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Rotherstr. 19 
10245 Berliini 

  Saksa 

Muistilista: Työsopimus uuden eläintenhoitajan kanssa 

Ota huomioon, että vinkkilista on vain suuntaa antava, ja työtehtävät ja huomioon otettavat asiat saattavat 

vaihdella huomattavasti. Vinkkiemme avulla pääset kuitenkin hyvään alkuun. 

Lisää mielenkiintoisia artikkeleita löydät verkkolehdestämme.     
 

 

Suosittelemme, että käyt tämän muistilistan läpi ennen kuin palkkaat eläinten-

hoitajan. Näin sopivan avun löytämisestä tulee helpompaa. 

   

 Lemmikki 

 Mitä tehtäviä lemmikin hoitoon kuuluu? 

 Onko tiettyjä sääntöjä, joita tulee noudattaa lemmikkiä hoidettaessa? 

 Onko eläimen luonteessa tai rodussa piirteitä, joita tulee ottaa huomioon? 

 Milloin ja kuinka usein lemmikkiä tulisi ruokkia? 

 Noudattaako lemmikki erityistä ruokavaliota? 

 Tuleeko lemmikkiä kouluttaa, ja miten? 

 Onko eläimellä allergioita, sairauksia tai muita terveyteen liittyviä ongelmia? 

 Mitä muita ominaisuuksia lemmikillä on? 

 

 Eläintenhoitaja 

 Kuinka usein ja kauanko työ kestää? 

 Millaisia työtehtäviä lemmikinhoitoon kuuluu? 

- Leikkiminen 

- Syöttäminen 

- Ulkoiluttaminen 

- Peseminen 

- Hoitaminen 

- Eläinlääkärikäynnit 

- Trimmaus 

 Miten ottaa omistajaan yhteyttä? 

 Voitko viedä lemmikin ulkoilemaan ja kuinka usein? 

 Voitko kuunnella musiikkia tai katsoa televisiota? 

 Onko tupakointi sallittu? 

 Voitko syödä tai juoda lemmikin kotona? 
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 Hätätapauksessa 

 Mistä löytyvät ensiaputarvikkeet? 

 Mistä löytyy lähin eläinlääkäriasema tai päivystävä eläinlääkäri? 

 Kehen ja mihin numeroon voin ottaa yhteyttä hätätilanteessa? 

 Onko eläimellä vakuutusta? 

 Mistä löytyy sammutuspeite ja miten vaihdan sulakkeen? 

 

 Kotona ja yleisellä paikalla 

 Onko paikkoja, joihin eläin ei saa mennä? 

 Onko paikkoja, mihin en saa eläintä viedä? 

 Missä kotona löytyvät eläimen tarvikkeet, kuten ruokakuppi, kaulapanta, valjaat            

ja hihna? 

 Mistä löydän siivoustarvikkeet? 

 Tarvitseeko kodinkoneita käyttää? 
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