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Eläinlääkäripalvelujen
vastaanottoverkostoa
Pohjois-Karjalassa
on
tarkasteltu viimeisen vuoden aikana (Tuupovaara YMPJ 14.6.2017 §28;
Läntinen alue YMPJ 17.5.2017 §21). Ympäristöterveydenhuollon jaoston
hyväksymään suunnitelmaan eläinlääkäripalveluista (YMPJ 7.12.2017 §40)
on kirjattu ”Yhteisvastaanottojen määrät tulisi saada lisääntymään
suunnitelmakaudella. Vastaanottoverkoston tarkastelua jatketaan vuonna
2018. Eläinlääkäreiden yhteisvastaanotot ovat tavoitteena siellä, missä
maantieteelliset etäisyydet eivät muodostu liian suuriksi. ”
Ympäristöterveydenhuollon jaoston linjaus pohjautuu valtakunnallisiin
tavoitteisiin. Eläinlääkintähuollon valtakunnallisen ohjelman mukaan on
tavoitteena pidettävä eläinlääkäreiden yhteisiä toimitiloja siellä, missä
maantieteelliset etäisyydet eivät muodostu liian suuriksi. Valtakunnallisten
tavoitteiden mukaan hyvänä palvelutasona voidaan väestötiheillä alueilla
pitää peruseläinlääkäripalvelun järjestämistä siten, että pääosa asiakkaista
saa
palvelun
alle
viidenkymmenen
kilometrin
etäisyydeltä.
(Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma 2015–2019, Päivitys
vuodelle
2018,
https://www.evira.fi/tietoa-evirasta/julkaisut/elaimet/oppaat/elainlaakintahu
ollon-valtakunnallinen-ohjelma-eho-2015-2019-paivitys-vuodelle-2018/ )
Siun sote on vuokrannut eläinlääkärin käyttöön toimitilat Rääkkylän
terveyskeskuksen yhteydestä. Siun soten kaupungineläinlääkäri käy Kiteeltä
käsin yhtenä päivänä viikossa pitämässä tiloissa pieneläinvastaanottoa.
Muina päivinä Rääkkylän eläinlääkärin vastaanottotila on ilman käyttöä.
Asiakasmäärät Rääkkylässä ovat vähäisiä: pieneläinasiakkaita on ollut
keskimäärin 3 /viikko, vaihtelu 0-6. Muina arkipäivinä lähimmät
eläinlääkäripalvelut ovat tarjolla Kiteellä, jonne on Rääkkylästä matkaa noin
38 kilometriä. Rääkkyläläiset voivat käyttää myös muita Siun soten alueen
kunnan- ja kaupungineläinlääkärien palveluita esim. Joensuussa.
Rääkkylän alueella oli 21 lypsykarjatilaa keväällä 2017 ja muita nautatiloja
15 kpl. Lampaita on kahdella tilalla. (SVT: Luonnonvarakeskus,
Kotieläinten lukumäärä; vuoden 2017 kevään tilanne. ProAgrian mukaan
vuoden 2017 lopussa lypsykarjatiloja 18.)
Kunnallisten eläinlääkäripalvelujen palveluntarve on Rääkkylän alueella
niin vähäinen, ettei vastaanottotilojen ylläpitäminen toimintaa varten ole

tarkoituksenmukaista. Tämän vuoksi, ja ottaen huomioon myös
maakunnalliset ja valtakunnalliset tavoitteet, on valmisteltu Rääkkylän
vastaanottotilasta luopumista.
Valmisteluvaiheessa on kuultu Rääkkylän sote-neuvottelukuntaa 7.5.2018.
Neuvottelukunta esitti, että vaikka vastaanotosta luovuttaisiin, eläinlääkäri
voisi jatkossakin käydä Rääkkylässä kunnan osoittamassa tilassa hoitamassa
kiireettömiä potilaita ajanvarauksella sovittuna ajankohtana esim. kerran
kuukaudessa. Neuvottelukunta piti myös tärkeänä, että tuotantoeläintilojen
matkakustannukset eivät nouse, eli että suunnitelmalliset käynnit voidaan
jatkossakin ajoittaa niin, että matkakulut jakautuvat tilojen kesken.
Kunnallisten eläinlääkäripalvelujen palveluntarve on Rääkkylän alueella
niin vähäinen, ettei vastaanottotilojen ylläpitäminen toimintaa varten ole
tarkoituksenmukaista.
Esityksen mukaan Rääkkylän eläinlääkärin
vastaanotosta luovuttaisiin irtisanomisajan (6 kk) jälkeen, eli 1.12.2018
alkaen. Muutoksen jälkeen lähimmät kunnalliset eläinlääkäripalvelut
olisivat saatavilla Kiteellä arkipäivisin. Asiakas voi halutessaan käyttää
myös muita alueen eläinlääkäreitä, jos luonteva asiointisuunta on muu kuin
Kitee. Etäisyys täyttää valtakunnallisten tavoitteiden mukaisen hyvän
palvelutason väestötiheillä alueilla. Eläinlääkäripäivystykseen virka-ajan
ulkopuolella muutos ei vaikuta.
Neuvottelukunnassa käydyn keskustelu pohjalta eläinlääkäri kävisi
kuitenkin jatkossa kerran kuukaudessa Rääkkylässä kunnan osoittamassa
tilassa pitämässä ns. "rokotusvastaanottoa". Eli kiireettömät ajanvaraukset
yksinkertaisiin toimenpiteisiin (kuten rokotukset) kerättäisiin yhdelle
päivälle kuukaudessa. Yksinkertaisia toimenpiteitä ovat toimenpiteet, joiden
suorittamiseen riittää eläinlääkärin mukanaan kuljettamat tavanomaiset
välineet. Tila on kunnan osoittama tarkoitukseen soveltuva tila, eikä siitä
makseta vuokraa. Ainakin aluksi tila olisi nykyinen vastaanottotila.
Tuotantoeläinten palvelut tiloilla pyritään hoitamaan jatkossakin niin, että
palvelutaso ei muutu. Äkilliset sairasmatkat hoidetaan nykyisinkin Kiteeltä
käsin. Käytössä oleva subventio vähentää tuotantoeläinten omistajan osuutta
matkakuluista (subvention omavastuu 70 €, alv 0 %, YMPJ 2.1.2017 § 7).
Terveydenhuoltokäynnit yms. suunnitelmalliset käynnit pyritään jatkossakin
hoitamaan niin, että useampi käynti hoidetaan samalla kertaa, jolloin
matkakulut jakautuvat tilojen kesken.
Asia on ympäristöterveydenhuollon jaoston käsiteltävänä, koska kyseessä on
palveluverkon muuttaminen eläinlääkäripalvelujen osalta. Toimitilojen
vuokraamisesta päättää tekninen johtaja.
Lisätiedot:
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Ehdotus

Ympäristöterveydenhuollon johtaja:
Ympäristöterveydenhuollon
jaosto
päättää,
että
eläinlääkärin
pieneläinvastaanotosta Rääkkylässä luovutaan 1.12.2018 alkaen.
Eläinlääkäri kävisi kuitenkin jatkossakin kerran kuukaudessa Rääkkylässä
kunnan osoittamassa tilassa pitämässä vastaanottoa, jossa voitaisiin hoitaa
kiireettömiä yksinkertaisia toimenpiteitä, joiden suorittamiseen riittää
tavanomaiset eläinlääkärin mukanaan kuljettamat välineet.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

