
Vapaamuotoiset kommentit liikkuvista eläinlääkäripalveluista 

(vastaajia 27, kommentteja 29 kpl) 

Pitkät matkat ja ajaminen yleensä väsyttää (6 kommenttia) 

Saattaa vaikuttaa vähäiseltä ns. yöaikaan tapahtuvat keikat, mutta jos niihin menee jokaiseen matkoineen 

n. 5 h ja joillain alueilla 1 h niin asiat eivät voi olla vertailukelpoisia. Valikkona "yli 3 h" ei kuvaa mitään. 

päivystysten matkat on pitkiä  ja vaikka viikonloppuna on esim "vain" 8 matkaa voivat ne tulla päällekkäin: 

ikävää, kun  olet halvausta hoitamassa ja ähky ja synnytysapu soittaa yhtä-aikaa ja kaikki on 80-100 km 

päässä tosistaan. + palkkiolaskutus ajomatkoista on poskettoman pienet. 

Päivystysaikana alue on laaja ja ajomatkoihin kuluu suhteellisen paljon aikaa. En pidä siitä. 

Suurin osa päivystysmatkoista kaukana, jo matkoihin menee helposti lähes kolme tuntia. 

Päivystysalueellamme matkoihin voi mennä kauan aikaa, alueella voi ajaa 140 km tilalta A tilalle B. 

pitäisi osata lentää 

 

Palkkaus ja työjärjestelyt (6 kommenttia) 

Jos esim. käyn simppelin  halvauksen hoitamassa 80 km päässä ja aikaa menee 2,5 h on laskun 

loppusummasta iltatyökorotuksilla palkkion osuus noin 90 € eli minulle tulevaa palkkaa, josta saan 

vähentää kuluja ja maksaa veroja. Tuollainen taksa ei paljoa houkuttele nuoria kuntatöihin. Taitaa 

siivoojatkin tienata paremmin. Ilman päivätöitä ja pieneläimiä ei kunnallinen järjestelmään päivystäjäksi 

olisi tekijöitä 

Valitsin tämän jakson, koska siihen osui minulla yhtenäinen työpätkä, johon sisältyi viikonloppupäivustys. 

Siihen mahtuu myös kaksi arkipyhää, jotka olin vapaalla (eli vähentävät sairasmatkojen määrää, kuten 

käytännössä myös vappuaatto). Olemme erittäin tarpeellisia, joka iikka, jokainen päivä ja jokainen 

päivystyskerta. Matkojen (eli hoidettujen eläinten) lisäksi annan paljon puhelinneuvontaa. Päivystystiheyttä 

ei kannata lisätä, eli päivystäjiä ei kannata vähentää, sillä työn sitovuus on jo suuri. Myös päiväsaikaan 

olemme tarpeellinen kunnallinen palvelu, sillä tuotantoeläimet ja lemmikit sairastuvat akuutisti myös 

päivällä. Tälle jaksolle ei osunut paljon ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa, mutta sitä ja muuta 

neuvontaa tehdään myös runsaasti vuoden mittaan. (Alueella on yksityistä palveluntarjontaa pieneläimille 

jonkun mittapuun mukaan runsaastikin, mutta ei käytännössä tarpeeksi eikä kohtuuhintaisena. Meillä 

tarvitaan selkeästi ennaltaehkäisyn lisäksi myös akuuttien tapausten hoitajaa. Lisäksi myös pieneläimet 

tarvitsevat vaihtelevasti liikkuvia eläinlääkäripalveluja. Ja kunnaneläinlääkäri tarvitsee pieneläimistä tulevia 

praktiikkatuloja varsinkin näissä kunnissa, missä tuotantoeläinmatkojen määrä on alhainen.) 

Matkan jälkeen aikaa menee suihkussa käymiseen, vaatteiden vaihtoon, auton lääke- ja tarvikevaraston 

täydentämiseen, instrumenttien ja työvälineiden pesuun ja desinfiointiin. Pyrin tekemään kaiken tuon 

jokaisen tilakäynnin välillä, ja siihen kuluu yllättävän paljon aikaa. 

Sairaan eläimen hoitokäynnillä usein hoidetaan myös terveitä eläimiä, kiimahoidot, tiineystarkastukset, 

nupoutus. 

Päivystysten vilkkaus vaihtelee huomattavasti ja se, miten päivystyksiä omalle kohdalle sattuu. Nyt on ollut 

kausi, jolloin ulkopuolinen sijainen on tehnyt päivystykset. Yleensä kun tilalle arkena menee, löytyy tilalta 

yksi sairas ja paljon kiireetöntä tehtävää (nupoutukset yms.) 



Kunta subventoi myös yksityisiä eläinlääkäreitä ja on hyvin hankala arvioida lääkkeiden kulutusta, sillä 

akuutit palvelut on tietenkin tarjottava ympäri vuorokauden, ja hedelmällisyyshoitojen hinnakkaiden 

lääkkeiden tarvekin vaihtelee hyvin paljon, kun yksityisiä ei kuitenkaan ole saatavilla kuin virka-aikaan eikä 

ole tietoa, milloin pitävät lomiaan, jolloin lääketarve kasvaa hetkellisesti merkittävästi. Yksityiset eivät halua 

jakaa poissaolotietojaan. Lääketappiot liikkuvassa praktiikassa on merkittävä kuluerä. 

 

Liikkuvat eläinlääkäripalvelut ovat tärkeät (3 kommenttia) 

Liikkuvat eläinlääkäripalvelut kohtuuetäisyydellä ovat välttämättömiä eläinsuojelusyistä maaseudulla ja 

taajamien lähistössäkin, koska hevosten määrä on lisääntynyt, eikä niitä voida kaikkia kuljettaa klinikoille. 

Itse olen eläkeläinen , ja olen osallistunut päivystyksiin koska päivätyössä olevat kollegat ovat uupuneita ja 

koska liikkuva työ on mukavaa. 

Perustason päivystys kaikkialla on tärkeää ja se edellyttää kiinteää kell-järjestelmää kuten myös tarttuvien 

tautien vastustus 

Ovat välttämättömiä eläinsuojelullisista syistä.  Ei voida hoitaa harvaan asutulla alueella yksityisten 

toimesta, subventiot välttämättömiä, jos Suomi halutaan pitää asuttuna 

 

Päivystys (2 kommenttia) 

Päivystyssidonnaisuus on liiallista 

Teen pääasiassa päivystystä. Mukavaa hommaa. Ei tarvetta muuttaa nykyistä järjestelmää. 

 

Työ (/päivystys) kuormittaa (2 kommenttia) 

Tulee järjestää. Liian kiireinen päivystys estää palautumisen. Arkena työ painottuu akuuttipraktiikkaan ja 

ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon. Terveydenhuolto on isossa osassa, varsinkin kun kyse on 

taloudellisen tuloksen parantamisesta hyvinvointia parantamalla. 

Päivystys on erityisesti ikääntyvälle ihmiselle erittäin kuormittavaa ja stressaavaa, vaikka käyntejä ei olisi 

koko ajan. Päivystysmatkojen määrä vaihtelee rajusti, toisinaan on ihan hiljaista ja toisinaan taas hirveä 

ruuhka. 

 

Tilanteen kuvaus tai tekninen kommentti kyselyyn (10 kommenttia) 

Pelkkä käyntimäärien kysyminen on harhaanjohtavaa, jos ei ole selvillä käynnillä hoidettavien eläinten 

määrää tai edes työntekijän työssäolopäiviä/päivystysten määrää. 

Keski-Lapissa vahva vuodenaikariippuvuus, porokaudella vilkkaampaa. Tarve ympärivuotinen kuitenkin 

kokonaisuus huomioiden (tuotantoeläimet, seuraeläimet, päivystys, valvonta ja lihantarkastus) 

Teen kunnaneläinlääkärin virkaa osa-aikaisena (60 % eli kaksi viikkoa kuukaudesta), joten tähän kyselyyn 

syöttämäni luvut eivät ehkä kerro koko totuutta vaan ainoastaan kahden viikon tilanteen, koska loput kaksi 

viikkoa huhtikuusta olin lomalla. Tällä seudulla päivystysmatkat ovat kohtuullisia (pääsääntöisesti alle 50 km 

vastaanotolta) ja öisin matkoja tulee harvoin, joten päivystystä pystytään pyörittämään melko pienellä 

porukalla, mutta toisinaan tulee kiirettä ja jos joku sairastuu, katastrofi on aina lähellä. Meillä on 



yhteisvastaanotto ja lisäksi hyvää yhteistyötä kuntarajojen yli, mikä helpottaa valtavasti töiden suunnittelua 

ja jakamista. 

Vaihtelevuus kiireisyydessä päivystyksessä ja käyntien maantieteellisessä ja aikataulullisessa sijoittelussa on 

suurta. Maltillinen kuukausi päivystysten osalta, mutta vauhdikas terveydenhuollon ja päiväaikaisten 

akuuttihoitojen osalta. Päiväaikaiset työt venyivät päivittäin virka-ajan ulkopuolelle, mutta koska laskutus 

näistä on tehty päiväaikaisuuden mukaan, ei ole raportointia käyntimääristä, jotka on tehty virka-ajan 

ulkopuolella. Keskimääräinen työpäivän pituus 11h myös päivystyksettöminä päivinä. 

Päivystyskäyntien määrät ja muodot vaihtelevat hyvin paljon. Liikkuva praktiikka on vain osa työstäni, 

hoidan myös pieneläimet ja eläinsuojeluvalvonta. Tähän kyselyn vastaamiseen meni noin 2 tuntia, eli älkää 

ole ihmeissään, jos vastaajia on vain vähän. 

hevosten osalta terveydenhuoltokäynnit ovat usein nopeita rokotus/raspauskäyntejä. aikaa menee 1-2 

tuntia matkoineen. Nautojen osalta terveydenhuoltokäyntiin menee kaikkinensa 3-4 tuntia 

Kunnaneläinlääkäripraktiikkani on pääasiassa tilakäyntejä/liikkuvaa praktiikkaa (=hevoset, naudat). 

Valitettavasti tämä kysely ei nyt ole mitenkään edustava kun on tämä korona-aika, asiakkaita koko ajan 

selvästi vähemmän ja epäilen että ainakin tuotantoeläimiä lopetetaan hoidon sijaan jonkin verran, tai ei 

soiteta vaikka olisi tarvekin. 

Viikonloppujen osalta kyselyn kattama aika on niin lyhyt, että sattuma vaikuttaa paljon sekä vuodenaika. 

Itse päivystin vain puoli viikonloppua. Myös kissojen ja koirien takia teen kotikäyntejä. Sairaskäyntien 

pituuden kysyminen on tässä ehkä vaikea tulkita ja sen antia mahdoton arvioida, koska kesto vaihtelee 

puolen tunnin ja seitsemän tunnin välillä. Diagnooseja tulee niin vähän kutakin, että sekin on 

sattumanvaraista ja vuodenaikasidonnaista. minun seuraamani ajanjakso oli neljä viikkoa. Ilmoittamieni 

päivämäärien väli on pitempi, koska olin välillä vapaalla toukokuussa. Tähän jaksoon sisältyi 

emolehmävasikoita ja tammojen kiimatarkastuksia. 

Olen vastannut tähän kyselyyn jo aikaisemmin ja silloin tiedot olivat tammikuulta. Vastasin kyselyyn 

uudestaan, koska praktiikkaa on hyvin erilaista eri vuodenaikoina. Alkuvuoden kuukaudet eli tammi- ja 

helmikuu ovat hiljaisempia, mutta kun poikimiset (emolehmät, lampaat, hevoset) alkavat keväällä, käyntejä 

on enemmän. 

 


