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Eläinlääkintä / Maksutaksa v. 2021

358/210/2021

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta  29.06.2021 § 28

Ympäristölautakunta on päättänyt 5.11.2014 § 95 ottaa käyttöön vuoden
2015 alusta eläinlääkäreiden vastaanotoille kli nik ka mak sun.

                                           Klinikkamaksuilla katetaan pieni osuus vastaanottotilojen vuokrista,
kalustosta ja muista kuluista. Klinikkamaksujen osuus eläinlääkinnän
tuotoista oli vuonna 2020 6 500 euroa. Lisäksi eläinlääkinnän
päivystyspuhelimesta perittyjä maksutuottoja kertyi vuonna 2020 n. 3 000
euroa. Vastaavasti vuoden 2020 vuokramenot olivat n. 65 000 euroa ja
kalustokulut n. 13 000 euroa. Kalustoa on hankittu myös investointeina ja
vuosittaiset poistot ovat olleet noin 6 600 e. Vuokramenot tulevat
todennäköisesti kasvamaan uuden yhteisvastaanoton myötä ja vuoden 2021
budjettiin eläinlääkinnän vuokriin on varattu 80 000 euroa.

                                           Ympäristölautakunta on 16.06.2020 § 34 päättänyt talouden
tasapainottamisen toimenpiteistä. Yhdeksi toimenpiteeksi on kirjattu
klinikkamaksujen korottaminen uudella Pihtiputaan yhteisvastaanotolla.
Vastaanotto tulee olemaan nykyistä paremmin varusteltu ja klinikkamaksun
korotus on siten perusteltua. Pihtiputaan uudelle vastaanotolle hankitaan
mm. inhalaatioanestesialaitteisto, happigeneraattori, pieneläinultra ja
pakkopilttuu. Hevoset hoidetaan jatkossa ensisijaisesti vastaanotolla, missä
hoitoon on asianmukaiset tilat ja eläinlääkäreiden työturvallisuus voidaan
taata.

Klinikkamaksut ja perintäperusteet Pihtiputaan uudella vastaanotolla:

3 euroa, ennaltaehkäisy ja jatkohoito, esimerkiksi
- rokotukset
- uusintakäynti saman sairauden takia
- tikkien poisto 

8 euroa, peruspraktiikka, esimerkiksi
- korvatulehdukset
- ihottumat
- eutanasia
- kliininen perustutkimus diagnoosia varten
- verinäytteen otto, tutkimus lähetetään ulkopuoliseen laboratorioon
- peruskirurgia: kastraatio ja sterilointi kissalla, pienen haavan ompelu, yk-
sit täi sen pienen patin poisto jne. 
- pentuetarkastus + tunnistusmerkintä
- verinäytteen otto ja tutkiminen työnantajan hankkimalla ve ri ana ly saat to ril-
la tai pikamittarilla
- hevosen klinikkakäynti
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15 euroa, vaativammat toimenpiteet ja kalliimmat työnantajan hankkimat
lait teet, esimerkiksi
- ultraäänitutkimukset, esim. tiineysultraus ja märkäkohtu-ultraus
- hammaskiven poisto
- koiran kastraatio

                                                       - koiran sterilointi
- sektio, pyometraleikkaus, vierasesineleikkaus
- utarekasvainten poisto
- kaikki päivystysajan toimenpiteet

Hinnat sisältävät alv:n 24 %.

Muiden vastaanottojen osalta (Saarijärvi ja Karstula) klinikkamaksut
pidetään toistaiseksi ennallaan:

2 euroa, ennaltaehkäisy ja jatkohoito, esimerkiksi
- rokotukset
- uusintakäynti saman sairauden takia
- tikkien poisto 

6 euroa, peruspraktiikka, esimerkiksi
- korvatulehdukset
- ihottumat
- tiineysultraus, pyometraultraus
- eutanasia
- kliininen perustutkimus diagnoosia varten
- verinäytteen otto, tutkimus lähetetään ulkopuoliseen laboratorioon
- peruskirurgia: kastraatio ja sterilointi kissalla, pienen haavan ompelu, yk-
sit täi sen pienen patin poisto jne. 
- pentuetarkastus + tunnistusmerkintä

12 euroa, vaativammat toimenpiteet ja kalliimmat työnantajan hankkimat
lait teet, esimerkiksi
- hammaskiven poisto
- utarekasvainten poisto
- koiran kastraatio
- sektio, pyometraleikkaus, koiran sterilointi, vierasesineleikkaus
- anaalirauhasten poisto
- verinäytteen otto ja tutkiminen työnantajan hankkimalla ve ri ana ly saat to ril-
la
- kaikki päivystysajan toimenpiteet

Hinnat sisältävät alv:n 24 %.

Lisätiedot: Ympäristötoimen toimialajohtaja Sari Flyktman,
puh. 044 459 7385.

Ehdotus Ympäristötoimen toimialajohtaja:



VIITASAAREN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA
Pohjoisen Keski-Suomen
ympäristölautakunta

§ 28 29.06.2021

Ympäristölautakunta hyväksyy selostusosassa esitetyt klinikkamaksut ja nii-
den perintäperusteet. Maksut sisältävät alv 24 %.

Päätös Hyväksyttiin.

Muutoksenhaku Kunnallisvalitus

Toimenpiteet  5.7.2021 Ote tiedoksi sopijakunnat, eläinlääkärit, kuulutus

 ____________

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa Viitasaarella  5.7.2021

Kanslisti Auli Mattola  
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VALITUSOSOITUS

Päätökseen voi hakea muutosta kunnallisvalituksella hallinto-oikeuteen

Päätöksen tiedoksianto:
Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi tietoverkkoon: 5.7.2021

Valitusviranomainen ja valitusoikeus

Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.

Valitusoikeus
Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, vel vollisuuteen tai
etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, jo-
ka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa pää-
tökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös se, jolla on 1 tai 2 momentin nojalla oikeus tehdä
kunnallisvalitus.

Valitusperusteet
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että:
- päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
- päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai
- päätös on muuten lainvastainen

Valitusaika
Valitus on jätettävä hallinto-oikeudelle 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaantipäivästä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä seitsemän päivän kuluttua
kirjeen lä hettämisestä tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä
tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kolmantena
päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja
on asetettu yleisesti nähtäväksi Pihtiputaan kunnan verkkosivuille. 

Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ja nähtävillä olopäivää ei lueta määräaikaan. 

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto
tai arkilauantai, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. 

Valituksen muoto, sisältö ja liitteet
Valitus tehdään kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. 

Valituksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan
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- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, johin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. 

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia
perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai
oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valitus on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on muu henkilö,
valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on
valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle. 

Valituksen toimittaminen
Valitus on valittajan tai hänen valtuuttamansa asiamiehen toimitettava valitusviranomaiselle
virka-aikana ennen valitusajan päättymistä. 

Valituksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää
allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä, eikä asiakirjan alkuperäisyttä tai eheyttä ole
syytä epäillä. Sähköisen viestin (faksin tai sähköpostin) katsotaan saapuneen viranaomaiselle silloin,
kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä
voidaan käsitellä. 

Valitus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla. 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusviranomaisen yhteystiedot:
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 HÄMEENLINNA
Puhelin: 029 56 42200 (vaihde)
Faksi: 029 56 42269
Sähköposti: hameenlinna.hao(at)oikeus.fi
Virka-aika: klo 8.00 - 16.15

Muutoksenhaun maksu
Tuomioistuinmaksulain (1383/2018) nojalla muutoksenhakijalta pe ritään oikeu denkäyntimaksua
hallinto-oi keudessa 260 €. Oikeu den käynti maksua ei kui tenkaan peritä, mikäli hallinto-oikeus muut taa
toimielimen päätöstä muu tok sen ha kijan eduksi. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä
myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on
vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Tuomioistuinmaksulain (1383/2018) nojalla riita-asian, muutoksenhakuasian ja muun lainkäyttöasian
käsittelystä peritään markkinaoikeudessa oikeudenkäyntimaksua 2.050 €. Jos markkinaoikeudessa

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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käsiteltävässä julkisia hankintoja koskevassa asiassa hankinnan arvo on vähintään miljoona euroa,
käsittelymaksu on 4.100 €. Jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa, käsittelymaksu on
6.140 €. Yksityishenkilön oikeudenkäyntimaksu markkinaoikeudessa on 510 €. Hankinta-asioissa
peritään 2.050 €:n sijasta 510 €:n oikeudenkäyntimaksu, jos asia poistetaan käsittelystä antamatta
pääasiassa ratkaisua, se jää tutkimatta tai se jää sillensä.


