
   
  19.5.2022 
 

 
 

 Ympäristöterveys 

 • Ympäristöterveys • Kallionkatu 10–16 C, 11100 Riihimäki • p. (019) 758 5775 •  

  •sähköposti: ytos@riihimaki.fi • 

 • www.riihimaenseudunterveyskeskus.fi • 

Eläinlääkintähuoltolain mukaan kunta voi periä ns. klinikkamaksun kotieläimen omistajalta tai halti-
jalta kunnan järjestämistä toimitiloista, työvälineistä ja  avustajista aiheutuvien kustannusten katta-
miseksi silloin, kun kotieläintä hoidetaan vastaanotolla. Riihimäen seudun terveyskeskuksen kun-
tayhtymän päätöksen (Yh päätös 18.5.2022, 67 §) mukaisesti kuntayhtymän eläinlääkärivastaan-
otolla peritään klinikkamaksu. 

Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän eläinlääkintähuollon klinikka-
maksut 1.6.2022 alkaen 

Klinikka- ja laitemaksu ovat eläinkohtaisia. 

Klinikkamaksua ei peritä: 

• luonnonvaraisten eläinten, opas-, poliisikoirien ja vastaavien hoidosta 
• jatkoinjektioista ja kontrollikäynneistä, jotka sovittu yleensä aiemman käynnin yhteydessä  

- esim. injektiosarjat, säännölliset injektiolääkitykset, hoidon vaikutuksen seurantakäynti, 
tikkien poisto. 

Klinikkamaksun suuruus 6,20 euroa (alv 24% sisältyy) 

• käynnit, joiden yhteydessä eläinlääkäri ei peri toimenpidepalkkiota 
- esim. rokotus, pelkkä kliininen perustutkimus, lintujen ja pikkujyrsijöiden hoidot ja eutana-

sia 

• vientitodistus, passi, sirutus, yksittäisen pennun pentutarkastus 

• uusintakäynnit kuukauden sisään saman sairauden vuoksi. 

Klinikkamaksun suuruus 15,50 euroa (alv 24% sisältyy) 

• yksinkertaiset, lyhyet toimenpiteet (keskimäärin alle 30min, mahdollisesti i.m anestesia)  
- esim. pienen haavan ompelu, katetrointi, kissan/kanin kastraatio, vähäisen hammaskiven 

poisto, kynsien leikkaus anestesiassa, lievät silmä-, korva-, ihotulehdukset, veri- ja raape-
näytteenotto, UÄ -tiineystarkastus, kissan/koiran/kanin eutanasia, pienen (2–4) tai nope-
asti sujuva pentueen terveystarkastus ja mahdollinen sirutus 

• Eläintenhoitajan itsenäisesti tekemät pienet toimenpiteet,  
- esim. kynsien leikkaus/takkujen ajelu tai selvittely ilman rauhoitusta. 

Klinikkamaksun suuruus 31 euroa (alv 24% sisältyy) 

• pidempikestoiset ja vaativammat toimenpiteet (kesto yleensä > 30min, yleensä i.v- tai inha-
laatioanestesia, toimenpide sitoo yhden hoitajan koko ajaksi) 
- esim. koiran kastraatio ja sterilisaatio, kissan/kanin sterilisaatio ja sektio, synnytysapu, 

runsaan hammaskiven tai kirurginen hampaan poisto ym. vaativat hammashoidot, vaativia 
tai aikaa vieviä toimenpiteitä edellyttävät iho- ja sisäelinsairaudet (esim. i.v nesteytys, mär-
kivät isot haavat, karvojen/takkujen ajelu laajalta alueelta), ison (> 4) tai aikaa vievä pen-
tueen terveystarkastus ja mahdollinen sirutus. 

Klinikkamaksun suuruus 43,40 euroa (alv 24% sisältyy) 

• erittäin vaativa kirurginen toimenpide (yleensä inhalaatioanestesia) 
- esim. koiran sektio ja märkäkohtuleikkaus, vatsalaukun kiertymä- ja vierasesineleikkaus, 

laajan tai usean kasvaimen poisto 

• toimenpiteestä riippumatta aina päivystysaikana  
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• toimenpiteestä riippumatta ulkopaikkakuntalaisilta (kesäasukkaat ovat ulkopaikka-
kuntalaisia!) 

Lisäksi laitemaksut 18,60 euroa (alv 24% sisältyy) 

• Röntgen 


