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KOJEN ARVIOLAUTAKUNNAN SUORITTEISTA PERITTÄVISTÄ MAKSUISTA  

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 
 
Esityksessä ehdotetaan annettavaksi maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkintävahinko-
jen arviolautakunnan suoritteista perittävistä maksuista. Esitetään, että asetus on voimassa 31 päi-
vään joulukuuta 2024. Asetuksen sisältö vastaisi muilta osin eläinlääkintävahinkojen arviolauta-
kunnan suoritteista perittävistä maksuista annettua maa- ja metsätalousministeriön asetusta 
(1012/2020), jonka voimassaolo päättyy 31 joulukuuta 2022. 
 
PERUSTELUT 
 
1 Asian tausta ja asetuksenantovaltuus 

Eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnan tehtävänä on pyynnöstä antaa lausuntoja siitä, 
onko eläinlääkärin eläimelle suorittaman toimenpiteen tai muun eläimen hoitoon liittyvän 
toimen yhteydessä tapahtunut hoitovirhe. Eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnasta an-
netun lain (1205/2001) 7 §:n mukaan eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnan lausun-
noista peritään käsittelymaksu asian vireille panneelta. Maksu voidaan määrätä omakus-
tannusarvoa alemmaksi. Muutoin maksuja määrättäessä noudatetaan mitä valtion mak-
superustelaissa (150/1992) säädetään. 

2 Nykytila 
 
Voimassa olevan asetuksen mukainen käsittelymaksu on eläimen omistajalta tai haltijalta 200 eu-
roa ja eläinlääkäriltä, joka pyytää lausuntoa koskien omia toimenpiteitään, 300 euroa ja eläinlääkä-
rin tai eläinlääkäreiden työnantajalta 400 euroa.  

3 Lautakunnassa käsitellyt tapaukset  ja kertyvät tulot 

Lautakunta on käsitellyt kokouksissaan 19—40 lausuntopyyntöä vuosina 2010—2021. Lausunto-
pyynnöissä useimmiten pyydetään arvioimaan eläinlääkärin antaman diagnoosin oikeellisuutta ja 
tämän suorittamien hoitotoimenpiteiden virheettömyyttä, oikea-aikaisuutta ja riittävyyttä sekä hoi-
dosta aiheutuneiden komplikaatioiden vältettävyyttä toisin toimien, lääkityksen määräämistä ja jat-
kohoitoa koskevien ohjeiden oikeellisuutta ja riittävyyttä. 

Eläinlääkintävahinkojen arviolautakunta käsitteli vuonna 2021 kokouksissaan 40 lausuntopyyntöä. 
Lautakunta arvioi eläinlääkärin tehneen eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnasta annetun lain 1 
§:n mukaisen vahingonkorvausvastuun perustavan hoitovirheen seitsemässä (7) tapauksessa. 
Lautakunta on edellä mainittujen lausuntojen lisäksi antanut yhden ratkaisun lausuntopyynnön pe-
ruutuksen vuoksi. Vuonna 2021 vireille tulleista lausuntopyynnöistä omistaja tai haltija oli hakijana 
26 tapauksessa, eläinlääkäri itse 1 tapauksessa, eläinlääkärin työnantaja 8 tapauksessa ja käräjä-
oikeus 1 tapauksessa. 

Kuluvana vuonna lautakunta on antanut kolmessa kokouksessa 23 lausuntoa ja antanut lisäksi 
kaksi ratkaisua uudelleenkäsittelypyyntöön. Tällä hetkellä vireillä on 27 lausuntopyyntöä. 

Lautakunta kokoontuu pääsääntöisesti neljä kertaa vuodessa. Lausuntopyyntöjen käsittelyaika on 
ollut vuonna 2021 noin 4,5-12 kuukautta. Käsittelyaikojen pituus on keskimäärin 6-10 kuukautta. 
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Vuodelle 2022 tuloja arvioidaan kertyvän noin 7 000 euroa.  

KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA (Julk. oik.) 

 
 
 

2020 
tilinpäätös 

euroa 
 

2021 
tilinpäätös 

euroa 
 

2022 
arvio 

euroa 

TUOTOT 6 072 10 453 7 100 
KUSTANNUKSET 
Erilliskustannukset: 
- Aineet, tarvikkeet ja tavarat 
- Henkilöstökustannukset 
- Vuokrat 
- Palvelujen ostot 
- Muut erilliskustannukset 

 
 

385 
45 884 
6 635 
1 265 

5 

 
 

118 
53 414 
2 802 
1 529 

1 

 
 

118 
55 000 
2 802 
1 529 

1 
Erilliskustannukset yhteensä 54 174 57 864 59 450 
KÄYTTÖJÄÄMÄ -49 302 -47 411 -52 350 
Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustan-
nuksista 
- Tukitoimintojen kustannukset 
- Poistot 
- Korot 

 
 

23 436 
2 060 

- 

 
 

30 473 
3 919 

- 

 
 

30 473 
3 919 

- 
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä 25 495  34 912 34 912 
Kokonaiskustannukset yhteensä 79 671  92 257 93 842 
TILIK. YLIJÄÄMÄ (+) / ALIJÄÄMÄ (-) -74 798 -81 804 -86 742 
Kustannusvastaavuus % 6 % 11 % 8 % 
    
 
4 Ehdotus  

Esitetään, että asetus on voimassa 31 päivään joulukuuta 2024. Asetuksen sisältö vastaisi muilta 
osin aiempaa asetusta. 

Nykyisen asetuksen 1 §:n mukaiseen eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnan lausunnoista perit-
täviin käsittelymaksuihin ei ehdoteta muutosta. Lautakunnan lausuntoa pyytävät useimmiten eläi-
men omistaja tai eläimen hoidosta vastanneen eläinlääkärin työnantaja. Tavallisesti lausunnon 
pyytäjä (omistaja) maksaa käsittelymaksun omista varoistaan. On todennäköistä, että nykyisen kä-
sittelymaksun suuruus jo vaikuttaa lausuntopyyntöjen määrään. Tämä koskee erityisesti yksityisiä 
eläimen omistajia, jotka itse joutuvat maksamaan käsittelymaksun. Kunnat, kuntayhtymät ja eläin-
lääkäriasemat ovat eläinten omistajien ohella merkittäviä lausunnon pyytäjiä. Käsittelymaksu on 
suurempi silloin, kun lausunnonpyytäjänä on eläinlääkäri tai tämän työnantaja (eläinlääkäriasema, 
kunta tai kuntayhtymä) tai kun lausunto pyydetään vakuutusyhtiön intressissä. On mahdollista, että 
aiempi käsittelymaksun korotus on hieman vähentänyt eläinlääkäreiden työnantajien tekemien lau-
suntopyyntöjen määrää ja korostanut eläinten omistajien roolia lausunnon pyytäjinä.  

6 Asian valmistelu 

Asetusluonnos on valmisteltu maa- ja metsätalousministeriössä. Siitä on pyydetty lausunto valtio-
varainministeriöltä. 

7 Asetuksen voimaantulo 
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Ehdotetaan, että asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023 ja on voimassa 31 päivään jou-
lukuuta 2024. 
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