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Kesälomasijaisuudet 
 
Kysymys: 
Palasin juuri kesälomaltani kuntaan töihin ja kiitin sijaista, joka oli hoitanut hommat hyvin ollessani 
poissa. Ympäristöterveydenhuollon yksikössämme sijaisia oli tänä kesänä riittävästi, mutta tiedän, 
että naapurialueella on ollut vaikeuksia saada ketään.  
 
Emme kuitenkaan tarjoa suurempaa palkkaa kuin tuo toinen yksikkö, eikä yhteisvastaanottoa 
löydy kummaltakaan alueelta. Miksihän meille löytyy sijaisia, mutta naapurialueelle ei? 

 
Vastaus: 
Eläinlääkäriliiton alkuvuonna tekemässä kunnaneläinlääkärikyselyssä selvitettiin, miten 
kunnaneläinlääkäreille on riittänyt sijaisia. Vertasimme sellaisten alueiden tietoja, joille sijaisia on 
yritetty palkata, mutta heitä ei enimmäkseen ole saatu, sellaisiin alueisiin, joille sijaisia on saatu 
hyvin. Alueiden välillä on havaittavissa selkeitä eroja. Seuraavat seikat näyttivät olevan tyypillisiä 
alueille, joilla sijaisia on riittänyt, verrattuna muihin alueisiin: 
Sekä eläinlääkintähuollon että ympäristöterveydenhuollon esimiehen koulutustausta on useimmin 
eläinlääkäri. Tämä voi viitata kiinnostukseen ja tarmoon, joilla sijaisen rekrytointiin halutaan 
panostaa.  Alueilla, joilla sijaisia saadaan huonommin, työnantaja ei myöskään juuri osallistunut 
päivystykseen (esimerkiksi sairastapausten sattuessa työnantaja ei järjestänyt sijaista 
sairastuneen tilalle), mikä viittaa jälleen työnantajan aktiivisuuden merkitykseen 
Praktikon virkoja on enemmän ja vastaavasti päivystysvuoro osuu kohdalle harvemmin. 
Autolla ajoa kertyy vähemmän. Tämä viittaa seutuihin, jotka eivät ole haja-asutusaluetta. 
Työsidonnaisuus on pienempi. 
Päivystys on useammin eriytetty pien- ja suureläinpäivystykseen, tai potilaan voi vähintään 
lähettää eteenpäin. 
Päivystysaikaiset puhelinjärjestelyt ovat modernimpia. 
Päivystys alkaa, ja päivystyskorvausta aletaan maksaa, aikaisemmin. 
Paikallisia sopimuksia on solmittu enemmän. 
Avustajia on eläinlääkärin käytettävissä useammin. 
Peruspalkan määrässä ei juuri ole eroa. 
Yhteisvastaanotto on 52 prosentilla alueista. Vertailun vuoksi alueilla, joilla sijaisia on ollut 
huonosti, yhteisvastaanotto on 44 prosentilla. 
Yhteisvastaanotto ja peruspalkan asiallinen taso ovat toki sijaisia kiinnostavia asioita, mutta 
kyselyn perusteella ne eivät vaikuttaisi olevan määräävässä asemassa, kuten kysyjä on 
huomannut. Syrjäseudulla oleminen näyttää olevan haastava tekijä, mutta sijainti ei myöskään 
merkitse kaikkea. Sijaiset hakeutuvat sinne, missä eläinlääkärien hyvinvointiin ja 
eläinlääkintähuollon järjestämiseen ylipäänsä on aktiivisesti kiinnitetty huomiota. Organisoimalla 
asiat edellä mainituin osin mahdollisimman hyvin on todennäköisempää, että sekä sijaisia että 
hakijoita avoimiin virkoihin on enemmän. 
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Kunnaneläinlääkärikyselyn tuloksia käsitellään lisää lehden sivuilla 386. 


