
Helsingin ja Tarton eläinlääketieteen kandidaattiyhdistysten suositukset kuntien 
kesäkandeille 2023  
   

Eläinlääkiksen opiskelijoiden oman hyvinvoinnin ja oikeuksien toteutumiseksi EKY suosittaa 

kuntapraktikkokesätyölle seuraavaa:  

  

  

1. Kesäkandi ei ota vastaan viransijaisuutta ennen kuin hänelle on annettu lain määräämät 
palkkauksen perusteet ja työn keskeiset ehdot. Nämä ovat: peruspalkan suuruus, 
päivystyskorvausten määrä, lisäpäivystyskorvausten määrä, normaali päivystysosuus, 
odotettu työaika ja työhön kuuluvat praktiikan ulkopuoliset työt kuten eläinsuojelu [1]  

2. Kesäkandi pyrkii seuraamaan SELL:in suosituksia eläinlääkärin työstä tähtäämällä 
peruspalkan minimisuosituksen (2862 e/kk) yläpuolelle [2].   

3. Kesäkandi edellyttää työpaikalta kunnollisen perehdytyksen, ja mielellään myös 
mentorisuhteen.  

4. Kesäkandi pyrkii tekemään töitä yleensä vain noin 8 tuntia, noin 8:00 ja 16:00 välisenä 
aikana ja kieltäytyy hänelle kuulumattomasta työstä päivystysaikana. Kesäkandi pyrkii 
lopettamaan työt 16:00 mennessä, joten asiakaskäynnit on lopetettava niin, että kandi ehtii 
tekemään päivän paperityöt, siivouksen ja muun järjestelyn ennen 16:00, tai ainakin ennen 
17:00. Kesäkandi ymmärtää että kunnallisen praktikon työajattomuuteen kuuluu oikeus ja 
vastuu päättää omasta työajasta, tauoista ja levosta [3].  

5. Kesäkandi tekee oman osuutensa mahdollisimman hyvin ja tarkasti, mutta kieltäytyy 
ylimääräisestä ja liian rasittavasta työstä. Kesäkandi ei lisää jo täyteen kalenteriin uusia 
asiakkaita, vaan ohjaa asiakkaat seuraaville päiville tai toiselle eläinlääkärille.  

6. Kesäkandi odottaa ylimääräistä korvausta ylimääräisestä päivystystyöstä, esimerkiksi 
päivystyksestä useammin kuin joka viides vuoro. [4]  

7. Kesäkandi huolehtii levosta, riittävästä palautumisesta ja henkisestä hyvinvoinnista. 
Tarvittaessa kesäkandi hakee apua esihenkilöltä, työterveyshuollosta, 
työsuojeluvaltuutetulta, luottamusmieheltä tai SELL:in virka- ja  
työsuhdeasiamieheltä. Hän odottaa kunnan huolehtivan hänen hyvinvoinnistaan ja 

puolustavan ja suojaavan häntä esimerkiksi viranhoitoon liittyvissä vihapuhe- ja 

maalitustapauksissa [5]  

8. Kesäkandi huolehtii riittävästä hintatasosta ja arvostaa omaa ja muiden eläinlääkärien 
työtä sen edellyttämällä tavalla.  

9. Kesäkandi on kollegiaalinen ja solidaarinen varsinkin muita kesäkandeja kohtaan.  
10. Kesäkandi huolehtii hauskanpidosta eikä ole itselleen liian ankara.  

   

1: Laki kunnan tai hyvinvointialueen viranhaltijasta 304/2003 9 §. 2: 

www.sell.fi/jasenenammattipolku/toissa-tyontekijana/liiton-suositukset. 3 ja 4: 

www.sell.fi/jasenenammattipolku/toissa-tyontekijana/kunnanelainlaakari/paivystyksesta-ja-

lepoajoista. 5: https://www.tyosuojelu.fi/https://www.sell.fi/jasenen-

ammattipolku/tyoelamanpelisaannot   
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Helsingin ja Tarton eläinlääketieteen kandidaattiyhdistysten suositukset klinikoiden 

kesäkandeille 2023  

   

Eläinlääkiksen opiskelijoiden oman hyvinvoinnin ja oikeuksien toteutumiseksi EKY suosittaa 

klinikkakesätyölle seuraavaa:  

  

  

1. Kesäkandi ei ota vastaan viransijaisuutta ennen kuin hänelle on annettu lain määräämät 
palkkauksen perusteet ja työn keskeiset ehdot. Nämä ovat mm.: palkan tyyppi 
(kuukausipalkka vai provisio), palkan määrä (mm. provisioprosentti ja takuupalkka), 
odotettu työaika, työn tyyppi, lounastunnin pituus, ylityö-, ilta- ja yölisät. [1]  

2. Kesäkandi ei hyväksy nollatuntisopimusta eikä muutakaan selvästi hänen työtään 
aliarvostavaa sopimusta. Tarvittaessa kesäkandi kysyy ennen allekirjoitusta mielipidettä 
SELL:istä, oppilaskunnalta tai muusta sopivasta paikasta. [2]  

3. Kesäkandi pyrkii seuraamaan SELL:in suosituksia eläinlääkärin työstä, mm. takuupalkan 
minimi (3000 e/kk) ja 100 % yötyölisä. Kesäkandi pyrkii lähelle eläinlääkärin 
mediaanipalkkaa (5000 e/kk keväällä 2022). [3]  

4. Kesäkandi edellyttää työpaikalta kunnollisen perehdytyksen, ja mielellään myös 
mentorisuhteen. Perehdytys on palkallinen.  

5. Kesäkandi tekee töitä vain sovitun määrän, korkeintaan lailliset 40 normaalia työtuntia 
viikossa. Tavallisesta 8 h päivästä ainakin 30 minuuttia on pyhitetty ruokailuun, jolloin 
työntekijä saa poistua työpaikalta eikä häneltä edellytetä valmiutta. Mikäli täyttä 30 min 
ruokatuntia ei saada pidettyä, merkitään se työtunniksi. Muuten yli 30 min ruokatunti on 
omaa aikaa. [4]  

6. Kesäkandi tekee oman osuutensa mahdollisimman hyvin ja tarkasti, mutta kieltäytyy 
ylimääräisestä työstä sekä työstä, jonka vaatimukset ovat liian suuret hänen taitotasoonsa 
nähden.   

7. Kesäkandi huolehtii levosta, riittävästä palautumisesta ja henkisestä hyvinvoinnista. 
Tarvittaessa kesäkandi hakee apua työterveyshuollosta, työsuojeluvaltuutetulta, 
luottamusvaltuutetulta, SELL:in virka- ja työsuhdeasiamieheltä tai esihenkilöltään.  
[5]  

8. Kesäkandi huolehtii riittävästä palkka- ja hintatasosta ja arvostaa omaa ja muiden 
eläinlääkärien työtä sen edellyttämällä tavalla.   

9. Kesäkandi on kollegiaalinen ja solidaarinen varsinkin muita kesäkandeja kohtaan.  
10. Kesäkandi huolehtii hauskanpidosta eikä ole itselleen liian ankara.  

  

1: Työsopimuslaki 55/2001 luku 2 4 §. 2: www.sell.fi/elainlaakariliitto/organisaatio/toimisto työ- ja 

virkasuhdeneuvonta, tyosuojelu.fi . 3: www.sell.fi/jasenen-liitto/liiton-toimintaa/tutkittua 

Yksityisten eläinlääkäriasemien tulokset 2022. 4: Työaikalaki 872/2019 24 §.  

5: www.tyosuojelu.fi/tyosuojelu-

tyopaikalla/tyosuojelunyhteistoiminta/tyosuojeluhenkilosto/tyosuojeluvaltuutettu. 

www.sell.fi/jasenenammattipolku/tyoelaman-pelisaannot/tyoelaman-

lakipaketti/luottamusvaltuutettu  
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