 

Nuoret kandit pelottavat!! Joutuu heitä neuvomaan. 

Käytettäisiin kunnallista eläinlääkäriä, mutta paikkakunnalla ei ole ollut vakituista eläinlääkäriä aikoihin. 

Sijaistavilla lääkäreillä on yleensä heikot taidot tuotantoeläinten hoitamisesta. 

Ammattitaitoisia tuotantoeläinlääkäreitä enemmän. Aamu 8-12 välillä arkena päivystysajan ulkopuolella on 

vaikea saada lääkäriä, koska kaikilla kunnanlääkäreillä on pieneläimille suunnattuja ajanvaruksia 

aamupäivä. Päivystävillä lääkäreillä valtavan suuri alue ja etenkin kesällä odotusajat voivat venyä moniin 

tunteihin ruuhkan takia. 

Ammattitaitoisten ell puute maatiloilla 

Eläinlääkäreiden osaamistasossa erittäin suurta vaihtelua, osaavista pula. Isolta osalta eläinlääkäreistä 

puuttuu naseva yhteensopivuus. 

Eläinlääkäreiden pitäisi päivittää tietämyksensä halvauslehmän hoidosta ja fosforin puutoksesta. Tässä ovat 

pahasti jälkijunassa. Meillä tutkittu runsaasti verinäyttein ja oma ell osaa nämä hoitaa, päivystäjän jäljiltä 

aina raadonkeräilyn tarve, kun eivät usko tilallisestin kokemuksia ja hoitopyyntöjä. [XXX] kaupungin pitäisi 

hankkia nykypäiväinen kannettava ultraäänilaite [ZZZ] toimipisteeseen eläinlääkäreiden käyttöön. 

Vanhanaikainen matkatelevision kokoinen mötikkä, jossa rikkinäinen sähköjohto ei ole nykyaikaa. Laitteen 

tulee olla kannettava ja helposti puhdistettava. 

god tillgång till veterinärer med kunskap om produktionsdjur behövs.  

"Haaveena on kasvattaa [lammas(?)]tuotantoa. Päivystysaikaan on lähes mahdotonta saada eläinlääkäriä 

paikalle. Tästä syystä käytämme [ell N.N:n] palveluja ja näin saamme pakolliset asiat hoidettua virka-aikana 

kunnan eläinlääkärin kanssa." 

Koulutukseen tulisi panostaa enemmän. Ja mielestäni kandi ei ole riittävän pätevä toimimaan heti alussa 

yksin etenkään päivystävänä, vaan ensin tulisi kerätä kokemusta vanhempien eläinlääkäreiden rinnalla. Olisi 

myös ihan suotavaa, että edes sarven nupoutus sujuisi kandilta kerralla ja kunnolla. Niinkin yksikertainen 

toimenpide ja tilallisen pitää vieläpä maksaa siitä kun 70 % nupoutuksista kasvaa jonkin asteinen sarvi. 

"Kunnallisiin virkoihin pitäisi maaseutupitäjissä enemmän katsoa kotieläin lähtöisiä lääkäreitä. 

Jos ei ole halua hoitaa suuria eläimiä, tai ei ole halua opiskella harvinaisemmista lajeista tuotantoeläin 

puolella virkaan ei pitäisi valita. 

Kaikilla luulisi olevan oikeus saada eläimilleen asiantuntevaa hoitoa sitä tarvittaessa." 
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Kunnaneläinlääkärit ovat meidän alueella kaukana, eivätkä kaikki heistä ole sellaisia, joita haluaisi pyytää 

käymään, ellei ole pakko. 

Nauta puolelle parempia lääkäreitä arki pelaa kun käy yksityinen mutta päivystys aikana omat kunnan ellit 

tosi surkeita. 

Päteviä eläinlääkäreitä tarvitaan alueelle lisää, jotta saatavuus olisi ympäri vuotista. 

Raaempi koulutus lehmä lääkäriksi. Tällä hetkellä on vaan muutama ammattitaitoinen eläinlääkäri meidän 

alueella. Etenkin nuorille eläinlääkäreille on melkein itse kerrottava mitä kannattaa tehdä ja mitä ei. 

Sikalan tuntevia lääkäreitä tarvitaan. Lakiasiat ovat tiedossa, käytännön asiat ei. jos eläinlääkärinpalveluissa 

ilmoitetaan, että halataan kaikki eläimet ei varmaan sovi sikalaan sellainen. 

Teurastamon tarkastuseläinlääkärien teurastarkastuksissa voisi olla tarvetta kalibrointiin, koska joskus 

tuntuu, että hylkyyn menee joskus luvattoman paljon hyvästä erästä. 

Tiloilla on suuri tarve eläinlääkäreille, joilla on taitoa hoitaa tuotantoeläimiä. Koirat osataan kyllä rokottaa, 

mutta lehmien munasarjojen tutkimiseen ei ole taitoa, vaikka kädessä olisi laadukas ultraäänilaite. 

Hoitovastuuta täytyy jakaa muille ammattilaisille, kuten esimerkiksi seminologeille ja tilallisille enemmän, 

koska tällä hetkellä suurimmalla osalla eläinlääkäreistä ei ole riittävää taitoa kaikkeen. Osaavat eläinlääkärit 

ovat liian kuormittuneita, jotta pystyisivät hoitamaan tuotantoeläintiloja kunnolla. Yksityisiä taitavia 

eläinlääkäreitä on saatavilla, mutta niiden hinnoittelu on suhteettoman kallista verrattuna kunnalliseen 

palveluun. Eläinlääkärien päivystysalueet ovat liian suuret, jos on kiireellisiä tapauksia ilta-aikaan. 

Maakunnallisista rajoista täytyisi luopua, koska reuna-alueilla päivystävä eläinlääkäri olisi helpompi saada 

"naapuripuolelta" 

Toiveena olisi, että hätäpäivystys toimisi ja eläinlääkärillä olisi riittävä osaaminen ja varustelu yleisimpien 

tapausten hoitoon. 

Eläinlääkäreiden tulee olla päteviä ja pystyä käsittelemään isoja tuotantoeläimiä. 

Työkokemusta /harjoittelua lisättävä koulutukseen. 

"Täällä pohjoisessa päivystävän eläinlääkärin hoitoalue on toivottoman kokoinen ja tuntuu, ettei ikinä oma 

eläin tule priorisoinnissa riittävän korkealle. Paljon kandeja hoitamassa ja jopa oma yli 30v kokemus 

hevosista on parempaa apua kuin näiden toiminta hätätilanteessa.  

Menetin viime vuonna puoli vuotiaan varsan, kun Ell ei suostunut antamaan antibiootteja, jotka 

myöhemmin tavoittaman vanhempi yksityinen Ell sanoi, että olisi pitänyt aloittaa välittömästi. Tuolloinkin 

Ell tuloa odotin 5h, kun piti saada klinikan potilaat hoidettua niille sovittuina aikoina...ei siis edes kiireellisiä 

tapauksia." 

[xxx alueelle] alueelle [kunnat zzz, www, xxx] tarvitaan kipeästi kunnon osaamisella varustettuja 

eläinlääkäreitä, jotka ovat valmiita tarttuman toimeen sen sijaan että puhelimessa voivotellaan kun ei 

käden mitta riitä leikkauksen suorittamiseen!!! Tälle alueelle tarvitaan ainakin viisi vakituista eläinlääkäriä 

koska alue on suuri ja hoidettavaa riittää. Kunnanell ovat kaikki yli työllistettyjä ja aika ei enää meinaa 

riittää edes peruspalveluiden hoitamiseen, surullista mutta totta. Myös päivystykseen pitää kiinnittää 

huomiota ja se suuralue päivystys (xxx kunta-akseli on ihan kestämätön) 

Yöpäivystys ei toimi ja päivystäjät ihan pihalla 

Lisäksi tulisi ottaa huomioon, ettei eläinlääkärin oma agenda aja tuotantoeläinten asiallisen hoidon edelle, 

eikä virkamies eläinlääkärillä ole omaa agendaa kotieläintalouden alas ajamisesta." 
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Koulutuspolitiikkaan haluan myös kommentoida. Viimevuosina meillä käyneistä päivystävistä nuorista 

eläinlääkäreistä, Virosta valmistuneilla on paremmat käytännön taidot ja tietoakin on paremmin. Herää 

kysymys, onko kouluun pääsemisessä väärät kriteerit ja tuottaako suomalainen nykyinen 

eläinlääketieteellinenkoulutus vain "kuuden ällän marsulääkäreitä". 

 

Lammastiedon puute (n=9) 

"Lehmätilat ovat kunnallisten eläinlääkärien etusijalla lammastilaan nähden. 

Moni eläinlääkäri on myös suoraan myöntänyt, ettei tiedä lampaista tarpeeksi." 

Käytän vain yksityistä eläinlääkäriä koska kunnan/kaupungin eläinlääkäri kertoi minulle, että toivottavasti 

lampaasi eivät ikinä sairastu päivystysaikana, sillä hän ei osaisi tehdä mitään! Siitä syystä tein sopimuksen 

lähellä asuvan eläinlääkärin kanssa, että on vuorokauden aika mikä tahansa voin mennä oven taa 

kolkuttamaan ja saan eläimilleni avun! 

Lajitietoutta ja siihen liittyvää hoitotaitoja/tietämystä kehitettävä paljon ja koulutukseen lisättävä. 

Kunnaneläinlääkärit eivät tiedä mielestäni riittävästi lampaiden ja vuohien hoitamisesta. 

Palvelua on saanut hyvin, mutta joskus eläinlääkärien tietotaito lampaiden osalta on ollut puutteellinen. 

Toiset taas ovat todella rautaisia ammattilaisia. Onneksi meillä on nyt täällä yksi kunnallinen 

lampurieläinlääkäri, joka neuvoo tarvittaessa myös muita kollegoitaan. Haasteellisissa tapauksissa 

käytämme joskus myös lampaisiin erikoistuneen yksityisen eläinlääkärin puhelinneuvontaa [xxx firma]. 

Päivystävä kunnaneläinlääkäri saattaa olla 200 km päässä ja joskus hän on myöntänyt, ettei ole ennen 

hoitanut lampaita. Käytämme näissä tilanteissa yksityistä eläinlääkäriä. 

Olen myös huomannut, että hevosille löytyy paljonkin asiantuntevaa apua mutta lampaiden kanssa ei 

ainakaan erikoisosaamista löydy. 

Useille eläinlääkäreille lammas on vieras eläin, joten aika usein joudutaan turvautumaan lopetukseen. 

Veterinärtjänsterna har i vårt fall fungerat bra, det man skulle kunna önska är att kommunalveterinärerna 

hade mer kunskap om får. Tur att det finns specialveterinär [N.N.] att vända sig till om det är fråga om mer 

icke-brådskande specialfall. 

 

Muu lajituntemuksen puute (n=10) 

[xxx] kunnan eläinlääkäri on erittäin huono hevosten kanssa, joten hyvän eläinlääkärin saanti hevosten 

hoitoon on todella vaikeaa. 

Koirien hoito on aina ollut hyvää. Vuohien kohdalla eläinlääkäri joutui googlettamaan anatomiaa. Eläin 

menehtyi. Vuohien suhteen täällä ei ole ammattitaitoista eläinlääkäriä. 

Kunnallista on vaikea saada ajoissa paikalle ja tietämys hevosista yleensä heikko. 

Kunnallisten eläinlääkäreiden hevostietämys on heikko, jonka vuoksi käytän aina yksityistä eläinlääkäriä. 

Kunnaneläinlääkäreiden osaaminen hevosista on todella rajallista ja osa jopa pelkää hevosia. Kuvitellaan, 

että olisi järkevää lähteä ajamaan Hyvinkäälle, kun oma osaaminen loppuu. 
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Kunnaneläinlääkäri ei ole oikein hyvä hevosten kanssa, sekä hänen asenteensa on ylimielinen sekä 

hevosiamme, että meitä laskun maksajia kohtaan. Tuntuu että me viemme hänen kallisarvoista aikaamme, 

kun kyseessä ei ole monikymmen- tai -satapäinen nautakarja tila. Muutaman hevosen omistajien ei 

tarvitsisi häntä häiritä. 

Päivystävät eläinlääkärit eivät tiedä siasta juuri mitään. Tänä päivänä sikojen hoito rokotteiden antamista, 

omistaja antaa,  ja terv huoltokäyntejä, minkä takia pitää kutsua eläinlääkäri paikalle. Meidän 

paikkakunnalla kunnan eläinlääkärin palvelut eivät ole jokapäiväisiä siksi käytämme yksityistä. Minusta 

eläinlääkärin pakollinen käynti 6 vkon välein on liian usein. Me emme saa käynnistä muuta kuin laskun ja 

luvan antaa lääkkeitä ja rokotteita itse. Tietenkin lupa on tärkeä, mutta olosuhteet sikalassa eivät muutu 6 

vkon välein, vaan ovat vuodesta toiseen samoja, joten eikö tarkastus kerran vuodessa riitä. Tämän lisäksi 

esim sikaneuvoja käy meillä joka toinen kk, niin eläimiä tarkkaillaan enemmän kuin ihmisiä. 

"Sikaosaaminen vähäistä. Vahditaan vain virikkeitä ja senttejä" 

Minipossujen hoitoon tarvitsisi enemmän eläinlääkäreitä. Varsinkin sorkka- ja hammashuoltoon erityinen 

tarve. Minipossujen rauhoittamisesta liikkuu pelottavia huhuja että sitä ei suomessa moni lääkäri osaa ja 

näin ollen itse pelkään sitä eniten. Omistan kolme minipossua (6-8 vuotiaita) ja onneksi vain kerran on yksi 

possu jouduttu rauhoittamaan mutta tällöinkään ei rauhoitus onnistunut ja possun sorkkahuolto jäi 

tekemättä. Myös minipossujen ruokintaan liittyy paljon haasteita koska niihin ei suomessa varsinaisesti ole 

ohjeistuksia, mitä ja kuinka paljon tulisi syöttää. 

Normaali hevosen hoito. Rokotukset, hampaiden raspaukset. Mahdolliset sairastapaukset, ontumiset, 

kaviot, yllättävän ähkyn ensihoito. Hevosten käyttäytymisen ymmärtäminen. Perustaidot riittäisivät hyvin. 

Pakottaminen, kiukkuisuus, kiirehtiminen, hätäily, yms eivät toimi hevosten kanssa. Valitettavasti kovin 

harva kunnaneläinlääkäri ymmärtää hevosia. Onneksi sellaisiakin on tullut matkalla vastaan 

 

 

Tarjonta, saatavuus 

Palvelutasoa on parannettava (tarjonta) (24 kommenttia) 

Eläinlääkäripalveluiden tarjonta (määrä, ajanpuute) (n=40) 

Eläinlääkäreillä suuri työmäärä (n=14) 

 

 

+ 

Eläinlääkäripalvelua käytetään tarvittaessa, eikä katso kellonaikoja ja pyritään käyttämään 

ennaltaehkäisevästi. Eläimen hyvinvointi kaiken edellä. Tärkeä palvelu kunnassa. Mukava, kun on 

asiantunteva eläinlääkäri lähellä saatavilla ja eläimen hoitaminen tapahtuu nopealla ja joustavalla 

aikataululla. ettei tarvitse hädän hetkellä odotella tuntikausia. 

Kunnaneläinlääkärimme on erittäin pätevä, huippuammattilainen, jonka saa tarvittaessa paikalle nopeasti 

(arkena 8-16) ja jonka kanssa saa sujuvasti sovittua kiireettömät käynnit. 



Sivu 15 / Virhe. Tuntematon valitsimen argumentti. 
 

Eläinlääkärit toimivat hyvin porukassa ja järjestelevät asiat siten että palvelu pelaa. 

I [xxx] kommun har veterinärerna tillsammans med grannkommunerna jobbat hårt för att få ett fungerande 

system där veterinära tjänster är väl tillgängliga till produktionsgårdar samtidigt som arbetet inte blir för 

tärande för veterinärer. Detta system är viktigt att ta vara på o bör behållas!! 

Isohkolla lypsykarjatilalla elinkeinon turvaamiseksi eläinlääkärin saatavuus ympäri vuorokauden 

kohtuullisessa ajassa on välttämättömyys. 

"[xxx:ssä] toimivat eläinlääkäripalvelut ovat toimineet tilallamme todella hyvin. Olemme saaneet myös 

päivystävän eläinlääkärin tilalle kohtuullisessa ajassa." 

Lääkäri saatavuus hyvä, kun sitä on tarvinnut. Myös pieneläimet hoituvat ongelmitta 

[xxx:n] ympäristössä on kunnalliset eläinlääkäripalvelut parantuneet huomattavasti, kun alue laajeni 

useamman kunnan alueelle. Nyt saa myös lampaille ja hevosille asiallista hoitoa. 

Tärkeitä olla helposti saatavilla! 

Kunnaneläinlääkäri palvelut tällä systeemillä on saatu aika toimivaksi ja jopa päivystykset suht ok. Mutta 

tiettyä kuormittavuutta on kuitenkin kunnan eläinlääkärin palveluissa tuotantoeläinten suhteen ja 

yksityisestä eläinlääkäripalvelusta ei ole apuja harvaan asutulla seudulla 

Olemme saaneet hyvin eläinlääkärin tarvittaessa. Onneksi lehmät ovat olleet terveenä. 

Kunnaneläinlääkärin palvelut ovat todella tärkeässä asemassa ainakin pienemmissä kunnissa. 

Todella tärkeä palvelu ja edellytys tuotantoeläinten pidolle, palvelun pitää olla lähellä, nopeasti saatavaa ja 

laadukasta ympäri vuorokauden! 

Eläimenomistajan näkökulmasta toivon hartaasti, ettei kunnaneläinlääkäreitä vedetä liian piippuun. 

Hyvinvoiva eläinlääkäri on kaiken elollisen etu. ❤ 

Eläinlääkärit kiireisiä ja yleensä saa jotenkin sovittua käynnin 

[xxx:ssä] kunnaneläinlääkäripalvelut toimivat erittäin hyvin, vaikka töitä tuntuu olevan enemmän kuin ehtisi 

tehdä! 

Ylä-Savossa palvelut toimii aina hyvin. Eläinklinikka on lähellä n. 20 km. Monesti apu saadaan jo puhelimitse 

ja yrittäjä voi lääkitä itse. Näin ollen helpotetaan eläinlääkärien kuormittumista. 

 

- 

Eläinlääkäreitä (tuotantoeläimille) tarvitaan ehdottomasti enemmän, nykyisin eläinlääkärit ovat 

ylityöllistettyjä ja etenkin päivystysaikaan eläinlääkärin saaminen on ihan liian epävarmaa 

Eläinlääkärit ovat [xxx kunnassa] osaavia, mutta sairastapausten vuoksi he ovat olleet kovan työpaineen alla 

jolloin esim. nasevakäynneille on ollut hankala löytää aikaa. 

Eläinlääkärimme on hyvä ja ammattitaitoinen mutta niin työllistetty että vaikea saada tarvittaessa paikalle 

nopeasti. 

Ennaltaehkäisevän hoidon ja esim nasevakäyntien järjestäminen on vaikeaa. Eläinlääkärit ovat kiireisiä ja 

innottomia. 
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kunnaneläinlääkärillä liikaa työtehtäviä, ettei yksi tekijä niitä aina ehdi tehdä. joskus lääkäri tullut tekemään 

"päivätöitä" illalla seitsemän jälkeen. 

Kunnan oma eläinlääkäri on ylityöllistetty.  

Lääkkeen luovutus sopimus vanhan kunnaneläinlääkärin kanssa nykyään kuuluu eri kuntaan, kun raja 

muuttui niin siirryttiin eri piiriin. Päivystyksiä tai kun ei ole sopimus eläinlääkäri töissä silloin käytetään 

nykyistä kunnaneläinlääkäriä. Poikima-apu tapauksia osa ollut niin kaukana ettei ole halvauseläin potilaiden 

takia kerennyt paikalle kun lukuisien tuntien jälkeen. mut sitten kyllä tuli kaveriksi kun kerkesi. Ymmärrän 

ettei pääse. Mut se harmittaa semmoisissa tilanteissa kun toinen piiri on niin lähellä siellä vois olla 

resursseja silloin tulla. mutta eivät saa tulla vaikka sama matka olisi, 

Olen todella huolestunut, kun eläinlääkäreille ei saada sijaisia. Uupuvat. 

Meillä on ihanat eläinlääkärit, mutta  ison työtaakan huomaa heissä. Lisää väkeä ja järkevämpää 

päivystämistä. Mitä isompi alue yhdellä eläinlääkärillä sen stressaavampaa se on ja eläimiä kuolee koska 

pitkät välimatkat ja huonot tiet. 

Viimeisen muutaman vuoden aikana alueen eläinlääkärien työmäärä on lisääntynyt ja on ollut havaittavissa, 

että osaavien sijaisten löytäminen on ollut vaikeaa. Eläinlääkäreillä ei tunnu riittävän aika kiireettömien 

eläinlääkäri palveluiden (tiineystarkastukset, vasikoiden nupotus ym) tekoon ja ne pitääkin varata hyvissä 

ajoin ja niiden siirtyminen kiireellisten tapausten vuoksi on yleistä. 

Ennaltaehkäisevään käyntiin otettaisi useammin, mutta jono on kohtuuton ammattitaitoisilla 

eläinlääkäreillä. 

Erikoistuneet suureläimiä hoitavat ell tekevät tärkeää työtä, mutta heitä on etenkin päivystykseen liian 

vähän. Yleensä päivystysaikana tilanne on akuutti ja nopea hoidon saaminen on erityisen tärkeää. 

Viimeisen muutaman vuoden aikana alueen eläinlääkärien työmäärä on lisääntynyt ja on ollut havaittavissa, 

että osaavien sijaisten löytäminen on ollut vaikeaa. Eläinlääkäreillä ei tunnu riittävän aika kiireettömien 

eläinlääkäri palveluiden (tiineystarkastukset, vasikoiden nupotus ym) tekoon ja ne pitääkin varata hyvissä 

ajoin ja niiden siirtyminen kiireellisten tapausten vuoksi on yleistä. 

"2018 maitovarsan ähkyn hoito viivästyi ratkaisevasti, kun alueen kunnallisia tai yksityisiä ell ei ollut 

saatavilla tai heitä ei tavoitettu (arkena klo 8-16) lopulta ainoa apu oli vanhempainvapaata hätistelty tuttu 

ell, valitettavasti varsaa ei enää saatu pelastettua, eikä omistaja lähtenyt sitä Yliopistolliseen viemään.  

Aikaa tulisi olla tehdä ennaltaehkäisevään käynnit sekä esim bovis ja Naseva luokitusasiat ajoissa. Ne 

kuitenkin ehtona asioihin jotka vaikuttaa tilan tulokseen. 

Eläinlääkäreitä (tuotantoeläimille) tarvitaan ehdottomasti enemmän, nykyisin eläinlääkärit ovat 

ylityöllistettyjä ja etenkin päivystysaikaan eläinlääkärin saaminen on ihan liian epävarmaa 

Eläinlääkäreitä liian vähän!!! Kunnaneläinlääkäreitä tällä hetkellä vain yksi [xxx kunnassa], kun toinen jäi 

äitiyslomalle, sijalle ei ollut yhtään hakijaa! 

Eläinlääkäri pula näkyy silti alueella, virkoja ei saada täyteen. 

Eläinlääkärien töiden lisääntymisen tai ell vähentymisen vuoksi on käynyt niin että ell ei  ehdi tulemaan 

esim nupouttamaan sinä päivänä kun aamulla soitan. Vaan sanotaan että lääkäri käy joku päivä viikon 

aikana tai jopa ensi viikolla. Minusta tämä ei ole hyvä muutos koska eihän viljelijällä ole mahdollisuutta 

päivystää valmiuksissa mikä päivä lääkäri soittaa että puolen tunnin päästä olen navetalla. Meillä on paljon 
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muutakin työtä joka ei ole navetassa. Esim: Jos soitan maanantai aamuna ja sovitaan esim torstaille  

nupoutus , olisi hyvä. 

Eläinlääkärin kyllä saa jollain aikajanalla,  esim    tilaan  utaretulehdukseen   4 vasikan nupoutukseen ja   

hormoonihoitoon   ellin tiistaiaamuna.  ell tulee  to  iltapäivänä.   ok  kiireellistä olisi vain ollut  hoidon 

alkaminen utaretulehduspotilaalle.   se  tärkein!!   siis  ell kyllä tulee mutta ei tietoa koska. 

Eläinlääkärin saaminen pitkään työsuhteeseen kunnan taholta tuottaa ongelmia.... 

Eläinlääkäripalvelut ovat tärkeitä tuotantoeläintiloille ja on tärkeää, että eläinlääkäripalvelut ovat helposti 

saatavilla eikä eläinlääkärien vastuualue ole liian suuri (=pitkät odotusajat tilalla ongelmatilanteissa). 

Ennaltaehkäisyyn käytän yleensä yksityistä ell, koska aika on helpompi sopia myös melko lyhyellä 

varoitusajalla. Päivystys tulee julkisen puolen kautta. 

 Tilanne on ajautunut siihen, että kunnaneläinlääkärit hoitavat vaan pieneläimiä ja tuotantoeläintilat 

käyttävät yksityisiä eläinlääkäreitä, siksi että aamuisin ajanvarauspuhelimeen on vaikea päästä, päivisin 

niihin ei vastaa kukaan. Kunnaneläinlääkäriä ei saa tuotantoeläinkäynnille aamupäivisin.  

Kesällä lomien aikaan palvelujen taso ja saanti vähän huonompaa. 

Kunnallista on vaikea saada ajoissa paikalle ja tietämys hevosista yleensä heikko. 

Kunnan eläinlääkäri palvelut eivät toimi kunnan eläinlääkäri ei esim. tullut leikkaamaan päivystys aikana 

juoksutusmahan kiertymää ja eläin menetettiin hän tokaisi vaan puhelimeen että jos sattuu tulemaan 

hevosten ähkyjä tai varsomisia niin ei ole aikaa roikkua lehmän mahassa hänellä ei ollut sillä hetkellä muita 

potilaita listalla miten voi toimia näin. 

Kunnaneläinlääkäri todella huonosti saatavilla ja siun sote on karsinut lääkäriltä avustajan mikä huonontaa 

palvelua oleellisesti 

Kunnan lääkäriä voisi käyttää, mutta jos odotus isolle ommeltavalle haavalle on yli 8 tuntia on pakko koittaa 

saada yksityisen  käymään 

Käytämme kunnaneläinlääkärin, joka on naapurikunnan alueella mutta asuu lähellä meitä. Tulee yleensä 

viimeiseksi meille. Omaa kunnaneläinlääkäriä en ole saanut pitkään aikaan puhelinaikanakaan kiinni enkä 

enää yritä kuin silloin kun en muuta saa. Myös eläkeläiseläinlääkäri vähän matkan päästä on ollut 

korvaamaton mutta nyt hän tuskin enää tekee töitä. 

Käytämme naapurikunnan kunnan eläinlääkäriä, koska omassa kunnassamme ei ole vakituista eläinlääkäriä. 

Käytämme toisen kunnan kuin oman kunnan eläinlääkäriä koska se on lähempänä. Toimii hienosti näin. 

Tänä keväänä on tökkinyt kun vakituinen eläinlääkäri jäi pitkälle sairaslomalle ja sijaistajaa on pitänyt 

käyttää.  Sijaistaja eläinlääkäri ei koskaan tullut vaikka odotin 2,5 viikkoa ja soitin kahdesti asiasta. Oli 

vasikan nupoutus ja lääkkeitä lehmälle. 

"Eläinlääkäripalvelua rajoittaa se, että eläinlääkärin ollessa päivystysvapaalla tai sairaslomalla, sijaista ei 

paikkakunnalla ole.  

Kiireettömät hoidot helposti kasaantuvat eläinlääkärin pitempien poissaolojen aikana, kun ei sijaista ole. 

Iltaisin ja viikonloppuisin eläinlääkäri tulee aina jostain muulta paikkakunnalta, jolloin hänen tuloaan saa 

odottaa tunteja." 

Käytettäisiin kunnallista eläinlääkäriä, mutta paikkakunnalla ei ole ollut vakituista eläinlääkäriä aikoihin. 

Sijaistavilla lääkäreillä on yleensä heikot taidot tuotantoeläinten hoitamisesta. 
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käytän jatkuvasti yksityistä eläinlääkäripalvelua tiineyksien ultraukseen sekä tarvittaviin 

hedelmällisyyshoitoihin 2-3 kuukauden välein; näin on jotain lääkettä kotona, kun on sopimus lääkäri; 

akuuteissa tapauksissa soitetaan kunnanel, kuka nyt on milloinkin saatavilla...joskus tässä kolmen kunnan 

kautta kiersi pyyntö ihan virka-aikana...kolmas eläinlääkäri kävi, muttei paljon apua ollut 

Päivystyskäynnit kunnallinen, ennaltaehkäisevä yksityinen kun kunnallisella ei resurssit riitä 

Saatavuus ei saa huonontua 

Tyvärr har i vår trakt centrerats veterinärtjänsterna till stadskärnan eller så finns privata tjänster i "fel" ända 

av trakten. 

"Sairaustapauksissa valitaan se eläinlääkäri, joka nopeimmin pääsee paikalle.  

Varsinkin päivystysaikaan on vaikea saada eläinlääkäriä paikalle." 

Usein joudutaan siirtämään kiireettömiä hoitoja seuraaville päiville. 

vähemmän kiireisiä eläinlääkäripalveluita olemme odotelleet joskus viikkoja, esim. pässien sterilointi. Kaikki 

kiireelliset ovat hoituneet ajallaan. 

"Ell-palveluja tarvitaan kunnallisella puolella ehdottomasti eli akuutteihin sairaustapauksiin. 

Ell-palveluja tarvitaan ehdottomasti joko kunnalliselta tai yksityiseltä puolelta ennaltaehkäisevään 

terveydenhuoltoon" 

"Eläinlääkäreitten liian laajat vastuualueet heikentävät eläinten hyvinvointia.  

Esimerkiksi poikima- ja laidunhalvauksen tai kohdun esiinluiskahduksen hoidossa nopea apu eläimelle on 

välttämätön eläinsuojelullisista syistä." 

Eläinlääkärejä koulutettava myös lampaiden hoitoon ja valtakunnallinen terveydenhuolto ohjelma saatava 

ehdottomasti lammastiloille, jotta joitakin lääkkeitä pystytään tiloille antamaan varastoon. Esimerkiksi 

klostridioosi, kalkkihalvaus ja listeria, lääkkeet saatava parin tunnin sisällä, jotta hoito tehoaa. Tilalla tulee 

muutamia "turhia" lampaiden menetyksiä, kun eläinlääkäriä ei saa tarpeeksi nopeasti. 

"Eläinlääkäri on erittäin tarpeellinen ja tärkeä yhteistyökumppani tuotantotilalle.  

Hoitotilanteessa toivotaan eläimen kokonaisvaltaista tutkimista eikä vain esim. naudalle kalkin anto ja 

lähtö.  

Tavoitettavuus tulisi olla lähtökohtaisesti ykkösprioriteetti. Eläinlääkäri voi myös neuvoa puhelimessa, jos ei 

pääse paikalle heti." 

Mitään infoa ei elk välitä toisilleen vuorojen välissä, joten kasaantuneet työt (paperi/naseva) aiheuttaa 

ongelmia naseva lisäsi vain elk ja tuottajien taakkaa. Todellista hyötyä siitä ei ole. Aika on vain poissa 

tarpeelliselta eläinten lääkintähoidolta. 

Eläinlääkärit vähenevät, syrjempään ei ole hirveästi tulossa uusia eläinlääkäreitä. 

En enää jaksa edes kysellä ennaltaehkäiseviin, kun koskaan ei ehditä. 

Hedelmällisyyskäynneille olisi tarvetta enemmän, mutta paikallisilla tekijöillä ei riitä aika. Kiireellistä 

tekemistä on niin paljon ja tekijöitä sijaisuuksiin tai kiireavuksi ei löydy. Kohta uupuu meidän vakkarit 

täysin. 
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"Jouduimme siirtymään kunnan ell sijaan käyttämään yksityistä elliä, kun muutama vuosi sitten kävi 

mahdottomaksi teettää ennaltaehkäisevää th:tä edes yhtään suunnitelmallisesti. Kunnan ell ei voinut 

yhtään suunnitelmallisesti luvata säännöllisiä käyntejä. Tälläkin alueella (xxx mielestäni olisi mahdollisuudet 

irrottaa päivä viikosta tähän työhön ja itse pitää siitä kiinni. No, olemme erittäin tyytyväisiä yksityiseen 

elikin." 

Karjatiheä alue, jossa olisi useampi eläinlääkäri tarpeen. Haku on ollut päällä, mutta ei ole hakijoita 

Kuukausittaisia käyntejä ei meinaa saada hoidettua ajallaan, kiire vaivaa myös ja nasevat laahaa jäljessä. 

Käytettäisiin enemmän kunnan eläinlääkäriä ylipäätään, jos saisi kiinni myös hätätapauksissa, nyt parempi 

hoitosuhde yksityiseen 

Meillä on lypsylehmiä. Nykypäivänä tilalliset osaavat hoitaa tilanteet melko pitkälle, mutta sitten kun 

eläinlääkärille on tarvetta, on yleensä jo kiire. Olisi tärkeää, että eläinlääkäri olisi saatavilla kohtuullisen 

matkan päässä 

Eläinlääkäreiden määrää tulisi ennemminkin lisätä, etteivät nykyiset uupuisi työmäärän vuoksi. 

On aikoja kun akuuttia eläinlääkäri tarvetta ei aina ole mutta olisi kohtuullista että neljästä edes yksi kerkisi 

tunnin sisään tilalle tai voisi tilata toisen kunnan alueelta palvelu mutta sekään ei ole mahdollista kun ei 

sotea tullut. 

Palvelujen tarve on suurempi kuin tarjonta 

"Sairas eläin hoidetaan mutta ennaltaehkäisevä /neuvova hoito jää ottamatta. Välimatkat kohtuuttoman 

pitkät. Eläinlääkärin aika menee tien päällä sen sijaan että ehtisi hoitaa potilaita." 

"Tarvitaan ehdottomasti lisää resursseja sekä ns. virka-aikaan että päivystykseen. Nykyisellään systeemi on 

jopa eettisesti arveluttava ja alueella työskentelevät eläinlääkärit totaalisen ylityöllistettyjä." 

tarvitaan pikaisesti tuotantoeläinlääkäreitä lisää, omassa kunnassa naapurikuntien kanssa yhteinen 

vastaanotto/tiloilla käynti, tilanne huono esim sairaus- tai äitiyslomien aikana!!! Juuri nyt kaksi neljästä 

eläinlääkäristä äitiyslomalla...palkkaus tai mikä tahansa keino otettava käyttöön. että saadaan riittävästi 

eläinlääkäreitä!! 

Tilojen työnsuunnittelun kannalta rutiininomaisten käyntien suunnittelu ennalta tulee olemaan tärkeää. 

Tämä tarkoittaa, että eläinlääkäreitä tulee olla riittävästi, jotta ennalta sovittujen käyntien lisäksi kyetään 

hoitamaan myös kiireelliset käynnit. 

Tuotantoeläimille pitää taata hoito. Kevätaikana eläinlääkärit ovat tiukoilla. Kiire on kova. 

Yhteistyö alueittain olisi hyvä kun omaneläinlääkärin alueella kiirettä usealla tilalla. niin kun on rajalla niin 

että voisi kysyä onko toisella tilaa. niin vois sieltä ottaa käymään tulisi hoito nopeammin. 

"Yksityisiä palveluja ei synny koska niille ei ole kysyntää hinnan ollessa olennaisesti kalliimpi kuin 

kunnallisella palvelulla. Kunnasta ei kuitenkaan saa edes pääosin käymään 1-2 tilan käytännöt ja olosuhteet 

tuntevaa lääkäriä, vaan kävijöitä olisi noin 7 eri henkilöä jolloin käytännössä syntyy 7 erilaista hoitolinjaa. 

Tällöin hoidon tuloksellisuutta ja muutostarpeita ei pystytä seuraamaan karjatasolla. Palvelun hinta 

omistajalle tulisi saada samalle tasolle valitaan kunnallinen tai yksityinen palvelu, vaikka päivystys 

hoidettaisiin vain jommankumman toimesta. Tällöin yksityinen sektori pystyy kilpailemaan muissakin kuin 

isoissa karjoissa/talleissa jotka pystyvät priorisomaan laadun hinnan ohi ja palveluja syntyisi nykyistä 

enemmän." 
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Palvelutasoa parannettava (laitteet) (4 kommenttia) 

Eläinlääkäri palveluita tarvitaan niin kauan kuin lehmiä on. Paikalliset eläinlääkärit ansaitsisivat asialliset 

välineet työnsä tekemiseen. Esimerkiksi leikkausvälineiden desinfiointiin tarkoitettu toimiva uuni oli hiukan 

järkytys, ettei heillä sellaistakaan ole, jossa lämpötila riittäisi tuhoamaan bakteerit. Samoten toimivat ultrat, 

jotka olisivat täältä vuosikymmeneltä. Kun se sellainen 90-luvun tv:n kokoinen mötikkä on varmasti 

haastava desinfioida tilojen välillä, ikävä kantaa paikasta toiseen ja todella epäkäytännöllinen pihatossa, 

jossa pitää kävellä (kantaa sitä painavaa monitoria) eläinten joukossa. 

Aikaisemmin mainitut 24h suureläinklinikka ja siirrettävälle röntgenlaitteistolle on tarvetta pohjoisessa. 

Lehmien lisääntymisongelmiin eläinlääkäri ilman ultraa ei juuri tuo lisäarvoa 

Peruseläinlääkinnän rinnalle tarvetta myös hevosten klinikkatoiminnalle, uhraus, kuvaus, leikkaustoiminta, 

hevossairaala. 

 

Ei saa huonontaa palvelua (20 kommenttia) 

Eläinlääkintäpalvelut pidettävä tulevaisuudessa vähintään nykytasolla. Heikennyksiä tai leikkauksia ei saa 

tapahtua. Kiitos. 

Eläinlääkäri palvelut tulee säilyttää myös harvaanasutuilla alueilla. 

Eläinlääkäripalvelu on toiminut erittäin hyvin, jopa loma-aikoina. Toivottavasti jatkuu samalla tavalla! 

Erittäin tarpeellisia ovat. Näitä palveluita ei pidä huonontaa. Lisää eläinlääkäreitä tarvitaan, myös 

nimenomaan tuotantoeläin-puolelle. 

Kunnallisia eläinlääkäripalveluja pitää saada olla maaseudulla. Emme tule toimeen ilman. 

Lypsylehmillä on erittäin tärkeää että eläinlääkäriä saadaan nopeasti paikalle ( alle 2 h) ympäri 

vuorokauden. Tarve myös vaihtelee, joskus rehujen laatu aiheuttaa esim enemmän poikimahalvauksia, 

pahimmassa tapauksessa käynnit voi joku vuosi olla tuplasti enemmän kuin normaalisti. On tärkeää että 

päivystys säilyy ja alue ei suurene. 

Nykyiset palvelut nykyisessä laajuudessa tulisi säilyttää. 

Palkkausta nostettava, jotta vakituisia ammattitaitoisia eläinlääkäreitä saadaan pysymään virassaan 

pidempään. 

Palvelujen nykytila tarpeen turvata. 

nykyinen määrä on pidettävä 

Säilyttäkää eläinlääkäripalvelut entisellään, keskittäminen ei tässä asiassa kannata.  

Tarve on todellinen ja se tulee ottaa päättäjien vakavasti. Eläinlääkäripalvelut tulee olla helposti tilallisten 

saatavilla, varsinkin ongelmatapauksissa. 

Tarvetta tulee aina olemaan ennaltaehkäiseville palveluille, että päivystysluonteisille palveluille kuin myös 

erikoispalveluille, joita ei voi kunnalliselta puolelta odottaa. Mikäli hinta on kohtuullinen niin 

ennaltaehkäisevien palvelujen käyttö pysyy tarpeellisella tasolla. Palveluiden käyttö on myös helppoa ja 

luotettavaa mikä varmistaa ns. jatkuvan käytön. Toivottavasti tarkoitus ei ole poistaa kunnallisia palveluja 

nykymittakaavasta. Pieneläinten kanssa huomannut, että yksityisellä puolella taitotaso vaihtelee suuresti, 
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kun henkilöt vaihtuvat tiuhaan. Kunnalliset ”ellit” ovat oman parinkymmenen vuoden kokemuksella 

huippuammattilaisia! 

"Kunnallista eläinlääkärisysteemiä ei saa ajaa alas! 

Eläinten pito on jo nyt hankalaa, joten älkää lopettako tätäkin systeemiä. 

Loppuu huoltovarmuus." 

Tilallamme käytetään nyt jo pääsääntöisesti enemmän ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa mitä sairaiden 

eläinten hoitoa. Toki monesti nämä tehdään samalla käyntikerralla. Mutta pidän tärkeänä, että hyvä 

kunnaneläinlääkäriverkosto säilyy maassamme. 

Tilojen laajentuessa tarve etenkin rauhalliselle ennaltaehkäisevälle hoidolle korostuu ja se hankaloituu, 

mikäli kunnaneläinlääkärien määrä on liian pieni eli tämänhetkisestä tasosta juuri meidän alueella 

((xxx/zzz]) ei ole vara tinkiä. Toisaalta isot tilat tarvitsevat myös päivystystä eli eläinlääkäripalveluiden on 

toimittava 24/7 koko Suomessa, mikäli halutaan turvata inhimillinen ruoantuotanto ja eläinten hoito. 

Toimivat eläinlääkäri palvelut ja ammattitaitoiset osaajat ovat todella tärkeitä säilyttää jatkossakin 

Tullaan jatkossakin tarvitsemaan hyvää ja luotettavaa eläinlääkäripalvelua. 

Veterinärtjänster får inte minskas. Det har hänt att vid verkligt akut behov, har inte veterinären (den enda 

som hade dejour på helgen) haft möjlighet att komma, pga. att han haft annan patient. 

 

Päivystys (84 kommenttia) 

 

+ 

Emolehmien poikima-aikana tulee useita tilanteita, jolloin täytyy soittaa suureläinpäivystykseen. Olen 

saanut sieltä hyvää ja ammattitaitoista apua ja tämä palvelu on meille hyvin tärkeä. 

[xxx kunnassa] on loistavat omat kunnaneläinlääkärit, joita on onneksi 3kpl. Koska vähemmällä ei toimeen 

tule. Päivystys aikaan on saatavilla myös onneksi eläinlääkäri palveluita yleensä kohtuuajassa ja 

onneksemme silloinkin asiantuntevuutta löytyy. 

Kunnaneläinlääkäri palvelut tällä systeemillä on saatu aika toimivaksi ja jopa päivystykset suht ok. Mutta 

tiettyä kuormittavuutta on kuitenkin kunnan eläinlääkärin palveluissa tuotantoeläinten suhteen ja 

yksityisestä eläinlääkäripalvelusta ei ole apuja harvaan asutulla seudulla 

Yleensä toiminut hyvin. Virallinen päivystys on liian kaukana, kuulumme [xxx kuntaan]. 

Ympäri vuorokauden päivystävät kunnan eläinlääkärit ovat ehdottoman tarpeellisia kotieläintiloille. 

Äärimmäisen tärkeä palvelu Ilman ei pärjäisi. On tärkeää, etteivät eläinlääkärien päivystysalueet paisu 

kohtuuttoman isoiksi. 

Toiveena olisi, että hätäpäivystys toimisi ja eläinlääkärillä olisi riittävä osaaminen ja varustelu yleisimpien 

tapausten hoitoon. 

Tuotanto eläimille on jatkossakin turvattava hoito myös päivystys aikana. 
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Vaikka yksityisiäkin on ja käytetään niin koskaan, kun on sairas eläin työpäivän jälkeen (poikkeuksetta) on 

päivystävä ell pakko aina saada kiinni ja apuun! 

Eläinlääkäri täytyy saada paikalle silloin kun sitä tarvitaan, ensisijaisesti hankalat poikimatilanteet tai muut 

naudan tai muun eläimen henkeä uhkaavat tilanteet! Vastuualue ei saa olla liian suuri, jotta tämä toteutuu. 

Se on asia jossa ei voi säästää! Meille on eläinlääkäri onneksi tullut aina ajallaan, mutta en pidä sitä missään 

nimessä itsestäänselvyytenä. 

- 

Aamuisin on vaikea saada lääkäriä paikalle klo 8-9 jos kiireinen potilas. 

Arkityöajan ulkopuolella, kun hoidon tarve on akuutti, on ollut niin, että eläinlääkäri on toisaalla käynnillä. 

Sitten pitää odottaa tai yrittää saada joku toinen tai hoitaa tilanne itse. Esim hevosen ähkyn kanssa ei voi 

odotella. 

Eläinlääkäreillä on päivystys aikana pitkät välimatkat jolloin joutuu odottamaan pitkiä aikoja 

Eläinlääkäreitä (tuotantoeläimille) tarvitaan ehdottomasti enemmän, nykyisin eläinlääkärit ovat 

ylityöllistettyjä ja etenkin päivystysaikaan eläinlääkärin saaminen on ihan liian epävarmaa 

Eläinlääkäri olisi saatava myös päivystysaikaan n.60 minuutissa. Tappiot ovat muutoin aina isoja. 

Eläinlääkäriä on yleensä vaikea saada pikaisesti paikalle esim poikimahalvaustilanteessa.  

Päivystysaikaan väh. tunnin ajomatkan päässä. Esim. kohtuprolapsin hoito voi jäädä toteutumatta. 

Päivystykseen hirvittää soittaa, kun kaikki päivystäjät eivät ole päteviä hoitamaan lehmiä. Erityisesti 

hirvittää, jos puheluun vastaa [xxx] eläinlääkäri, joka ei ymmärrä suomen kieltä ja lisäksi hän käyttää ei 

sallittuja lääkkeitä. Ihmettelen suuresti, että hän edelleen saa hoitaa eläinlääkärin tehtäviä, vaikka hänestä 

on tehty useita huomautuksia. Hänellä ei myöskään ole mitään käsitystä hygieniasta ja tautisuojauksesta. 

Tulee omilla vaatteilla ja jalkineilla navettaan, ellet ehdi ovelle estämään. 

EP ja KS maakunnan rajalla sijaitseva tilamme päivystys eläinlääkäri voi tulla joskus 200 km päästä KS 

puolelta vaikka EP puolella  päivystys alue on 15 km päässä ja päivystävä eläinlääkärikin  40 km päässä 

mutta EL:t eivät ole päivystysvelvollisia maakuntarajan takana. Kehityskohde -maakuntarajat ylittävä 

päivystysalue.. 

Hevosten kanssa useimmiten on kyse päivystysaikana tapahtuvista käynneistä-yleensä illalla myöhään. 

Silloin kun on kyse kunnallisesta palvelusta, kilometrikorvaus on kova, koska ei pysty valitsemaan mistä 

eläinlääkärin tilaa ja vaikka omassa kunnassa olisi ell, hän ei välttämättä päivystä ja silloin voi joutua 

hyväksymään yli 100km päästä tulevan ell. 

Hoidon saaminen sairaalle tuotantoeläimelle tai poi´itusavun saaminen on päivystysaikana liian hidasta. 

Päivystysalueet ovat kasvaneet liian suuriksi. Suurista päivystysalueista seuraa, että päivystäjän kutsuminen 

tilalle on liian kallista.  Liian myöhäisestä avusta ei voi maksaa nykyisin pyydettyä hintaa.   

Hätätilanteissa arki-iltaisin tai viikonloppuisin päivystävää eläinlääkäriä ei saa edes puhelimitse kiinni, mikä 

ei johdu ko. eläinlääkäristä, vaan liian suuresta päivystysalueesta/työmäärästä. Sairasta hevosta joudutaan 

sitten joko yrittämään hoitaa itse kotona (yleensä huonoin tuloksin) tai lähteä Helsinkiin eläinsairaalaan, 

jonne päästessä saattaa olla jo liian myöhäistä. 
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Jos päivystys on ylä-Kainuussa, niin avun saanti  [xxx kunnan ]seudulle voi kestää kohtuuttoman kauan 

päivystysaikana. esim. toissa pääsiäisenä soitin aamulypsyn aikaan päivystävän eläinlääkärin halvaushoitoa 

tekemään, tuli vasta klo 23.00. 

kahden vuoden aikana oli yksi tapaus kun lehmältä kohtu ulkona ja yritin neljää eläinlääkäriä kiinni ja 

kaikilla vastaaja päällä ja olivat toimenpiteessä kaksi tuntia meni ennen kuin joku vastasi ja lähti tilalle ja 

sanoin etten ketään meinannut kiinni saada ja naiseläinlääkäri vastasi siihen: meillä on muutakin tekemistä 

niin ihmettelen mitä kaikki neljä eläinlääkäriä olivat tekemässä kun tuotantoeläimiä heidän pitäisi hoitaa 

mutta eräät eläinlääkärit ovat ottaneet pieneläinten hoidon kun saavat rahan helpommalla 

Kiireellinen hoito on taattava. Eläinsairaala liian kaukana kiireellisissä tapauksissa. 

Kun suuri eläin on kivuissaan, on eläinsuojelullisen asian lisäksi asia jo turvallisuusriski kaikille ihmisille ja 

eläimille jos apua ei saa pian. 

Kunnalliseläinlääkäriä/eläinlääkäreitä on vaikea tavoittaa arkisin ajanvarausajan ulkopuolella. 

Päivystysnumero toimii kl 16 jälkeen mutta on ollut esim. tapaus jossa lehmä on halvaantunut arkena kl 13 

ja eläinlääkäriä ei saa kiinni ja lopulta puhelinvaihde ilmoittaa, että olisi pitänyt varata aika kl 8-9 välillä. 

Käsittämätöntä! Ja sitten tuottajaa syytetään eläimen laiminlyönnistä. Joku erillinen numero kiireellisille 

tuotantoeläintapauksille tulisi olla. Kiireellisissä tapauksissa eläinlääkärin tulisi perus kiireettömät 

ajanvarauspotilaat eikä ilmoittaa tuottajalle, että tälle päivälle ei mahdu käyntiä. 

Kunnallisen eläinlääkäripäivystyksen päivystysalueet ovat hyvin suuria. Aina hädän ollessa käsillä, 

eläinlääkäri on pahimmillaan lähes 200 km päässä kohteesta. 

Kunnan eläinlääkäri palvelut eivät toimi kunnan eläin lääkäri ei esim. tullut leikkaamaan päivystys aikana 

juoksutus mahan kiertymää ja eläin menetettiin hän tokaisi vaan puhelimeen että jos sattuu tulemaan 

hevosten ähkyjä tai varsomisia niin ei ole aikaa roikkua lehmän mahassa hänellä ei ollut sillä hetkellä muita 

potilaita listalla miten voi toimia näin. 

"Eläinlääkäripalvelua rajoittaa se, että eläinlääkärin ollessa päivystysvapaalla tai sairaslomalla, sijaista ei 

paikkakunnalla ole. Tällöin kiireellisissä sairastapauksissa eläinlääkäri on kutsuttava toiselta paikkakunnalta, 

jolloin matka voi olla yli 100 km. Eläinlääkärin ehtiessä paikalle voi olla jo myöhäistä. 

Iltaisin ja viikonloppuisin eläinlääkäri tulee aina jostain muulta paikkakunnalta, jolloin hänen tuloaan saa 

odottaa tunteja." 

Lampaiden osalta eläinlääkäripalvelut ovat toimineet hyvin, mm. terveysluokituksiin tarvittavat 

näytteenotot onnistuvat jouhevasti. Paimenkoirien osalta aina kaikki ei suju yhtä hyvin. Tapaturmat 

päivystysaikaan ovat harmittavia, koska tarvittavaa apua on hankala saada nopeasti. 

Päivystysalueen rajalla sijainti vaikeuttaa päivystyseläinlääkärin saapumista. Yleensä soitan [ELL xxx:lle] ja 

hänen kanssaan suunnitellaan hoitoa. 

Niin outoa kun se onkin hätätapaukset ovat yleensä muuna kuin arkena 8-16. Jos eläinlääkäri ei ole omasta 

kunnasta on saaminen erittäin vaikeaa ja hidasta. 

Päivystysalueet toivoisin olevan pienemmät, jotta eläinlääkärin saaminen tilalle ei kestäisi niin kauan. 

Päivystysajalla kyse on kuitenkin aina akuutista, yleensä eläimen henkeä uhkaavasta tilanteesta, jolloin 

hoito tarvitaan nopeasti paikalle. 

Oman terveydenhuoltolääkärin ollessa tavoittamattomissa, on pakko yrittää hoitaa mahdollisimman paljon 

itse (jossa toki on onnistuttukin), koska päivystävät ovat aina helvetin kaukana ja ammattitaitokin on 

yleensä vähän niin ja näin... 
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"Päivystyseläinlääkäri on yleensä kaukana reilun 100km päässä ja hänen saa harvoin saapumaan 1 tunnin 

sisällä tilallemme. 

Pitkien matkojen maakunnassa vain yksi päivystävä eläinlääkäri vkoloppuna ja yöllä. Ajomatka saattaa olla 

satoja kilometrejä. 

Päivystyksessä usein liian pitkät välimatkat, jos hätätilanne. Eli liian iso alue/ell 

Päivystys aikaan on vaikea saada eläinlääkäriä esim tammoja hoitamaan ja jos joku sairastuu puhelinajan 

jälkeen päivällä niin kehotetaan odottamaan päivystysaikaa oli vaiva mikä tahansa. Varsomiset, ähky ym ei 

aikaa katso. 

Päivystysaikaan eläinlääkärin saaminen kiireelliselle käynnille vie aivan kohtuuttoman pitkään (väh 2 tuntia 

usein), tämä on mielestäni suuri ongelma, koska kiiretapauksissa eläin joutuu pahimmillaan kärsimään 

valtavista kivuista ja tuskasta koko odotusajan tilanteesta riippuen. 

Päivystysaikaan odotusaika kipeän eläimen kanssa on kohtuuttoman pitkä. Yksittäisillä eläinlääkäreillä on 

päivystysaikana aivan liian suuri alue vastuullaan. 

"Päivystysaikaan soittaminen ja eläinlääkärin tilaaminen on kohtuuttoman kallista palvelua. 

Kunnaneläinlääkäri liika sidonnainen omaan alueeseen, vaikkakin tuli sote alue.. 

Päivystysaikana eläinlääkärin saanti voi olla vaikeaa, jos eläinlääkäri on toisella puolella maakuntaa. 

Sellaisiakin tapauksia on ollut, että päivystäjän ei kannata lähteä ajamaan, kun ei ehtisi 3h aikana perille, jos 

normaali vastaanotto toiminta aukeaa esim. aamulla klo 8. Eläinlääkärin kannalta todella raskaita 

päivystyksiä, kun ajomatkoihin menee runsaasti aikaa. 

On mielestäni kohtuutonta ajattaa eläinlääkäri 140 km päästä, kun 38 km etäisyydellä olisi ollut myös 

eläinlääkäri (kunnan) vapaana, mutta hän ei voi tälle puolelle rajaa tulla kiireellistä tapausta hoitamaan, 

koska vakuutukset ym. Että on järkevästi tehty nämä rajat ja on mahtavaa, kun päivystävät eläinlääkärit 

alkaa olla yli 100 km päässä. Hoitaisin itse, mutta hoidolle kriittisiä lääkkeitä ei saa karjanomistaja pitää 

hallussaan, vaikka olisi miten hyvät ja tarkat lääkkeenluovutus sopimukset - joka alkaa olla välttämätön 

eläinten hyvinvoinnin kannalta, kun eläinlääkäreiden tavoitettavuus on tätä luokkaa mitä se on yli viimeisen 

2 vuoden aikana ollut. 

Päivystysalue on liian iso. Hätätapauksessa pitää varautua vähintään 1h30 min odotukseen. Kesäaikaan 

puhelin ruuhkautuu eikä saa eläinlääkäriä kiinni annetulla soittoajalla. Joutui kiireettömissäkin tapauksissa 

roikkumaan linjoilla useampana päivänä, jotta saa asiansa selvitettyä 

Päivystysalueet ovat liian laajat yhdelle eläinlääkärille esim. Kouvolan kokoisella alueella. Olisi hyvä, jos 

päivystyksessä yksi hoitaisi tuotantoeläimiä ja toinen pieneläimiä. 

Päivystysalueita pienennettävä ja päivystysvuoroja helpotettava. Väsyneenä ympäri maakuntaa ajava 

eläinlääkäri on riski niin liikenteessä kuin itse hoitotyössäkin. 

Päivystävien eläinlääkäreiden alueita toivoisin pienemmäksi, että ajoajat ei tulisi niin pitkiä. 

Päivystäviä ell liian vähän ei virka-aikana. Ja ovat liian laajalla alueella. Ell saaminen kestää yleensä turhan 

pitkän aikaa. 

Päivystävä kunnan  ell saattaa tulla toisesta kunnasta kun on yhdistetty monen kunnan päivystys. Tämä 

lisää kilometrikorvauksia ja kestää tosi kauan ell tulla paikalle. Joka kunnassa pitäisi olla oma päivystävä ell. 
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Päivystyksessä matkat ovat pitkät. Toivon, että maatiloilla saisi käyttää ja säilyttää yhtä halvaantumista 

varten tarvittavan määrän kalkkia. Nopea hoito on halvauksessa hyvin tärkeää. 

"Päivystysaikana tavoitettavuus on heikko. Yleensä aina jouduttu sairas hevonen toimittamaan ensisijaisesti 

Viikkiin.  

Puhelimitse yleensä aina tavoittaa eläinlääkärin myös päivitysaikana, mutta fyysisesti harvemmin saa 

paikalle." 

Päivystävän eläinlääkärin palvelut virka-ajan ulkopuolella on vähintään pidettävä ennallaan tai mieluiten 

lisättävä resursseja. Alueemme päivystävällä ell on suuri toimi alue usean kunnan alueella. Koska täällä on 

paljon tuotantoeläimiä pitäviä maatiloja ne työllistävät päivystävää yleensä niin paljon, että kilpa- ja 

harraste eläimien pitäjä joutuu odottamaan eläinlääkäriä kohtuuttoman pitkiä aikoja tai joskus jopa 

saamatta palvelua ollenkaan jolloin voi tulla eteen tilanne että sairasta eläintä pitää lähteä kuljettamaan 

muualle. Sairaan ja kivuliaan eläimen kuljettaminen ei mielestäni ole eläinsuojelullisten syiden kannalta 

hyvä ratkaisu. 

PÄIVYSTYSAIKOINA eläinlääkäreiden ammattitaidossa olisi toivomisen varaa. Meillä eläinlääkäri ei saanut 

asetettua edes magneettia eläimen pötsiin. 

Pääsääntöisesti toimii hyvin, päivystysaikana poikimavaikeuden takia tilattu apu ja kolmen tunnin odotus 

tuntuu kyllä kohtuuttomalta kun eläinlääkäri tulee ison alueen toisesta päästä. 

Päivystävää eläinlääkäripalvelua tarvitaan aina ajoittain. 24h Päivystävää suureläinklinikkaa on kaivattu 

pohjoiseen jo kauan. Sekä kannettavalla röntgenkalustolla varustettua päivystävää tarvittaisiin kipeästi." 

Päivystävä kunnaneläinlääkäri saattaa olla 200 km päässä ja joskus hän on myöntänyt, ettei ole ennen 

hoitanut lampaita. Käytämme näissä tilanteissa yksityistä eläinlääkäriä. 

Sijaitaan keskeisellä alueella, jolloin tarvittaessa saadaan toisen kunnan alueelta ell usein paikalle. Kerran 

kuitenkin ähkyinen hevonen odotti arkena 7h lääkäriä, samaten varsonut tamma odotti arkiaamuna 05-9.30 

ajan oksitosiinia. Useimmiten akuutit asiat saadaan hoidettua, mutta toisinaan herää huoli siitä, että kenet 

saadaan paikalle, kun oman alueen päivystävä voi olla yli 40min päässä ja toisen kunnan puolelta eivät saa 

tulla... 

Päivystävän eläinlääkärin alue on liian suuri. Eläinlääkärin ei ole mielekästä lähteä hoitamaan yhtä 

lammasta, jos on ihan päivystysalueen toisella puolella. Silloin joudutaan tyytymään siihen hoitoon, mitä 

itse pystyy antamaan tai lopettamaan eläin. 

Silloin kun eläinlääkäriä tarvitaan, se tarvitaan nopeasti. Ei paljon hymyilytä, kun alueen toiselta laidalta jo 

kestää yli tunti. Puhumattakaan siitä, jos sillä on joku toinen keikka kesken. 

Todella tärkeää säilyttää eläinlääkäripalvelut helposti saatavina myös päivystys aikana. Alue on liian laaja 

yhden hoidettavaksi, olisi hyvä, jos kaksi eläinlääkäriä päivystäisi 

"Toivottavasti kunta rajojen tiukka noudattaminen loppuisi joskus.  

Eikä tulisi liian isoja päivystysalueita" 

Useampi eläin on kuollut ennen lääkärin saapumista tai jouduttu lopettamaan, kun apu on tullut myöhässä. 

(yli 2h soitosta) 

Tällä alueella ollut nyt suuri vaje eläinlääkäreistä. Yksi eläinlääkäri päivystää ja alue tolkuttoman iso. Väliin 

hoidon saaminen pitkittyy, mutta se on luonnollista, yksi eläinlääkäri ei ehdi hetkessä paikalle. 
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Varsinkin keväällä emolehmien poikimakautena välimatkoista johtuvat liian pitkät odotusajat ovat 

pahimmillaan johtaneet sekä vasikan, että emon menetykseen. 

Varsinkin päivystävän eläinlääkärin alueet tulee pitää tarpeeksi suppeana, jotta ehtii hoitamaan mahdolliset 

päivystystapaukset mahdollisimman hyvin, eikä aikaa kulu monien kymmenien kilometrien ajoihin. 

Varsomiset, poikimiset ja muut hätätapaukset eivät aina tule ennen soittoajan loppumista, vastaus ei silloin 

voi olla, että soita päivystysaikaan nyt ei ehdi! 

Tavoitettavuus tulisi olla lähtökohtaisesti ykkösprioriteetti. Eläinlääkäri voi myös neuvoa puhelimessa, jos ei 

pääse paikalle heti. Päivystysalueet ovat mitoitettu [xxx alueella] liian suuriksi, joten se nostaa tilallisen 

kustannuksia. 

Eläinlääkäripalveluissa huoli liittyy kunnallisiin päivystysajan palveluihin. Onneksi alueella on hevosiin 

perehtynyt ell [N.N.], jolta saa ennaltaehkäisevää hoitoa. Päivystysasioissa ei onneksi ole tarvinnut 

eläinlääkäriä viime vuosina tavoitella. [N.N.:n] konsultoinnilla on selvitty tai sitten asioitu Oulun 

hevosklinikalla. 

Eläinlääkäripäivystyksen maksullinen puhelinnumero äkkiä pois [xxx alueelta]! Lomittajat ei halua omasta 

puhelimestaan soittaa ko maksulliseen numeroon, eikä isäntäväellä ole mahdollisuutta pitää yhtä 

”varapuhelinta” pelkästään mahdollista soittoa varten. 

Eläinlääkärit ajatetaan loppuun pohjoisessa keskisuomessa. Näännyttävät päivystysvuorot ajavat elk 

unenpuutteen takia vielä kolariin tai eläinten menetyksiin. Jo nyt on jouduttu tekemään eläinten lopetuksia 

eläinten hyvinvoinnin takia, kun on tiedetty, ettei elk kerkiä päivystys vuorossa hoitamaan pitkän matkan 

takia. 

Päivystysalueet on kyllä kohtuuttoman suuria ajatellen tuotantoeläimien kiireellisiä käyntejä vaativia 

tilanteita, varsinkin talviaikana on todella sietämätöntä odottaa useampi tunti eläinlääkärin tuloa esim 

asentovirheisen poikimisen sattuessa kohdalle, jota ei itse saa oikaistua, se on eläimelle kohtuuttoman 

kivuliasta ja ennustekin heikkenee odotellessa. Onneksi yleensä itse olemme pystyneet odotellessa 

tilanteen ratkaisemaan, mutta on niitäkin kertoja, jolloin omat taidot eivät ole yksinkertaisesti riittäneet, 

silloin monen tunnin odotus tuntuu eläintä kohtaan julmalta. Päivystysalueen toiselta laidalta on todella 

pitkä matka, joka toisinaan näkyy myös eläinlääkärien vireystilassa pitkän päivystysputken jälkeen huonossa 

ajokelissä. 

"Haaveena on kasvattaa [lammas(?)]tuotantoa. Päivystysaikaan on lähes mahdotonta saada eläinlääkäriä 

paikalle. Tästä syystä käytämme [ell N.N:n] palveluja ja näin saamme pakolliset asiat hoidettua virka-aikana 

kunnan eläinlääkärin kanssa." 

Hevosia hoitavia päivystäviä eläinlääkäreitä tarvitaan lisää. 

Kuntien järjestämä päivystäväeläinlääkäripalvelu on erittäin tärkeää ja tehokas, jos henkilöstömäärä pysyy 

riittävänä. 

Meillä on tilalla lähes 800 nautaeläintä, joten eläinlääkäripalvelujen tarvitaan säännöllisesti ja paljon jo ihan 

ennaltaehkäisevään työhön. Niin sanottuun päivystysaikaan eläinlääkärille soitetaan vaan hätätapauksessa 

ja silloin on yleensä kyse eläimen hengestä.  Silloin eläinlääkäri pitäisi olla tavoitettavissa lähellä ja 

hyvävoimaisena. 

Päivystys aivan liian kaukana hätätapauksia ajatellen aina, kun ei ole oman kunnan alueella. Tällin matka-

aika aina >2h. 
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Päivystävien eläinlääkäreiden matkat lyhyemmiksi ja että ainakin yhtenäinen käytäntö kuntiin, että 

korvataan suhteettomat matkat ja päivystysmaksut!! 

päivystävä ell yleensä kaukana, joutuu odottamaan apua tunteja. eli liian suuri päivystysalue. 

"Päivystävää eläinlääkäriä tarvitaan erittäin harvoin, mutta kun olisi tarvittu, ei päivystävää ole  
a) saatu, koska hän on ollut päivystysalueen toisella laidalla ja monen tunnin jälkeen tuleminen olisi ollut 
turhaa 
b) huolittu, koska kertoi jo puhelimessa, ettei osaa hoitaa keisarinleikkausta eikä hänellä ole edes välineitä 
siihen. Hänestä ei siis olisi ollut mitään hyötyä. 
Jos eläinlääkäripalveluita jotenkin voisi parantaa, olisi tarpeen harkita päivystystoimintaa uudelleen. Liian 

suuri päivystysalue estää avun saannin, samoin kuin syystä tai toisesta taitamattomat päivystäjät. Pitäisi 

olla vaikka takapäivystäjä, jonka voisi tarvittaessa hälyttää toisaalle, jos etupäivystäjä on varattu, tai 

paikalle, jos etupäivystäjä ei osaa hommia." 

Pelkona on päivystysalueiden suureneminen. Välimatkat missä tiloja harvassa eläinlääkärin tavoitettavuus 

saattaa muodostua ongelmaksi. Poikima-apu=>sektiot, kohdun ulostulo, poikimahalvaukset, 

laidunhalvaukset...nopea apu tarpeen. Toki tiloilla yrittäjien ammattitaito on kasvanut karjakokojen 

suurenemisen myötä, mutta kaikkeen ei "maallikko" taivu. Eikä lain puitteissa voi kaikkea tehdä itse. 

Viikonloppupäivystyksen toimialueita ei saisi suurentaa sisältämään 3karjatiheää kuntaa isommaksi. Nähty 

on,että silloin tuoajat venyvät kohtuuttomiksi 

Virka-aikaan apua on saatavilla hyvin, koska hätätilanteessa lähialueella on kattavasti tarjolla myös 

yksityisiä eläinlääkäripalveluja. Päivystysaikaan eläinlääkärin odotusaika on pahimmillaan venynyt yli 12h ja 

se on pitkä aika kipeän eläimen kanssa odotellessa. Ymmärrettävästi myös itse lääkäri kuormittuu ko 

tilanteessa kohtuuttomasti ja se heikentää kaikkien turvallisuutta. 

Lääkeluovutus, oma diagnostiikka (16 kommenttia) 

Eläinlääkkeet vapaaseen ostoon Internetistä, käyttäjä on vastuussa jäämistä, kivun lievitys on täyttä 

sanahelinää, kun tarvittavaa materiaalia ei voi käyttää. 

Terveydenhuoltotilojen lääkkeiden saamista tulisi helpottaa nykyisestä. 

Lampaiden pitäjän kannalta, kriittisintä on että ELL pystyy antamaan peruslääkkeitä (penovet) varalle 

sairastapausta varten. Eläinten hoito ELL käynnillä tulee niin kalliiksi suhteessa eläimen hintaan ettei ELL 

kannata juuri kutsua vaan eläin kannattaa lopettaa saman tien. Ennalta ehkäisevä ja varatuminen 

yhteistyössä ovat tehokkaimpia eläinterveyden hoitamisessa. 

Lampaille olisi todella toivottavaa terveydenhuolto sopimukset, jotta tiloilla voisi olla normaalit 

kipulääkkeet ja esim. Listeriaa tarvittava lääke valmiina. Nyt ilman nopeasti saatavaa lääkityksen aloitusta, 

listeriaa eläin joudutaan lopettamaan. 

Pitäisi saada olla lääkkeet kotona varalla. 

käytän jatkuvasti yksityistä eläinlääkäripalvelua tiineyksien ultraukseen sekä tarvittaviin 

hedelmällisyyshoitoihin 2-3 kuukauden välein; näin on jotain lääkettä kotona, kun on sopimus lääkäri; 

akuuteissa tapauksissa soitetaan kunnanel, kuka nyt on milloinkin saatavilla...joskus tässä kolmen kunnan 

kautta kiersi pyyntö ihan virka-aikana...kolmas eläinlääkäri kävi, muttei paljon apua ollut 

On mielestäni kohtuutonta ajattaa eläinlääkäri 140 km päästä, kun 38 km etäisyydellä olisi ollut myös 

eläinlääkäri (kunnan) vapaana, mutta hän ei voi tälle puolelle rajaa tulla kiireellistä tapausta hoitamaan, 

koska vakuutukset ym. Että on järkevästi tehty nämä rajat ja on mahtavaa, kun päivystävät eläinlääkärit 
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alkaa olla yli 100 km päässä. Hoitaisin itse, mutta hoidolle kriittisiä lääkkeitä ei saa karjanomistaja pitää 

hallussaan, vaikka olisi miten hyvät ja tarkat lääkkeenluovutus sopimukset - joka alkaa olla välttämätön 

eläinten hyvinvoinnin kannalta, kun eläinlääkäreiden tavoitettavuus on tätä luokkaa mitä se on yli viimeisen 

2 vuoden aikana ollut. 

Päivystyksessä matkat ovat pitkät. Toivon, että maatiloilla saisi käyttää ja säilyttää yhtä halvaantumista 

varten tarvittavan määrän kalkkia. Nopea hoito on halvauksessa hyvin tärkeää. 

Omaa tietotaitoa on pitänyt kehittää paljon ja huolehtia lääkekaapin varustelusta.  

Lääkkeiden luovutus niukkaa, pitää vähentää antibioottien käyttöä, ei neuvota miten 

"Ennaltaehkäisevä ja kk käynnit ja lääkkeiden luovutussopimus vähentää päivystävän käyntejä ja 

päiväkäyntejä kun nupotukset ja hedelmällisyys käynnit tehdään kk käynnillä niin niihin ei tarvitse erikseen 

tehdä ja käyttää niissä päivystäviä. 

Kun saataisiin joskus antaa kalkkipullokin halvauslehmälle päivystyskeikat vähenisi. 

Erityisen hankalaa on ollut saada rokotteita ja loislääkkeitä lampaille, koska kunnan eläinlääkärillä ei ole 

erityislupia niihin. Lammaspuolelle olisi hyvä saada jonkinlainen terveydenhuoltosopimus eläinlääkärin 

kanssa, jolta olisi mahdollisuus saada rokotteita ja loislääkkeitä, myös antibioottia olisi välillä hyvä olla tilalla 

edes aloitusannos valmiina, esim. listerioosi potilaita varten, jolloin lääkitys pitää aloittaa välittömästi. 

Lammastiloja yleisesti koskeva ongelma on, että kukin sairastapaus pitää diagnostisoida eläinlääkärin 

toimesta paikan päällä eikä lääkkeitä voi jättää varmuusvarastoon kuten sikataloudessa on mahdollista 

tehdä. Terveydenhuoltosopimukseen perustuva lääkkeiden luovuttaminen esim. karitsointiaikaa varten 

parantaisi huomattavasti eläinten hoitoa hyvinvointia. Tästähän on puhuttu lammastalouden osalta iät ajat, 

mutta kehitystä ei ole tapahtunut. 

Perusjutut saa itse hoidettua, mutta sitten kun lääkäriä käyttää, niin sitä oikeasti tarvitsee. Sitä voisi harkita, 

että voisiko tilalliset itse laittaa jatkossa halvauslehmälle kalkit suoneen, ainakin Lapissa. Vaikka 

koulutuksen kautta, kuten tilasiemennys. 

Soittoaikana ei meinaa saada kiinni. Se tunti on omasta työajasta pois, kun yrität koko ajan saada ell kiinni.  

Aamupäivät pitäisi ehdottomasti olla tilakäyntejä, koska siellä yleensä on kiireisin. Tuottajien on ollut jo 

pitkään mahdollista käydä toimilupakurssi ja siementää lehmänsä itse. Päivystysalueiden kasvaessa, olen 

sitä mieltä, että kalkin anto suoneen pitää kurssittaa tuottajille, jotka haluavat opetella. Eläinten 

hyvinvointia koko ajan korostetaan, mielestäni siihen kuuluu nopea apu lehmälle. Kun tuottaja havaitsee 

poikimahalvausoireita, saisi itse lirutella kalkin suoneen. Oltaisiin ajoissa liikkeellä ja moni harmi selätetty. 

Myös makaava coli lehmä hyötyisi nopeasta avusta. Lisäksi nesteytys suoneen voisi olla tuottajan 

tehtävissä. Täällä lähes kukaan ell ei viitsi/ehdi nesteyttää koska se on niin hidasta. Lisäksi enrofloksasiinin 

piikitys tuottajan toimesta suoneen pitäisi mahdollistaa, sillä teurasvaroajoissa on iso ero, onko laitettu 

suoneen vai nahan alle. Kalkki suoneen tai nesteytys suoneen ei edes aiheuta liha tai maitovaroaikoja. 

Tuottajan itse ajoissa nämä antaneena, saatettaisiin jopa päästä vähentyneeseen antibiootin käyttöön, kun 

lehmät eivät jää makureiksi ja saa utatetulehdusta. TÄMÄ JOS MIKÄ LISÄÄ ELÄINTEN HYVINVOINTIA! 

Ottakaa onkeenne! :) 

 

Hoidon hinta (10 kommenttia) 
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"Lampaiden pitäjän kannalta, kriittisintä on että ELL pystyy antamaan peruslääkkeitä (penovet) varalle 

sairastapausta varten. Eläinten hoito ELL käynnillä tulee niin kalliiksi suhteessa eläimen hintaan, ettei ELL 

kannata juuri kutsua vaan eläin kannattaa lopettaa samantien. Ennalta ehkäisevä ja varatuminen 

yhteistyössä ovat tehokkaimpia eläinterveyden hoitamisessa. 

Matkakorvauksien laskuttaminen mietityttänyt suhteellisen kalliiksi...esimerkiksi samalla suunnalla 

muitakin el.lääkäri käyntejä jos on ollut niin miksi ottavat toimistolta lähtiessä kaikilta edestakaisin matkan 

eikä pelkästään tilalta toiselle kuluvan matkan... 

Tuntitaksalla velottavat yksityiset tulevat usein kunnallista halvemmaksi useita eläimiä hoidettaessa keralla 

(nupoutuksia, tiineyshoitoja, tiineystarkastuksia...) 

 Lammas on myös niin "halpa" että eläinlääkäriä ei kannata tilata. 

Välillä lopetetaan lammas, jos hoito on vaarana viivästyä tai hoito arvioidaan turhan kalliiksi eläimen arvoon 

nähden (erityisesti päivystysaikana). 

Eläinlääkärin hinta ei korvaa normaalin työajan ulkopuolella eläimen arvoa tai sen tulevaa tuottoa, joten 

useimmiten eläin on helpointa lopettaa. Eläinlääkäri kutsutaan paikalle vain pakon edessä. 

viktigt att kunna få veterinärer dagtid till ett rimligt pris. 

Kunnaneläinlääkäreiden taksojen tarkistukset, kun tuntuu esim. [xxx kunnan] eläinlääkärin taksat olevan 

osin kalliimmat kuin yksityisellä klinikalla. Kunnaneläinlääkäri saa kuitenkin myös kuukausipalkan. 

Tarvetta olisi enemmän käyttää palveluja, mutta hinta on yksi tekijä joka vaikuttaa kysyntään.  

Yksittäisen lampaan akuutti hoito eläinlääkärillä harvoin kannattaa. Tämän vuoksi olisi tärkeää kehittää 

ennaltaehkäisevää terveydenhoitoa nykyisestä.  Varsinkin aloitteleville lampureille siitä olisi hyötyä. 

 

Kehitysehdotus (17 kommenttia) 

Lampaille pitää saada terveydenhoitojärjestelmä. 

Det skulle vara väldigt viktigt att vi fick ett program om förebyggande hälsovård till fårnäringen (som skulle 

motsvara NASVEA/SIKAVA). 

Ei varsinaisesti koske eläinlääkäreitä. Mutta lomittajille tulisi antaa mahdollisuus verovapauksiin oman 

ajoneuvon käyttökuluja vastaan. Näin saataisiin lomittajat samalle viivalle eläinlääkärien ja taxiyrittäjien 

kanssa. Tiloja ei kuitenkaan saada lähemmäs lomitttajia. En usko että olisi iso vaje valtion kassaan. 

Eläinlääkärejä koulutettava myös lampaiden hoitoon ja valtakunnallinen terveydenhuolto ohjelma saatava 

ehdottomasti lammastiloille, jotta joitakin lääkkeitä pystytään tiloille antamaan varastoon. Esimerkiksi 

klostridioosi, kalkkihalvaus ja listeria, lääkkeet saatava parin tunnin sisällä, jotta hoito tehoaa. Tilalla tulee 

muutamia "turhia" lampaiden menetyksiä, kun eläinlääkäriä ei saa tarpeeksi nopeasti. 

Eläinlääkäripalvelut ovat tarpeen, ja olisi tärkeää erotella lemmikkien hoito tuotantoeläimistä. 

"Kissat ja koirat vois automaattisesti siirtää yksityiselle puolelle päivystysaikaan! Ja eläinlääkäreille voisi 

maksaa päivystyksestä reilua korvausta." 

Kokonaisvaltaiselle, ennaltaehkäisevälle on tarvetta. Ell kuuluisi olla osa tilan tiimiä, joka kokoontuu 

vähintään 2 krt vuodessa myös toimistossa miettimään suuntaa. 
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Terveydenhuoltosopimukseen perustuva lääkkeiden luovuttaminen esim. karitsointiaikaa varten parantaisi 

huomattavasti eläinten hoitoa hyvinvointia. Tästähän on puhuttu lammastalouden osalta iät ajat, mutta 

kehitystä ei ole tapahtunut. 

Lampaiden terveydenhoitojärjestelmälle olisi käyttöä! 

Maidontuotanto vaatii hyvät eläinlääkäripalvelut ja päivystyksen kohtuullisen läheltä alle 100 km 

Oletettavasti tarve säilyy ennallaan, ainakin eläinmäärä säilyy. Eläinlääkäreille olisi tärkeää saada selkeät 

ohjeet ja koulutusta myös luomuun liittyen. Lampaille olisi hyvä vapaaehtoinen ennaltaehkäisevä 

terveydenhoitojärjestelmä, joka mahdollistaisi lääkkeiden luovuttamisen tilalle kuten naudoilla ja sioilla. 

seminologeille ultraamisoikeus. 

Sioille riittää palvelut normaaliin päivä aikaan esim 8-16 välisenä aikana. Terveyden huoltokäyntien määrää 

voisi vähentää esim kerran vuodessa. Tänä päivänä, jos omistajille tulee esim burn out, niin kyllä se 

huomataan jossain muualla kuin sillä käynnillä. Kyllä sen näkisi jo esim tuotantotuloksissa aiemmin. Kyllä 

sen huomaisi joku muu henkilö, esim ystävät, ennemmin kuin eläinlääkäri. 

Tuotantoeläimet ja lemmikkieläimet pitäisi jotenkin eriyttää, varsinkin päivystyksessä. 

Olen tyytyväinen saamiini eläinlääkäripalveluihin, mutta eläinlääkärit ovat kyllä kertoneet ongelmista 
heidän työssään. Heillä on virka-aikana monesti liian vähän töitä, mutta päivystysaikana liian paljon töitä. 
Tämä on mielestäni toiminnan organisoinnin ongelma. Ehdotankin eläinlääkintäpalvelujen järjestämistä 
kokonaan uudella tavalla. 
1. Luovutaan virka-ajoista, eläinlääkärit laitetaan vuorotöihin, 6-14, 14-22. Tällöin saadaan valtaosa 
tapauksista hoidettua normaalin työajan puitteissa. Hälytyksethän tulevat karjanhoitajien aamu- ja 
iltatöiden yhteydessä, ei virka-ajan puitteissa. 
2. Luovutaan eläinlääkäreiden toiminta-alueista. Lähimpänä liikkeellä oleva eläinlääkäri tulee paikalle. Tätä 
varten luodaan hälytyskeskusjärjestelmä, joka lähettää aina lähimmän eläinlääkärin paikalle. 
3. Tulevaisuudessa eläinlääkäri taritsee ehkä ammattitaitoisen apuhenkilön mukaansa. Tilat vähenevät, eikä 
naapurista saa apua kuten tähän asti. 
4. Tehdään tarkempaa rajanvetoa kotieläintilojen neuvonnan ja ennalta ehkäisevän terveydenhoidon 
välillä. Kotieläinten hoitoa koskevat kysymykset jätetään neuvojille, ja eläinlääkäreille vain heidän 
ydinosaamisaluettaan koskevat kysymykset." 
Tarve ei ole vähentynyt, vaikka joitain harvoja lääkkeitä voidaan luovuttaakin tuotantoeläintiloille.  Minä 

tiedän vastauksen, mutta kysynpä teiltä ja tutkittavaksenne: miksi tilat ovat ajautuneet käyttämään 

yksityislääkäripalveluja (jotka ovat tosi ylityöllistettyjä ja varmaankin kalliimpiakin) sen sijaan että olisivat 

tehneet terveydenhoitosopimuksen kunnaneläinlääkärin kanssa? 

Yksittäisen lampaan akuutti hoito eläinlääkärillä harvoin kannattaa. Tämän vuoksi olisi tärkeää kehittää 

ennaltaehkäisevää terveydenhoitoa nykyisestä.  Varsinkin aloitteleville lampureille siitä olisi hyötyä. 

 

Eläinlääkäripalveluiden tarve kasvaa (17 kommenttia) 

Eläimet ikääntyvät jolloin todennäköisyys eläinlääkäripalveluille kasvaa. 

Eläinlääkintä tarpeet tulevat lisääntymään koska tautien määrä ja tautipaine lisääntyvät jatkuvasti 

Suomessa. 

Eläinmäärän kasvaessa myös eläinlääkäripalveluiden tarve kasvaa. 

Eläinmäärän lisääntyessä myös tarve eläinlääkäripalveluille lisääntynee. 



Sivu 31 / Virhe. Tuntematon valitsimen argumentti. 
 

Eläinmäärää aikomus lisätä joskus tulevaisuudessa, siksi tarvekin kasvaa. 

Jag har just ökat produktionen dubbelt upp, så därför ökat behov. Dubbelt mera djur, dubbelt mera 

veterinärtjänster/rutinbehandlingar i genomsnitt. 

"Laajennus ja eläinmäärän lisääntyminen voi lisätä eläinlääkärin tarvetta. Panostettu ennaltaehkäisevään 

terveydenhuoltoon." 

Lisäys johtuu eläinmäärän lisäyksestä. 

Lisääntyneiden eläinmäärän vuoksi myös ell tarvitaan enemmän. 

Nupoutuksen siirtyminen eläinlääkäreiden tehtäväksi on lisännyt tilakäyntien tarvetta. 

Tarve on säännöllistä. Ennaltaehkäisevät käynnit lisääntyvät. 

"Tarve siirtyy enemmän ennaltaehkäisyyn, kun tämmöisiä palveluja vaan tarjotaan. Toki aina on tarve myös 

sairaiden eläinten hoitoon." 

Tilaa on tarkoitus laajentaa, siksi myös tarve lisääntyy. 

Tilallamme on rakennettu navetan laajennus 2018- 2019ja eläinmäärän lisäys on vielä kesken, joten 

jatkossa lisääntyy myös eläinlääkäripalvelujen tarve ennaltaehkäisevässä hoidossa, toivottavasti sairaiden 

eläinten hoito vähenee, mutta sitähän ei koskaan tiedä etukäteen. 

Tilan lammastuotanto on laajentumassa, joten palveluntarve on todennäköisesti kasvamassa 

tulevaisuudessa. 

Toiminta kasvaa, joten eläimiä kipeytyy useammin tai ennaltaehkäisevää työtä on enemmän 

Tulevaisuudessa laajentamissuunnitelmia, eläinmäärän lisäys todennäköisesti lisää myös 

eläinlääkäripalvelujen tarvetta. 

Eläinmäärä kasvaa, muuttuuko ell-palveluiden tarve (4 kommenttia) 

Eläinmäärä kasvaa 

Eläinmäärä kasvaa 

Laajennamme tuotantoa ja tarkoitus on liittyä Nasevaan. 

Olemme laajentamassa 

 

Eläinlääkäripalveluiden tarve vähenee (12 kommenttia) 

Eläinmäärä vähenee melko varmasti lähivuosina tai eläimet muuttavat muualle. 

Eläinten pitäminen loppuu tulevaisuudessa. 

Eläintenpito loppuu 

Eläköityminen tilalla ajankohtaista lähitulevaisuudessa 

Huonon kannattavuuden takia hoitojen tarve vähenee tai loppuu kokonaan, kun maidontuotanto 

lopetetaan. 
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Hevosemme ovat jo iäkkäitä, eikä niiden tilalle ole tulossa uusia, joten eläinlääkärin tarve tulee onneksi 

vähenemään seuraavien kymmenen vuoden sisällä. 

Lehmät pois ensi vuonna niin ei tarvitse enää eläinlääkäri käyntejä 

Lopetamme eläinten pidon alkuvuodesta 

mahdollisesti lähivuosina tapahtuvan lypsykarjanpidon lopettamisen jälkeen palveluja ei tarvita 

"Meidän osalta palvelun tarve vähenee, koska karjanhoidon lopetus on suunnitelmissa. Paikkakunnalla 

kuitenkin on lypsykarjatilojen laajentajia, jolloin eläinlääkärin tarve on suuri sekä ennaltaehkäisevässä että 

hoitotyössä. 

Eläinlääkärin jaksamisen sekä tilallisten ja eläinten hyvinvoinnin kannalta olisi välttämätöntä saada sijainen 

paikkakunnalle tuuraamaan eläinlääkärin vapaita." 

Tilaa ollaan ajamassa alas, eläinmäärä pudonnut muutamassa vuodessa 40 kpl.  

Vähentynyt tarve johtuu, että lehmien pito lopetetaan lähivuosina. 

 

Eläinlääkäripalveluiden tarpeessa ei muutosta (12 kommenttia) 

Eläinlääkäripalveluiden käyttö on suhteellisen vakaata 

Eläinlääkäripalveluiden käyttö riippuu lainsäädännöstä ja tautitilanteesta. 

Eläinlääkäripalvelujen tarve säilyy suurin piirtein samana, jos mitään yllätyksiä ei satu. 

Eläinmäärä pysyy vakiona ja käytämme jo nyt ennaltaehkäisevää terveydenhoitoa. 

Gården har utökat sin produktion o i samband med detta använder man sig av flera timmar förebyggande 

hälsovård än tidigare. Den förbättrade livsmiljön ska däremot minska på behovet av akuta sjukdomsfall 

vilka kräver veterinärvård. 

Lehmät ovat pysyneet terveenä, joten saman verran palveluita tarvitaan. 

Nykyiset terveydenhoito käynnit ovat riittäviä 

Samat kuin ennenkin eläinmäärän pysyttyä samassa. 

Se jolla on eläimiä, tarvetta aina tulee olemaan. Sitä ei voi ennustaa, kuinka paljon tarvitaan. Toisina aikoina 

enemmän ja toisina vähemmän. 

Tuotanto säilynee ennallaan eli tarvekin pysyy samana 

vasikoiden nupoutukset vaativat säännölliset eläinlääkärin käynnit 

Vårt behov kommer att vara som nu, tot ca 1-5 gånger per år. 
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Luokittelematon  

Kun alkaa olla uudet hienot isot valoisat pihatot jo monilla, on harmillista, että ei enää nähdä mitään hyvää 

vanhoissa navetoissa,joissa kuitenkin samalla tavalla hyvin kohdellaan eläimiä. Eläinlääkärit tottuneet liian 

hyvään. 

Miehiä saisi tulla enemmän alalle palvelemaan, kun on tiukkoja ja raskaita tilanteita navetoissa .Mutta on 

nuoret naiset hyvin selvinneet suurelta osin hommissaan." 

"[xxx:n] systeemi jossa ajanvaraus puh toimii vain aamuisin on huono. En myöskään pidä siitä, etten tiedä 

kenelle lääkärille puhelu aamuisin menee. Päivystyksessä tämä on ok mutta aamun soitto ajassa 

kummallista." 

PKarja on pysynyt varsin terveenä, pieniä vaivoja on saatu hoidettua samalla kun on tehty muu käynti, 

esim. tiineystarkastuksien yhteydessä. 

Kyselyssä sijaintimme on [xxx] , mutta alueemme päivystys toteutetaan yhteistyössä [xxx alueen] kanssa. 

Käymme myös hevosten kanssa [xxx] hevosklinikalla tutkituttamassa hevosia 

mielivaltaiset eu tarkastuselänlääkärit  on lopetettava. 

Tuotantoeläinten hoito ei kiinnosta jos rahakkaampia lemmikkien hoitoja tarjolla 

Vastaukset koskevat ell [xxx] ja hänen sijaisensa 

 

 


