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KOMMUNALVETERINÄRTAXA 

§ 1 Tillämpningsområde 

mom. 1 Legitimerade veterinärer 

En kommunalveterinär har rätt att för veterinärhjälp han ger och för 
intyg han utfärdar inom sitt tjänsteområde ta ut arvoden och kost-
nadsersättningar hos djurets ägare eller innehavare i enlighet med 
denna kommunalveterinärtaxa.  

Denna taxa tillämpas inte om veterinärhjälp eller intyg ersätts av 
statsmedel på grunder som bestäms särskilt.  

Tillämpningsdirektiv 

Ett veterinärarvode består av i § 2 i denna taxa nämnda arvoden för besök 
och telefonkonsultation och av i § 3–9 nämnda åtgärds-, undersöknings-, be-
siktnings- och inspektionsarvoden. Kostnadsersättningens storlek bestäms 
enligt § 11. 

Anmärkning 

Kommunen kan enligt prövning (16 § lagen om veterinärvård 761/1992) er-
sätta ett nyttodjurs ägare för en del av det sammanlagda beloppet av det 
besöksarvode som avses i § 2 mom. 3, av de i § 3 och 4 nämnda åtgärdsar-
vodena och av de resekostnader som avses i § 11 mom. 3. 

mom. 2 Veterinärmedicine studerande 

En veterinärmedicine kandidat eller studerande som förordnats att 
temporärt handha kommunalveterinärs tjänst har rätt att ta ut högst 
75 % av de arvoden som anges i denna taxa och kostnadsersätt-
ningarna enligt taxan. 

§ 2 Arvoden för besök och telefonkonsultationer 

mom. 1 Rätt till arvode för besök och telefonkonsultationer  

En veterinär har rätt att för veterinärhjälp ta ut i mom. 2–4 i denna 
bestämmelse nämnda arvoden för besök och telefonkonsultationer, 
om inte något annat bestäms i § 4–9. I besöksarvodet ingår enkla 
(vanliga) diagnoser samt vårdåtgärder och vårdanvisningar, såsom 
klinisk rutinundersökning, vaccinationer och recept. 
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mom. 2 Patientbesök hos veterinär 

  Besöksarvode, mk 

1 Första besöket 86  

2 Återbesök på grund av tidigare utredd 
sjukdom 

53  

Tillämpnings-
direktiv 

T.ex. upprepade besök då ett djur skall få 
en serie sprutor utgör i denna punkt 2 av-
sedda återbesök. 

 

mom. 3 Hembesök av veterinär  

1 Besöksarvode för det första djuret. 
Resans längd (enkel resa)/km: 

Besöksarvode, mk 

 1–10 85  

 11–15 90  

 16–20 95  

 21–25 100  

 26–30 105  

 31–35 110  

 36–40 115  

 41–45 120  

 46–50 125  

 Över 50 12/varje följande 10 km 

 En veterinär har rätt att höja besöks- 
arvodet för det första djuret med  
10–30 % om resan kräver extra tid på 
grund av att den är besvärlig eller 
färdsättet är tidskrävande (t.ex. häst-
skjuts eller båt). 

Ifall en veterinärs besök avbokas un-
der pågående resa, har veterinären 
rätt att ta ut ett besöksarvode som 
motsvarar högst den tillryggalagda 
sträckan (enkel resa). 

Besöksarvode, mk/djur  

2 Besöksarvode för det andra djuret 
samt därpå följande djur vid samma 
besök 

34–56  

mom. 4 Arvode för telefonkonsultation 
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 Per telefon på djurägarens eller djur-
innehavarens begäran 

Konsultationsarvode, 
mk/djur 

1 utfärdat recept jämte sedvanlig  
vårdanvisning 

18–28  

2 förnyat recept, fortsatt vård 10–14  

Tillämpningsdirektiv 

Arvode för telefonkonsultation får tas ut även då djurets ägare eller inneha-
vare utan att djuret medföljer besöker veterinären på hans mottagning för att 
få recept och vårdanvisningar. 

§ 3 Åtgärdsarvoden 

En veterinär har rätt att utöver det i § 2 nämnda besöksarvodet ta ut 
i denna bestämmelse fastställda åtgärdsarvoden för i denna be-
stämmelse uppräknade åtgärder som han vidtagit i samband med 
besöket.  

En veterinär bestämmer åtgärdsarvodets storlek i varje enskilt fall 
inom här angivna gränser enligt åtgärdens svårighetsgrad och 
tidsåtgången. Arvodet fastställs utgående från åtgärden som helhet 
och den yrkesskicklighet som man kan förutsätta att en kommunal-
veterinär har på basis av sin utbildning.  

Varje åtgärd jämte därtill normalt hörande tilläggsåtgärder utgör en 
helhet. 

Tillämpningsdirektiv 

Ett åtgärdsarvode bestäms på basis av åtgärdens svårighetsgrad och den för 
åtgärden använda tiden med åtgärderna i denna katalog eller liknande åtgär-
der som jämförelse. 

Om dessutom en annan åtgärd ansluter sig till eller ingår i en åtgärd, sker 
debitering enligt den mest krävande åtgärden, och åtgärderna debiteras inte 
separat. Så ingår t.ex. rektalpalpation i ovariediagnostik, och ingen separat 
debitering görs för palpationen. På samma sätt debiterar veterinären endast 
för i § 3 nämnd ovariediagnostik, ifall en i § 4 nämnd manuell dräktighetsun-
dersökning påkallar ovariediagnostik. Däremot är t.ex. anestesi vanligen en 
separat åtgärd och debiteringsgrundande. 

 
 

 
Åtgärd 

 
Åtgärdsarvode, mk 

100 Kirurgiska åtgärder, nyttodjur 

101 tandraspning 80–100  
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Åtgärd 

 
Åtgärdsarvode, mk 

102 borttagning av extra spene 50–100  

103 spenkirurgi 50–150  

104 kastrering, häst 300–800  

105 kejsarsnitt 500–800  

106 tandextraktion, häst 300–500  

107 avlägsnande av främmande kropp  250–500  

108 dislokationsoperation 250–500  

109 hornamputation 50–100  

110 sårsuturering 20–158  

111 avlägsnande av främmande kropp från 
munhåla eller svalg 

29–105  

112 sedering, anestesi 16–85  

113 krävande intravenös injektion 21–52  

114 blodtransfusion, vätskebehandling 28–105  

150 Kirurgiska åtgärder, smådjur 

151 liten kirurgisk åtgärd 

– t.ex. sårsuturering, avlägsnande av 
enstaka hudtumör, avlägsnande av 
tandsten eller extraktion av mjölktand, 
katetrisering av hankatt  

100–200  

152 stor kirurgisk åtgärd 

– t.ex. omfattande avlägsnande av ju-
vertumör hos hund, kirurgi som 
sträcker sig till bukhålan 

180–400  

153 mycket stor kirurgisk åtgärd som är 
tidskrävande eller kräver särskild kun-
nighet 

– t.ex. magvridningsoperation, benki-
rurgi, avlägsnande av främmande 
kropp genom operation, kejsarsnitt  

350–800  

154 kastrering av katt 100–150  

155 kastrering av hund 180–300  

156 sterilisering av katt 130–200  

157 sterilisering av hund 300–500  

158 sedering, anestesi 16–85  

159 krävande intravenös injektion 21–52  
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Åtgärd 

 
Åtgärdsarvode, mk 

160 blodtransfusion, vätskebehandling 28–105  

200 Invärtesmedicin och obstetrik 

201 juverinflammation 15–75  

202 acetonemi 22–75  

203 kalvningsförlamning, beteskramp 22–75  

204 agalakti, sugga 22–75  

205 förlossningsassistans 104–220  

206 livmoderframfall 104–220  

207 inläggning av drän 60–100  

208 rektalpalpation 30–50  

209 undersökning av hälta; häst, hund 100–300  

210 uterusbehandling 40–60  

211 ovariediagnostik 30–50  

212 vaginoskopi 20–40  

213 embryotomi 300–500  

214 artificiell insemination; hund,häst 100–150  

215 öronrengöring; hund, katt 22–58  

216 grundlig tidskrävande klinisk under-
sökning (smådjur) 

– t.ex. invärtes sjukdomar, hudsjukdo-
mar m.m. där lång tid åtgår redan till 
anamnes och givande av vårdanvis-
ningar  

50–110  

300 Provtagning 

301 katetrisering 30–60  

302 insamling av sperma 150–200  

303 våmprov 20  

304 mjölkprov/djur 20  

305 blodprov 30  

306 uterusprov, uterusbiopsi 80  

307 PAPA-prov 30  

308 skrapprov 20  

309 urinprov, genom kompression 20  

310 cystocentes 20  

311 ascitesprov 20  
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Åtgärd 

 
Åtgärdsarvode, mk 

312 provtagning, fiskar 20  

400 Laboratorieundersökningar 

401 urinprov med testremsa 20  

402 op. av urinprov 20  

403 progesteronhalt i mjölk 30  

404 hematokrit 20  

405 B-leukocyter 50  

406 diff. Av leukocyter 50  

407 resistensbestämning 40  

408 provodling 50  

409 undersökning av våmprov 20–50  

410 spermaanalys 50  

411 mikroskopisk undersökning av prov 20–40  

412 clavutest 40  

500 Röntgen- och ultraljudsundersökningar 

501 grundavgift för rtg-fotografering,  
2 bilder 

107  

502 följande bilder, styckepris 18  

503 ultraljudsundersökningar 20–200  

§ 4 Arvoden för vissa undersökningar och åtgärder 

En veterinär har rätt att för i denna bestämmelse uppräknade under-
sökningar och åtgärder som han utfört i samband med ett besök, 
beträffande det första djuret som avses i § 2 mom. 3 punkt 1 ta ut i 
respektive bestämmelse fastställt besöksarvode och därtill här fast-
slagna åtgärdsarvoden. För åtgärder eller undersökningar som vid-
tas på ytterligare djur vid samma besök har veterinären därtill rätt att 
ta ut här fastställda åtgärdsarvoden, om inte nedan bestäms an-
norlunda. 

 Åtgärd Åtgärdsarvode, mk 

214 manuell dräktighetsundersökning 30–60  

217 hälsokontroll av en djurbesättning, smitt-
samma sjukdomar 

60–100  

218  begränsad klinisk undersökning av  
enskilda djur, smittsamma sjukdomar 

60  
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 Åtgärd Åtgärdsarvode, mk 

219 

Tillämpnings- 
direktiv 
 

hälsokontroll av enskilda djur jämte intyg 

Detta gäller grundlig och tidskrävande kontroll 
av friska djur inför försäljning, teckning av för-
säkring o.dyl. 

50–150  

220  
 
 
 

Tillämpnings- 
direktiv 

rådgivning i samband med annat arbete 
beträffande det andra djuret eller följande 
djur 
 

Rådgivning i samband med annat arbete bildar 
ofta en naturlig helhet, varvid för de följande 
djurens del endast ett åtgärdsarvode som här 
avses tas ut, oberoende av antalet djur. 

50–200  

221 
 
 
 
Tillämpnings- 
direktiv 

särskilt besök i rådgivande syfte och 
skriftlig hälsovårdsplan, oberoende av 
antalet djur 

Separat överenskommelse ingås beträffande 
arvodet på basis av arbetets svårighetsgrad 
och tidsåtgången. 

200– 

 

222  tuberkulosundersökning  
– för det första djuret betalas ovan 

nämnt besöksarvode, ej separat åt-
gärdsarvode 

– åtgärdsarvode för de följande djuren 
– samtidig undersökning  

10 mk/djur 

10 mk/djur 

 

223  separat rekvirerat veterinärintyg eller  
utlåtande om t.ex. röntgenbilder eller  
laboratorieundersökning 

 
 
50–200 

224 
 
 
 
 

Tillämpnings- 
direktiv 

mer krävande och omfattande klinisk 
undersökning än klinisk rutinundersök-
ning, som inte leder till i § 3 eller denna 
paragraf avsedda åtgärder eller under-
sökningar 
 

Det gäller en klart mer omfattande och tidskrä-
vande undersökning för utredning av sjukdom 
hos ett djur än sådan rutinundersökning som 
avses i § 2 mom. 1 och som innefattas i be-
söksarvodet. Här avsett arvode tas inte ut, om 

 
 
 

50–150 
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 Åtgärd Åtgärdsarvode, mk 

i § 3 eller denna paragraf nämnda åtgärder vid-
tas i samband med undersökningen. För dem 
tas separat arvode ut.  

§ 5 Massarbetsarvoden 

En veterinär har rätt att för vaccinationer och motsvarande s.k. 
massarbeten vid besök ta ut här fastställda arvoden. Vid massarbete 
som gäller ett synnerligen stort antal djur ingås på förhand separat 
överenskommelse om arvodet, vilket dock inte får överstiga här an-
givna belopp. 

Ifall massarbetet kräver extra tid på grund av att arbetet blivit fördröjt 
eller av andra liknande orsaker som inte veterinären bär skuld till, 
har veterinären rätt att höja nedan fastställda besöksarvode med 
högst 50 %. 

 Vaccination eller motsvarande  
massarbete 

Massarbetsarvode, mk 

1 Nöt- och svinpraktik 

1.1 Första djuret i § 2 mom. 3 punkt 1 
nämnt besöksarvode 
(besöksarvode för det 
första djuret) 

1.2 Första djuret, massarbete som utförs i 
samband med annat arbete på 
samma gård 

i § 2 mom. 3 punkt 2 
nämnt besöksarvode 
(besöksarvode för det 
andra djuret) 

1.3 Följande djur 2 mk/injektion 

2 Renar 

2.1 Första djuret i § 2 mom. 3 punkt 1 
nämnt besöksarvode 
(besöksarvode för det 
första djuret) 

2.2 Följande djur 3,80 mk/injektion 

§ 6 Arvode för frivillig salmonellainspektion 

En veterinär har rätt att hos en näringsidkare ta ut 135–600 mk i 
inspektionsarvode för en av näringsidkaren begärd frivillig provtag-
ning med avseende på salmonella och därtill hörande undersökning 
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av djurens hälsotillstånd, varvid hänsyn tas till arbetsmängden, svå-
righetsgraden och eventuella särskilda förhållanden, samt ersätt-
ningar för resekostnader el.dyl. enligt § 11 i denna taxa. Andra arvo-
den eller ersättningar för inspektionen än de som fastställs i taxan 
får inte tas ut. Veterinären får inte ta ut arvoden eller ersättningar för 
inspektionen enligt denna taxa, om han har rätt att få eller ta ut ar-
voden eller ersättningar för inspektionen enligt någon annan lag eller 
andra bestämmelser. 

Tillämpningsdirektiv 

I bestämmelsen avses salmonellainspektioner som näringsidkaren själv eller 
någon annan instans än en myndighet har begärt, dvs. frivilliga inspektioner. 
Sådana förutsätts t.ex. av producentorganisationerna för tecknande eller 
ikrafthållande av salmonellaförsäkringar. 

§ 7 Arvode för besiktning på gården av levande djur (ante mortem–besiktning) 

mom. 1 När en veterinär besiktar ett levande djur på en gård i samband 
med sjukbesök eller något annat besök har han rätt att för det hos 
näringsidkaren ta ut arvode enligt tabellen nedan. 

  Arvode, mk 

1 Besiktning av slaktdjur, besiktning av s.k. rött kött 

1.1 Första djuret i § 2 mom. 3 punkt 1 
nämnt besöksarvode 
(besöksarvode för det 
första djuret) 

1.2 Första djuret, besiktning utförd på går-
den i samband med annat arbete 

I § 2 mom. 3 punkt 2 
nämnt besöksarvode för 
det andra djuret 

1.3 För det första djuret av varje djurart 
med undantag av i punkterna 1.1 eller 
1.2 avsedda djur 25 

1.4 För varje följande djur av respektive 
djurart 10 

2 Besiktning av ett stort antal djur 

 Beträffande besiktningar av levande djur och/eller köttbesikt-
ningar som gäller ett stort antal djur avtalas arvodet separat på 
förhand, dock högst de i denna bestämmelse angivna arvodena. 

3 Kostnadsersättningar 
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  Arvode, mk 

 Bestämmelserna i § 11 tillämpas. 

Tillämpningsdirektiv 

I avgiften för köttbesiktning ingår också ante mortem–besiktning i ett slakteri 
eller på en slaktplats. Ante mortem–besiktning på gården i samband med 
sjukbesök eller något annat besök ingår däremot inte i de besiktningsavgifter 
som avses i avgiftsdirektivet (96/43/EG), eftersom avgifter enligt avgiftsdirek-
tivet tas ut i slakterier, styckningsanläggningar eller kyllager. Kommunen bör 
emellertid också härvid besluta om uttag av arvoden enligt § 7 i kommunal-
veterinärtaxan. Ante mortem–besiktningar på produktionsenheten omfattas 
av 10 § 3 mom. lagen om livsmedelshygien i fråga om animaliska livsmedel 
(1195/1996), dvs. hygienlagen, enligt vilket en sådan undersökning av hälso-
tillståndet hos levande djur i anslutning till köttbesiktningen som utförs ann-
anstans än i ett slakteri eller på en slaktplats dock kan utföras också av någon 
annan legitimerad veterinär än en som är i tjänst hos kommunen eller sam-
kommunen.  

§ 8 Arvoden för besiktning av levande djur i samband med  
nödslakt enligt hygienlagen 

Under de förutsättningar som anges i § 9 har veterinärer rätt att ta 
ut det undersökningsarvode som anges i § 4 punkt 224 samt det 
besöksarvode som anges i § 2 mom. 3 punkt 1 för besiktning av 
levande djur som måste nödslaktas, vilken besiktning enligt hygien-
lagen ingår i kommunens ansvarsområde.  

§ 9 Arvode för sådan inspektion av produktionsenheter  
som avses i hygienlagen 

En veterinär har rätt att hos en näringsidkare ta ut 100–300 mk för 
en i 11 § hygienlagen avsedd hygieninspektion av produktionsen-
heten, varvid hänsyn tas till arbetsmängden och svårighetsgraden, 
samt ersättningar för resekostnader el.dyl. enligt § 11 i denna taxa, 
om kommunen har beslutat att i fråga om de avgifter som avses i 
50 § hygienlagen tillämpa ett system där veterinären tar ut arvodena 
för egen räkning i form av inspektionsarvoden enligt kommunalvete-
rinärtaxan. Några andra arvoden eller ersättningar för inspektionen 
får inte tas ut. 

Tillämpningsdirektiv 

Enligt 50 § hygienlagen skall kommunen fastställa den ersättning för inspekt-
ion av produktionsenheten som tas ut hos näringsidkaren. Kommunen kan 
välja mellan två alternativa förfaringssätt beträffande ersättningssystemet, 
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alldeles som när det gäller besiktningar enligt hygienlagen. Arvodena och er-
sättningarna för inspektionen fastställs uttömmande i ovan nämnda bestäm-
melse. Veterinären har dock rätt att sänka arvodet. 

§ 10 Grunder för sänkning och höjning av arvoden 

mom. 1 Sänkning av arvoden 

En veterinär har rätt att vid behov sänka arvoden som är uträknade 
enligt denna taxa. 

mom. 2 Förhöjning för specialveterinärer 

En specialveterinär har rätt att med högst 25 % höja i § 3 nämnda 
arvoden för åtgärder som hör till hans specialområde.  

mom. 3  Höjning på grund av vård av andra djur än nyttodjur 

En veterinär har rätt att höja i § 2–4 nämnda arvoden med högst 
25 % vid behandling av andra än nyttodjur.  

mom. 4  Arvodeshöjning under obekväm arbetstid 

En veterinär har rätt att höja i § 2–5 nämnda arvoden under vecko-
slut, söckenhelger samt kvällar och nätter enligt följande: 

 Tidpunkt för insats av veterinär Förhöjningsprocent 

1 Vardagar  

 kl. 17.00–22.00 50 

 kl. 22.00–8.00 100 

2 På söndagar, kyrkliga högtidsdagar, självständighetsdagen, 
första maj, julafton, midsommarafton och påsklördagen 

2.1 Jourhavande veterinär 

Veterinär som förordnats att sköta 
veterinärjour och uppbär sådan grun-
dersättning för jour som avses i § 8 i 
bilaga 6 till läkaravtalet 

 

 kl. 8.00–22.00 50 

 kl. 22.00–8.00 100 
 
2.2 

 
Icke jourhavande veterinär 

 
100 

En veterinär har inte rätt till här nämnda förhöjningar i följande fall: 
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– Insatserna har av skäl som inte är tvingande och som beror på  
veterinären gjorts vid en i detta moment nämnd tidpunkt. 

– Den som tillkallat veterinären har påpekat att fallet inte är bråds-
kande. 

– Under mottagningstid för veterinären själv eller en annan veterinär 
som är verksam inom samma tjänsteområde under vardagar före kl. 
8.00 eller efter kl. 17.00. 

mom. 5  Tillägg för smutsigt arbete 

En veterinär har rätt att höja i § 3 och 4 nämnda åtgärdsarvoden 
med 25,00–63,00 mk, ifall det är fråga om en åtgärd som är synner-
ligen smutsig eller som fordrar att särskilda hygieniska föreskrifter 
iakttas eller om arbetsförhållandena är synnerligen svåra. 

Tillämpningsdirektiv 

Förhöjningsgrund kan vara t.ex. åtgärder i samband med smittsamma sjuk-
domar som förutsätter att särskilda hygieniska föreskrifter iakttas. Däremot 
tas denna förhöjning inte ut för t.ex. rektalpalpation (209), vilket tillskrivs åt-
gärdens karaktär. 

mom. 6. Förhöjning på grund av avsaknad av  
mottagningsutrymmen eller utrustning 

En stadsveterinär som inte anvisats mottagningsutrymmen av ar-
betsgivaren har rätt att höja i § 2 mom. 2 nämnda besöksarvoden 
(besök hos veterinären) med 12,00 mk. 

En veterinär som inte erhållit laboratorieutrustning av arbetsgivaren 
får höja åtgärdsarvodena i grupp 400 (laboratorieundersökningar) i  
§ 3 med 20 %. 

En veterinär som inte erhållit röntgen- och ultraljudsapparatur av ar-
betsgivaren får höja åtgärdsarvodena i grupp 500 (röntgen- och ult-
raljudsundersökningar) i § 3 med 20 %.  

Anmärkning 

Se 12 § lagen om veterinärvård angående kommunens skyldighet att anvisa 
i lagens 8 § 1 mom. avsedda och för veterinärtjänster nödvändiga utrymmen 
inklusive adekvat utrustning. 

§ 11 Kostnadsersättningar 
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mom. 1  Läkemedel m.m. 

En veterinär har rätt att ta ut ersättning enligt de faktiska kostna-
derna för läkemedel, vaccin, serum, förbandsmaterial och andra 
hjälpmedel som används vid vården.  

mom. 2  Avgifter som utomstående laboratorier debiterar 

En veterinär har rätt att mot räkning ta ut avgifter som utomstående 
laboratorier debiterar, med tillägg för eventuella utgifter för postbe-
fordran och postning. För postning av prov har veterinären rätt att ta 
ut ett handläggningsarvode på högst 30,00 mk.  

mom. 3 Resekostnader 

En veterinär har rätt att för resekostnader som uppstår i samband 
med veterinärinsats ta ut ersättning enligt bilaga 17 till AKTA (ersätt-
ningar för resekostnader), dock så att veterinären alltid har rätt att ta 
ut ersättning för användning av egen bil enligt i bilagans § 5 avsedd 
grund för högsta kilometerersättning som tillämpas på orten. En ve-
terinär som medför sedvanlig veterinärutrustning har rätt till tilläggs-
ersättning för resa med egen bil på samma sätt som sådana tjäns-
teinnehavare som är tvungna att i egen bil transportera maskiner 
och anordningar som väger över 80 kg eller är skrymmande. 

Tillämpningsdirektiv 

För en veterinär sjunker inte ersättningsgrunden vid användning av egen bil 
efter de 5 000 första kilometrarna på det sätt som nämns i § 5 i bilaga 17 till 
AKTA. En veterinär som medför sedvanlig veterinärutrustning får 6 penni i 
tilläggsersättning per kilometer enligt den nämnda bestämmelsen.  

mom. 4  Inkassokostnader 

En veterinär som blir tvungen att skriftligen indriva obetalda arvoden 
av djurägaren eller djurinnehavaren har rätt att utöver direkta indriv-
ningskostnader ta ut ett faktureringstillägg på högst 15,00 mk. 

§ 12 Taxans giltighetstid 

Denna taxa gäller fr.o.m. 1.2.2000.  
 


