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Eläinlääkärisubventioiden tarkistus 1.1.2017 lukien
1305/10/2016
Kunnanhallitus § 271
Eläinlääkärisubventioita tarkistettiin edellisen kerran 1.3.2016 lukien kunnanhallituksen päätöksellä 18.1.2016 § 9.
1.11.2009 voimaantulleen eläinlääkintähuoltolain (765/2009) 22 §:n mukaan
kunta voi osallistua peruseläinlääkäripalvelusta ja kiireellisestä eläinlääkäriavusta
kotieläimen omistajalle tai haltijalle aiheutuneisiin kustannuksiin.
Nykyisin kunta osallistuu eläinlääkärin hyötyeläimelle antamasta eläinlääkäriavusta johtuneista käyntimaksusta, matkakustannusten korvauksesta sekä
toimenpidemaksuista eläimen omistajalle tai haltijalle aiheutuneisiin
kustannuksiin seuraavasti:
Viljelijän omavastuuosuu- Normaaliaika 50 % korotus 100 % korotus
det ja subventioiden katto- ma-pe klo 8-17 väli- klo 17-22 välinen aika klo 22-8 välinen aika
sekä lauantaina, sunnen aika
rajat
nuntaina ja arkipyhinä
myös päivisin klo
8-17 välinen aika

Käyntimaksu (huom. käynti- 23,00 €
ja matkakulukatto)
Matkakulut (huom. käynti- ja 13,00 €
matkakulukatto)
Käynti- ja matkakulukatto
150,00 €

34,50 €

46,00 €

13,00 €

13,00 €

150,00 €

150,00 €

Toimenpide (huom. toimenpidekatto)
Toimenpidekatto

28,00 €

42,00 €

56,00 €

130,00 €

130,00 €

130,00 €

Eläinlääkärisubventioita esitetään tarkistettavan eläinlääkäritaksojen tarkistusten
vuoksi seuraavasti:
Normaaliaika:
Matkakulujen omavastuuosuus nousee15 euroon. Käyntimaksu ja
käynti- ja matkakulukatto pysyvät ennallaan.
Kunta korvaa käyntimaksun ja matkakulujen yhteissummasta viljelijän omavastuuosuuden ylittävän osan, mutta kuitenkin enintään 150 euroa käyntikertaa kohden.
Toimenpidepalkkion omavastuuosuus ja toimenpidepalkkion kattoraja pysyvät ennallaan.

-

Korotusajat ja -prosentit muuttuvat seuraavasti:
50 %:n korotus:
Käyntimaksun omavastuuosuus pysyy ennallaan. Matkakulujen

omavastuuosuus nousee 15 euroon.
Kunnan korvaamien käynti- ja matkakulujen kattoraja sekä toimenpidekatto pysyvät ennallaan.
-

100 %:n korotus:
Matkakulujen omavastuuosuus nousee 15 euroon.
Kunnan korvaamien käynti- ja matkakulujen kattoraja sekä toimenpidepalkkion kattoraja pysyvät ennallaan.

Kunnallisen eläinlääkäritaksan palkkioita on korotettu 1.1.2016 lukien yleiskorotusta vastaavasti.
Vuonna 2017 eläinlääkärisubventioihin on varattu sitova 37.000 euron määräraha.
Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää vahvistaa eläinlääkärisubventiot hyötyeläimille annettavasta peruseläinlääkäripalvelusta ja kiireellisestä eläinlääkäriavusta aiheutuneisiin käyntimaksuihin, matkakustannusten korvauksiin sekä
toimenpidemaksuihin 1.1.2017 alkaen seuraavasti:
Viljelijän omavastuuosuu- Normaaliaika 50 % korotus 100 % korotus
det ja subventioiden katto- ma-pe klo 8-17 väli- klo 17-22 välinen aika klo 22-8 välinen aika
sekä lauantaina, sunnen aika
rajat
nuntaina ja arkipyhinä
myös päivisin klo
8-17 välinen aika

Käyntimaksu (huom. käynti- 23,00 €
ja matkakulukatto)
Matkakulut (huom. käynti- ja 15,00 €
matkakulukatto)
Käynti- ja matkakulukatto
150,00 €

34,50 €

46,00 €

15,00 €

15,00 €

150,00 €

150,00 €

Toimenpide (huom. toimenpidekatto)
Toimenpidekatto

28,00 €

42,00 €

56,00 €

130,00 €

130,00 €

130,00 €

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja asiasta antaa:
kunnanjohtaja Sirpa Hakala
puh. 040 539 4293, etunimi.sukunimi@ranua.fi

