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ELÄINLÄÄKINNÄN KLINIKKAMAKSU

508/11.02.08/2020

YTERJOLJ 16.06.2020 § 58
Valmistelijat kunnaneläinlääkäri Saana Manninen ja ym pä ris tö-
pääl lik kö Aapo Mäenpää:

Eläinlääkintähuoltolain 765/2009 21. pykälän mukaan kunta voi
pe riä 11 ja 13 §:ssä tarkoitetuista palveluista kotieläimen omis ta-
jal ta tai haltijalta maksun kunnan järjestämistä toimitiloista ja työ-
vä li neis tä sekä avustavan henkilökunnan palkkauksesta ai heu tu-
vien kustannusten kattamiseksi silloin, kun kotieläintä hoidetaan
eläin lää kä rin vastaanotolla. Eläinlääkintähuollon val ta kun nal li ses-
sa ohjelmassa 2020 todetaan seuraavaa: ”Jos kunta tuottaa pe-
rus eläin lää kä ri pal ve lua lemmikki- ja harraste-eläimille tilanteessa,
jos sa palvelua on saatavilla yhteistoiminta-alueella myös yk si tyi-
sil tä palveluntarjoajilta, on suositeltavaa, että kunta perii asiak kail-
ta klinikkamaksun ja maksun keskitetystä yhteydenottopalvelusta.
Kun nan on vahvistettava kunnalle mahdollisesti perittävien kli nik-
ka mak su jen ja keskitetystä yhteydenottopalvelusta perittävien
mak su jen suuruudet. Klinikkamaksuja vahvistettaessa on syytä
huo mioi da klinikan varustustaso.”

Eri kuntien vastaanotoilla on käytössä monenlaisia käytäntöjä kli-
nik ka mak sun osalta, alkaen yhdestä kiinteästä hinnasta kaikille
po ti lail le jatkuen toimenpiteen vaativuuden mukaiseen hin noit te-
luun sisältäen runsaasti erilaisia laitemaksuja sellaisilla vas taan-
otoil la, joissa on laitevalikoimaa. Meri-Lapin alueella kaupungin
omis ta ma tällä hetkellä toiminnassa oleva laitteisto koostuu pien-
eläin ten osalta seuraavista: ultraäänilaitteet (Tornio ja Simo), hap-
pi ge ne raat to rit, autoklaavi/kuumennuskaappi, ultraäänilaitteet
ham mas ki ven poistoon, mikroskoopit, sentrifuugit ja leu ko syyt ti-
las ku rit (ns pikatulehdustesti).

Meri-Lapin ympäristöpalvelujen johtosäännössä (1.1.2019) on
mää ri tel ty Meri-Lapin ympäristöterveys- ja joukkoliikennejaoston
pää tös val ta :
10§,kohta 4 : "Hyväksyy jaoston toimialaan kuuluvista palveluista
pe rit tä vät maksutaksat ja niiden perusteet ".

YMPÄRISTÖPÄÄLLIKKÖ AAPO MÄENPÄÄ :

Esitetään otettavaksi käyttöön 8 € (ALV 0%) klinikkamaksu kai kis-
ta toimenpiteitä sisältävistä käynneistä 1.9.2020 alkaen. Kli nik ka-
mak sun ulkopuolelle jäävät ekinokokki- ja rokotuskäynnit.
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Hoi ta ja käyn nis tä peritään 20 € (ALV 0%) (esim. kynsien leikkuu,
muualla lai tet tu jen tikkien poisto, lääkeinjektiot, verinäytteen otto).
Eläin lää kä ri tilittää maksut kaupungille kerran kuukaudessa.

Tak sa luon nos kuulutetaan Meri-Lapin ympäristöpalvelujen
sopijakuntien verk ko si vuil la.

MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYS- JA JOUKKOLIIKENNEJAOSTO:

Hyväksyttiin.

LISÄTIEDOT: ympäristöpäällikkö Aapo Mäenpää

TÄYTÄNTÖÖNPANO: Muutoksenhakuna oikaisuvaatimus

Otteet:

Kunnaneläinlääkäri
Ympäristöpäällikkö

_______
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OIKAISUVAATIMISOHJEET
Kunnallisasiat

OIKAISUVAATIMUS

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Pää tök seen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen

tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tie dok si-
saan nis ta.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Tornion kaupungin kirjaamoon
määräajan vii mei se nä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan
päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta
näytetä, seit se män päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä
tavallista säh köis tä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tie don, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin
lähettämisestä, saan ti to dis tuk sen osoittamana aikana tai erilliseen tie-
dok si saan ti to dis tuk seen merkittynä ai ka na.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän
päivän ku lut tua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oi kai su vaa ti-
mus ajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä,
joulu- tai ju han nus aat to tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä
en sim mäi se nä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Meri-Lapin ym pä ris tö-
ter veys- ja joukkoliikennejaosto.

Kirjaamon yhteystiedot:
Suensaarenkatu 4
95400 Tornio
Sähköposti: kirjaamo@tornio.fi
Puhelinnumero:  016 43 211
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Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8 - 15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja
täyttää vaa ti muk sen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
 päätös, johon haetaan oikaisua
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta,
pos ti osoi te ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä,
yh teys tie to na pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Tornion kau-
pun gin kirjaamosta.

Tarkastettu pöytäkirja viedään 18.6.2020 nähtäväksi yleiseen
tietoverkkoon.

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on
lähetetty 18.6.2020.

  Liitetään päätökseen/otteeseen


