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ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLOSSA PRAKTIIKAN YHTEYDESSÄ KAUPUNGILLE
PERITTÄVÄT KLINIKKA- JA MUUT MAKSUT 1.5.2019 ALKAEN.
Alla olevissa taulukoissa esitettyjen maksujen lisäksi eläinlääkäri perii Kunnallisen
eläinlääkäritaksan mukaiset palkkiot sekä tarvike- ja lääkekustannukset eläimen
omistajalta tai haltijalta.
Kunnaneläinlääkäreiden suorittamasta valvonta- ja lihantarkastustyöstä perittävistä
maksuista säädetään toisaalla.

Rovaniemen ja Ranuan toimipiste

Maksu

euroa
alviton

sis alv
24 %

Klinikkamaksu 1: ennalta ehkäisevät toimenpiteet: rokotukset

3,00

3,72

Klinikkamaksu 2: peruskäynti, lyhyt < 30 min:

8,50

10,54

15,00

18,60

3,00

3,72

- mukaan lukien seuraavat toimenpiteet: tunnistusmerkintä,
passin kirjoittaminen, pitkäaikaislääkitykseen liittyvät
kontrollit, näytteen käsittely ilman potilasta
Klinikkamaksu 3: peruskäynti > 30 min
- sisältää ultraäänen ja Hemocuen käytön
lisäksi peritään materiaalikulut, Hemocue wbc -testiliuska
- seuraavat toimenpiteet: koiran kastraatio, kissan sektio,
hammaskiven poisto tai helpot hampaiden poistot
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Klinikkamaksu 4: runsaasti aikaa vievä käynti

45,00

55,80

10,48

13,00

- seuraavat toimenpiteet: koiran sterilisaatio, sektio ja
märkäkohtuleikkaus, vatsalaukun kiertymä,
vierasesineleikkaus sekä kaikki yli 2 h kestävät toimenpiteet
Maitonäytteen viljely Mastixilla, viljelymalja + herkkyysmalja,
yhteensä

Maksullinen päivystyspuhelin (0600-04410) virka-ajan ulkopuolella
(€/min)
1,37
klo 16-21 sekä viikonloppuisin ja arkipyhinä klo 8-16

3,23

1,70
4,01

klo 21-08
Avustajan käyttäminen virka-ajan ulkopuolella,

140,00 173,60

korkeintaan 2 tuntia

Avustajan käyttäminen virka-ajan ulkopuolella, yli 2 tuntia

140,00 173,60

ensimmäiset 2 tuntia + alkava 30 min (k)

+70,00 +86,80
x (k)

x (k)

Klinikkamaksuja 1-4 peritään vain Rovaniemen toimipisteessä.
Puhelinmaksu koskee Rovaniemen ja Ranuan toimipisteiden eläinlääkäripäivystystä
puhelinnumerossa 0600-04410.
Klinikkamaksu on käyntikohtainen.
Klinikkamaksua ei peritä, jos kyseessä on hyötyeläin. Mastix-viljelymaksu peritään
hyötyeläimiltä.
Klinikkamaksu peritään vain kerran, kun sama sairaus tai toimenpide vaatii
useamman käynnin kuukauden sisällä (ei sovelleta rokotuskäynteihin).
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Kolarin, Ylitornion ja Pellon toimipisteet

Maksu

euroa
alviton sis alv
24 %

Kolari, Laitemaksu: Röntgen

25,00 31,00

Ylitornio, Laitemaksu: kaasuanestesia < 1 h

16,13 20,00

Ylitornio, Laitemaksu: kaasuanestesia > 1 h, ensimmäinen tunti +
alkava 30 min (k)

16,13 20,00

Ylitornio, Laitemaksu: Hemocue

4,03

5,00

Maksullinen päivystyspuhelin (0600-14420) virka-ajan
ulkopuolella klo 16-08 sekä viikonloppuisin ja arkipyhinä (€/min)

1,23

1,52

Laitemaksu on potilaskohtainen.
Puhelinmaksu koskee Kolarin, Ylitornion ja Pellon toimipisteiden
eläinlääkäripäivystystä puhelinnumerossa 0600-14420.

+8,06 +10
x (k) x (k)

