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KUNNALLINEN ELÄINLÄÄKÄRITAKSA 1.1.2015 1.1.2016 

1 § Soveltamisala 

Kunnallisella eläinlääkärillä on oikeus periä virka-alueellaan antamas-
taan eläinlääkäriavusta ja todistuksista eläimen omistajalta tai haltijalta 
palkkiot ja kustannusten korvaukset tämän kunnallisen eläinlääkäritak-
san mukaisesti. Tätä taksaa ei sovelleta, mikäli eläinlääkäriapu tai todis-
tukset korvataan erikseen säädetyin perustein valtion varoista. 

Huomautus 

Kunta voi harkintansa mukaan osallistua kotieläimen omistajalle 
tai haltijalle aiheutuneisiin kustannuksiin eläinlääkintähuoltolain 
22 §:ssä (765/2009) säädetyllä tavalla. 

2 § Käynti- ja puhelinpalkkiot 

1 mom. Oikeus käynti- tai puhelinpalkkioon 

Eläinlääkärillä on oikeus periä antamastaan eläinlääkäriavusta jäljem-
pänä tämän määräyksen 2–4 momentissa sanotut käynti- tai puhelin-
palkkiot, ellei tässä taksassa ole toisin määrätty. Käyntipalkkioihin sisäl-
tyvät yksinkertaiset (tavalliset) diagnoosit sekä hoitotoimenpiteet ja -
ohjeet, kuten kliininen perustutkimus, rokotus ja resepti. 

2 mom. Potilaan käynti eläinlääkärin luona 
 

Käyntipalkkio € 

 1 Ensimmäinen käynti eläinlääkärin luona 28,36 28,50 
 2 Toinen ja sitä seuraavat potilaat samalla käynnillä 11,35 11,41 
 3 Uusintakäynti saman sairauden vuoksi 11,35 11,41 

Soveltamisohje 

Eläimen perättäiset käynnit pistossarjan takia ovat edellä 3 koh-
dassa tarkoitettuja uusintakäyntejä. 

3 mom.  Eläinlääkärin käynti potilaan luona 
 

Käyntipalkkio € 

 Menomatkan pituus km:  
 1–10 31,75 31,91 
 11–15 34,03 34,20 
 16–20 36,29 36,47 
 21–25 38,57 38,76 
 26–30 40,85 41,05 
 31–35 43,11 43,32 
 36–40 45,36 45,58 
 41–45 47,63 47,86 
 46–50 49,90 50,14 
 yli 50 kukin seuraava 10 km: 

4,54 4,56 
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Soveltamisohje 

Menomatkan pituuden mukaan määräytyvässä käyntipalkkiossa 
on otettu huomioon edestakaiseen matkaan käytetty aika 1 mo-
mentissa mainittuine tehtävineen. Asiakkaalta laskutettavan käyn-
tipalkkion suuruus määräytyy eläinlääkärin tekemän todellisen 
menomatkan pituuden mukaan viranhoitopaikasta tai virantoimi-
tusmatkalla (sairaskäynnillä ym.) olevan eläinlääkärin muusta tosi-
asiallisesta sijaintipaikasta sairauskäynnin pyytäneeseen talou-
teen. Eläinlääkärillä on kuitenkin oikeus periä kultakin asiakkaalta 
vähintään 3 momentin mukainen alin käyntipalkkio. Eläinlääkärin 
tehdessä saman matkan aikana useita sairaskäyntejä, kaikkien 
käyntien käyntipalkkiot lasketaan yhteen todellisten välimatkojen 
mukaan ja kultakin asiakkaalta laskutetaan suhteellinen osuus yh-
teenlasketusta kokonaiskäyntipalkkiosta. 

Mikäli eläinlääkärin käynti peruutetaan kesken käyntimatkan, 
eläinlääkärillä on oikeus periä enintään ajamaansa menomatkaa 
vastaava käyntipalkkio. 

Työnantaja määrittää työnjohto- ja valvontaoikeutensa perusteella 
tarvittaessa eläinlääkärin viranhoitopaikan, mm. sen, missä eläin-
lääkäri suorittaa päivystystä ja mikä on päivystysaikana lähtöpaik-
ka, josta edellä 3 momentissa tarkoitettu menomatkan pituus mää-
räytyy. 

 
4 mom.  Puhelinpalkkiot 

 
 

 1 Puhelimitse eläimen omistajalle tai haltijalle 
pyynnöstä annettu resepti ja siihen liittyvä 
tavanomainen hoito-ohje tai reseptin uusinta 
ja jatkohoito-ohje 

Palkkio enintään  
8,61 8,65 €/eläin 

 2 Eläinlääkintähuoltoon liittyvä puhelinneuvonta 
eläimen omistajalle tai haltijalle päivystys-
aikana  

Kunnan paikallisesti 
päättämä korvaus 

Soveltamisohje 

Edellä kohdan 1 puhelinpalkkio saadaan periä myös silloin, kun 
eläimen omistaja tai haltija ilman potilasta käy eläinlääkärin vas-
taanotolla reseptin ja hoito-ohjeiden saamista varten. Eläinlääkäri 
on oikeutettu puhelinpalkkioon, kun hän on antanut edellä 4 
mom:ssa tarkoitetun reseptin, hoito-ohjeen tai päivystysaikana pu-
helimitse neuvontaa eläimen omistajalle tai haltijalle. Puhelimitse 
annetulla neuvonnalla ja ohjeilla ym. korvataan yleensä vastaanot-
tokäynti. Jos puhelinkontaktista seuraa potilaskäynti, oikeutta täs-
sä tarkoitettuun puhelinpalkkioon ei ole. 

Edellä kohdassa 2 tarkoitettua puhelinpalkkiokorvausta sovelle-
taan, jos kunta on päättänyt po. järjestelmän käyttöönottamisesta 
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ja neuvontapuhelut ovat asianmukaisesti todennettavissa. Paikalli-
sesti toteutettavassa puhelinneuvontajärjestelmässä tulee huomi-
oida voimassa olevan lainsäädännön edellytykset ja rajoitukset 
maksullisesta puhelinneuvonnasta. Em. 2 kohdassa tarkoitettua 
puhelinpalkkiota ei makseta neuvonnasta, josta eläinlääkärillä on 
oikeus palkkioon 5 §:n mukaisesti. 

3 § Toimenpide-, tarkastus-, tutkimus- yms. -palkkiot 

Eläinlääkärillä on oikeus periä edellä 2 §:ssä sanotun käyntipalkkion li-
säksi käynnin yhteydessä suorittamistaan toimenpiteistä, tarkastuksista 
ja tutkimuksista korkeintaan tässä määrätyt enimmäispalkkiot. 

Eläinlääkäri määrittelee palkkion suuruuden kulloisessakin yksittäista-
pauksessa toimenpiteen vaikeusasteen, työmäärän, siihen käyttämänsä 
ajan ja eläinlääkäriltä yleisesti edellytettävän ammattitaidon perusteella. 

Jokainen toimenpide siihen säännönmukaisesti kuuluvine lisätoimenpi-
teineen käsittää kokonaisuuden. 

Soveltamisohje 

Toimenpideryhmittely (perustaso, vaativa ja erittäin vaativa) perus-
tuu kokonaisarvioon toimenpiteen vaativuudesta, työmäärästä ja 
toimenpiteen suorittamiseen käyttävästä ajasta. Vaativat ja erittäin 
vaativat toimenpiteet ovat poikkeuksellisia. Toimenpiteen vaati-
vuustaso on yleensä etukäteen arvioitavissa, mutta ennalta-
arvaamattomista syistä voi toimenpiteen vaativuustaso muuttua. 

Mikäli johonkin toimenpiteeseen liittyy tai sisältyy toinenkin toi-
menpide, laskutus tapahtuu vaativimman toimenpiteen perusteella 
eikä ao. toimenpiteitä laskuteta erikseen. Esimerkiksi ovaridiag-
nostiikka sisältää rektalisoinnin, jota ei laskuteta erikseen. Vastaa-
vasti, mikäli manuaalinen tiineystarkastus johtaa ovaridiagnostiik-
kaan, laskutetaan vain ovaridiagnostiikka. Kohdassa 250 olevat 
toimenpiteet ovat sen sijaan erillisiä toimenpiteitä, joista laskute-
taan erikseen. 
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 Toimenpide Toimenpidepalkkio, 
enintään € 

100 Kirurgiset toimenpiteet hyötyeläimille  
101 Peruskirurgia  

– Esim. hampaiden raspaus, lisävetimen poisto, sarven  
amputaatio, pienen haavan ompelu  

27,70 27,84 
 

102 Vaativa kirurginen toimenpide  
– Esim. kastraatio, hampaan poisto, vierasesineleikkaus,  
dislokaatioleikkaus, ison haavan ompelu, lastoitus, kasvai-
men poisto, napatyrä  

152,09 152,84 
 

103 Erittäin vaativa, aikaa vievä tai erityistä perehtyneisyyttä  
vaativa kirurginen toimenpide  
– Esim. nivustyrä, sektio 

210,87 211,90 
 

150 Kirurgiset toimenpiteet pieneläimille  
151 Peruskirurgia  

– Esim. haavan ompelu, katetrointi tai kissan kastraatio, 
hammaskiven tai maitohampaan poisto, yksittäisen ihokas-
vaimen poisto 

38,02 38,21 
 

152 Vaativa kirurginen toimenpide  
– Esim. vatsaonteloon ulottuva kirurgia, koiran kastraatio, 
kissan sterilaatio, silmän paikalleen laittaminen 

76,05 76,42 
 

153 Erittäin vaativa, aikaa vievä tai erityistä perehtyneisyyttä  
vaativa kirurginen toimenpide  
– Esim. koiran laaja utarekasvaimen poisto, vatsalaukun  
kiertymän leikkaus, luukirurgia, vierasesineleikkaus, sektio, 
koiran sterilaatio, silmän poisto 

152,09 152,84 
 

200 Sisätaudit ja obstetriikka  
201 Perustoimenpide 

– Kliininen perustutkimus ja tavanomainen diagnoosi, hoito 
ja ohjeet: Esim. utaretulehdus, asetonitauti, halvaus, sian 
maidottomuus, manuaalinen ovaridiagnostiikka tai tiineys-
tarkastus, vaginoskopointi ja kohtuhoidot, eläinyksikön tai 
eläimen terveydentilan tarkastus tarttuvien tautien tai jalos-
tuksellisten ongelmien varalta, keinosiemennys, pieneläi-
men korvien puhdistus, loishäädön perustoimenpiteet  

28,53 28,67 
 

202 Vaativa toimenpide  
– Perusteellinen aikaa vievä kliininen tutkimus: Esim. synny-
tysapu, kohtuprolapsi, letkutus, ontumatutkimus, pieneläin-
ten iho- ja sisäelinsairauksien jatkotoimenpiteet  

68,06 68,39 
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 Toimenpide Toimenpidepalkkio, 
enintään € 

203 Terveystarkastus ja todistus  28,53 28,67 

 Soveltamisohje 
Kyseessä on perusteellinen ja aikaa vievä terveen eläimen  
tarkastus eläimen myyntiä tai vakuutuksen ottamista tms.  
varten. 

 

204 Erillinen eläinlääkäritodistus tai lausunto,  
pyydetty esim. röntgenkuvista tai laboratoriotutkimuksista 

28,53 28,67 
 

205 Kliinistä perustutkimusta vaativampi ja laajempi kliininen 
tutkimus, mikä ei johda tässä pykälässä tarkoitettuihin toi-
menpiteisiin tai tutkimuksiin 

28,53 28,67 
 

 Soveltamisohje 
Kysymyksessä on selvästi 2 §:ssä tarkoitettua, käyntipalkki-
oon sisältyvää perustutkimusta laajempi, aikaa vievä tutki-
mus eläimen sairauden selvittämiseksi. Tässä tarkoitettua 
palkkiota ei peritä, mikäli tutkimuksen yhteydessä suorite-
taan tässä pykälässä sanottuja toimenpiteitä, mistä peritään 
eri palkkio. 

 

250 Sedaatio, anestesia, nestehoito   
251 sedaatio, puudutus, anestesia 14,99 15,06 

252 inhalaatioanestesia 18,19 18,28 
 

253 eutanasia 18,19 18,28 
 

254 nestehoito, verensiirto 21,42 21,52 
 

300 Näytteiden otto   

301 Perusnäyte  
– Esim. pötsinäyte, maitonäyte/eläin, verinäyte, PAPA,  
raapenäyte, virtsa puristamalla, kystosenteesi, ascitesnäyte, 
näytteenotto kalat 

5,70 5,73 
 

302 Vaativa näyte  
– Esim. sperman otto, katetrointi, kohtunäyte, kohtubiopsia 

38,02 38,21 
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400 Laboratoriotutkimukset  
401 Peruslaboratoriotutkimus 

– Esim. stix virtsasta, op. virtsasta, hematokriitti,  
pötsinäytteen tutkiminen, näytteen mikroskopointi 

7,50 7,54 
 

402 Vaativa laboratoriotutkimus 
– Esim. valkosolut verestä, valkosolujen erittelylaskenta,  
herkkyysmääritys, näytteen viljely, sperman tutkiminen 

10,70 10,75 
 

500 Röntgen- ja ultraäänitutkimukset  
501 rtg-kuvauksen perusmaksu, 2 kuvaa 20,34 20,44 
502 seuraavat kuvat, kappalehinta 3,43 3,45 
503 ultraäänitutkimukset 38,02 38,21 

4 § Massatyö 

Eläinlääkärillä on oikeus periä massatyöstä (esim. rokotukset, sterilitee-
tit, utaretulehdushoidot, terveydenhoitotyö) jäljempänä todetut palkkiot. 
Erittäin suuria eläinmääriä koskevasta massatyöstä sovitaan palkkio 
erikseen etukäteen, kuitenkin enintään tässä sanotun mukaisesti. 

1 Mikäli tilan ja eläinlääkärin välillä on tehty kansalliseen terveyden-
huoltojärjestelmään perustuva kirjallinen terveydenhuoltosopimus, 
massatyön hinta alkavalta puolelta tunnilta on enintään 41,82 
42,02 €. Palkkion suuruus riippuu eläinlääkärin perehtyneisyydes-
tä ja työn luonteesta. 

2 Mikäli tilan ja eläinlääkärin välillä ei ole tehty edellä tarkoitettua kir-
jallista terveydenhuoltosopimusta, massatyön (rokotukset ym.) 
laskutuksessa noudatetaan alla olevaa taulukkoa. Mikäli massatyö 
eläinlääkäristä riippumattomista syistä vie ylimääräistä aikaa 
(esim. eläinlääkäristä johtumaton työn aloittamisen viivytys), eläin-
lääkärillä on oikeus korottaa jäljempänä määrättyä, taulukon mu-
kaista käyntipalkkiota enintään 50 %:lla. 

 
600 Rokotus tai sitä vastaava massatyö 

 
Toimenpidepalkkio, 
enintään € 

610 Ensimmäinen eläin edellä 2 §:n  
3 mom.  
käyntipalkkio  

620 Seuraavat eläimet:  
621 naudat, siat yms. 0,38/injektio 
622 porot 0,72/injektio 

Soveltamisohje 

Mikäli eläinlääkäri tekee tässä tarkoitetun massatyön muun työn 
yhteydessä samalla käynnillä, peritään 2 §:n 3 momentin käynti-
palkkio samasta käynnistä vain kertaalleen. Tällaisessa tapauk-
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sessa myös massatyön ensimmäisestä eläimestä peritään vain 
taulukon kohdassa 620 todettu toimenpidepalkkio. Massatyö teh-
dään yleensä muuna kuin päivystysaikana. 

5 § Neuvonta ja terveydenhuoltosuunnitelman tekeminen 

1 mom. Neuvonta 

Eläinlääkärillä on oikeus  

1 neuvontapalkkioon massatyön tai muun työn yhteydessä toiselle 
tai toisille eläimille antamastaan neuvonnasta siten, että toisen tai 
toisten eläinten osalta peritään enintään 38,00 38,19 € eläinten lu-
kumäärästä riippumatta, 

2 erillisestä neuvontakäynnistä neuvontapalkkioon, jonka suuruus 
on enintään 42,83 43,04 € alkavalta puolelta tunnilta. 

2 mom. Terveydenhuoltosuunnitelman laatiminen 

Eläinlääkärillä on oikeus kirjallisen terveydenhuoltosuunnitelman laati-
misesta palkkioon, jonka suuruus sovitaan erikseen työn vaativuuden ja 
siihen käytettävän ajan perusteella. Palkkiota sovittaessa voidaan oh-
jeellisena käyttää tämän pykälän 1 momentin 2 kohtaa. Palkkio sisältää 
myös terveydenhuoltosuunnitelman laatimiseen tarvittavat käynnit. 

6 § Palkkioiden korotusperusteet 

1 mom. Erikoiseläinlääkärikorotus 

Erikoiseläinlääkärillä on oikeus korottaa 3 §:ssä sanottuja, omaan eri-
koisalaansa kuuluvia toimenpidepalkkioita enintään 25 %. 

Soveltamisohje 

Erikoiseläinlääkärikorotus voidaan tehdä, kun toimenpiteelle tulee 
lisäarvoa erikoiseläinlääkärikoulutuksen johdosta. 

2 mom. Korotus muiden kuin hyötyeläinten hoidosta 

Eläinlääkärillä on oikeus korottaa 2–3 §:ssä sanottuja palkkioita enin-
tään 25 %:lla, kun kysymyksessä on muun kuin hyötyeläimen hoitami-
nen. 
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3 mom. Eräiden palkkioiden korotus epämukavalta työajalta 

Eläinlääkärillä on oikeus korottaa 2–4 §:n palkkioita ilta- ja yöajalta sekä 
viikonloppuisin ja arkipyhinä seuraavasti: 

 Eläinlääkäriavun antamisajankohta Korotusprosentti 
1 Arkipäivisin   
1.1 ma–pe kello 17.00–22.00 50 
1.2 la  kello 8.00–22.00 50 
1.3  kello 22.00–8.00 100 
2 Sunnuntaina, kirkollisena juhlapäivänä, itsenäisyyspäivänä, 

vapunpäivänä, joulu- tai juhannusaattona ja pääsiäislauantaina 
 

2.1 Päivystävä eläinlääkäri, joka on määrätty eläinlääkintähuoltoa koskevaan  
päivystykseen ja jolle maksetaan lääkärisopimuksen liitteen 5  4 §:ssä tarkoitettu 
päivystyksen peruskorvaus 
kello 8.00–22.00 50 
kello 22.00–8.00 100 

2.2 Muu kuin päivystävä eläinlääkäri 100 

Eläinlääkärillä on oikeus korotukseen, vaikka eläinlääkärin avun anta-
minen päättyy yllä olevassa taulukossa määrätyn kellonajan jälkeen, jos 
pääosa siitä on suoritettu ennen ao. kellonaikaa. 

Eläinlääkärillä ei ole oikeutta edellä sanottuihin korotuksiin seuraavissa  
tapauksissa: 

– Eläinlääkäriapu on eläinlääkäristä johtuvasta muusta kuin pakotta-
vasta syystä annettu tässä momentissa sanottuna ajankohtana; 

– Eläinlääkäriapua pyydettäessä on ilmoitettu, ettei tapaus ole  
kiireellinen; 

– Vastaanottoaikana, jota ao. eläinlääkäri itse tai samalla virka-
alueella toimiva toinen eläinlääkäri pitää arkipäivänä ennen kello 
8.00 tai 17.00 jälkeen 

– Edellä 2 §:n 4 momentin 2 kohdan mukaisiin päivystyksen  
puhelinneuvontakorvauksiin 

4 mom. Olosuhdelisä 

Eläinlääkärillä on oikeus korottaa 3 §:ssä sanottuja toimenpidepalkkioita 
enintään 11,98 12,04 €:lla, mikäli kysymyksessä on erittäin likainen tai 
erityistä hygieenisyyttä vaativa toimenpide taikka erittäin huonot työs-
kentelyolosuhteet. 
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Soveltamisohje 

Korotusperusteena voi olla esim. tarttuviin tauteihin liittyvät, erityis-
tä hygieenisyyttä edellyttävät toimenpiteet. Sen sijaan esim. rekta-
lisoinnista ei sen luonteesta johtuen peritä po. korotusta. 

5 mom. Korotus eläinlääkärin omien vastaanottotilojen tai laitteistojen käytöstä 

Eläinlääkärillä, jolla ei ole työnantajan puolesta vastaanottotiloja, on oi-
keus korottaa 2 §:n 2 momentissa sanottuja käyntipalkkioita (potilaan 
käynti eläinlääkärin luona) enintään 2,28 2,29 eurolla. 

Eläinlääkäri, jolla ei ole työnantajan puolesta laboratoriolaitteistoa, rönt-
gen- tai ultraäänilaitteita, voi korottaa 3 §:n 400-ryhmän (laboratoriotut-
kimukset) tai 500-ryhmän (röntgen- ja ultraäänitutkimukset) toimenpide-
palkkioita 20 %:lla. 

Huomautus 

Ks. eläinlääkintähuoltolain 18 §:n säännös kunnan velvollisuudes-
ta järjestää toimitilat ja työvälineet. 

7 § Kustannusten korvaukset 

1 mom. Lääkkeet yms. 

Eläinlääkärillä on oikeus periä hoitoon käyttämistään lääkkeistä, rokot-
teista, seerumeista, sidosaineista ja muista tarvikkeista korvaus todellis-
ten kulujen mukaan. 

2 mom. Ulkopuolisten palveluntuottajien maksut 

Eläinlääkärillä on oikeus periä ulkopuolisten palveluntuottajien veloitta-
mat maksut laskun mukaan lisättyinä mahdollisilla posti- ja postitusku-
luilla. Näytteiden postittamisesta eläinlääkärillä on oikeus periä enintään 
5,70 5,73 euron käsittelymaksu. 

3 mom. Matkakustannukset 

Eläinlääkärillä on oikeus periä eläinlääkäriavun antamisesta johtuvat 
matkakustannukset KVTES:n matkakustannusten korvauksia koskevan 
liitteen 16 mukaan kuitenkin siten, että oman auton käyttökorvaus on 
aina liitteen 16 5 §:ssä tarkoitetun, paikkakunnalla sovellettavan kor-
keimman kilometrikorvausperusteen mukainen. Eläinlääkärillä, jolla on 
mukanaan tavanomaiset eläinlääkintävälineet, on oikeus oman auton 
käytön lisäkorvaukseen vastaavasti kuin viranhaltijalla, joka joutuu kul-
jettamaan autossaan yli 80 kiloa painavia tai kooltaan suuria koneita ja 
laitteita. 
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Soveltamisohje 

Eläinlääkärillä oman auton korvausperuste ei alene KVTES:n liit-
teen 16 5 §:ssä sanotulla tavalla 5 000 ensimmäisen kilometrin 
täytyttyä. 

4 mom. Perintäkulut 

Eläinlääkärillä, joka joutuu perimään maksamattomia palkkioita eläimen 
omistajalta tai haltijalta erikseen kirjallisesti, on oikeus periä välittömien 
perimiskulujen lisäksi enintään 5 euron laskutuslisä. 

8 § Taksan voimassaolo 

Tämä taksa on voimassa 1.1.2015 1.1.2016 lukien. 


