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Tuotantoeläinsairaalan asiakkaat
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus
Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Arvoisat asiakkaamme
Tiedote kunnalliseen eläinlääkäritaksaan siirtymisestä
Olemme muuttamassa laskutuskäytäntöjämme. Nykyinen laskutustapamme historia ulottuu
Hautjärven klinikan aikoihin asti ja on rakenteeltaan hyvin vanhanaikainen ja hankala. Muualla
Suomessa tuotantoeläineläinlääkinnässä käytetään pääasiassa kunnallista eläinlääkäritaksaa.
Päädyimme muutokseen, koska kunnallinen eläinlääkäritaksa helpottaa meillä erityisesti
tilastointia. Se on myös helpompi ja tutumpi erikoistuville eläinlääkäreille, jotka tulevat meille
työskentelemään eri puolilta Suomea.
Olemme selvittäneet muutoksen vaikutuksia hinnastoon oman väkemme toimin ja ulkopuolisena
apuna meillä on ollut Kausator Oy.
Normaalin eläinlääkärityön lisäksi tuotantoeläinsairaalalle kuuluu tulevien eläinlääkärien opetus.
Olemme erittäin kiitollisia, että meillä on loistavat opiskelijoihin tottuneet asiakkaat. Toivomme,
että myös te hyödytte opetushetkistä eläintiloissanne. Samalla haluamme tarjota teille parasta
mahdollista eläinlääkintä- ja asiakaspalvelua. Mikäli ottaisimme käyttöön kunnaliseläinlääkäritaksan täysimääräisenä, hintamme nousisivat huimasti. Tämä ei tietenkään opetuksen takia tule kyseeseen, vaan olemme huomioineet asian ottamalla taksaan reilun alennuksen toimenpiteisiin.
Tuotantoeläinsairaalan keskimääräinen hinta asiakkaille on tällä hetkellä 36 % kunnaneläinlääkäreitä halvempi.
Tilakäyntien hinnoittelussa siirrytään tammi-helmikuun 2014 aikana noudattamaan kunnallista
eläinlääkäritaksaa. Toimenpiteistä annetaan alennusta 50–75 % päiväpraktiikassa ja päivystysaikana 25–50 %. Arviomme mukaan palvelun hinta nousee päiväsaikaan keskimäärin 4 % ja päivystysaikana 7 %. Sairaalapotilaiden ja pieneläinten hinnastoissa jatketaan edelleen eläinsairaalan oman hinnastoperiaatteen käyttämistä. Taksauudistus ei koske myöskään tiloilla tehtävää
terveydenhuoltotyötä, kuukausitarkastuksia tai sikamatkoja, jotka laskutetaan tuntitaksana tai erillisen sopimuksen mukaisesti.
Kunnallinen eläinlääkäritaksa on luettavissa Kuntatyönantajien sivuilla osoitteessa:
http://www.kuntatyonantajat.fi/fi/ajankohtaista/yleiskirjeet/2011/Tiedostot%20yleiskirje%202911/cslp12taksaelainlaakarit-yk%2029-2011%20liite%203.pdf
Lisätietoja asiassa antavat:
Sairaalaeläinlääkäri Mari Niemi, mari.niemi@helsinki.fi, 040 5142963
Tuotantoeläinsairaalan johtaja Juhani Taponen, Juhani.Taponen@helsinki.fi, 040 5142953
Yliopistollisen eläinsairaalan johtaja Jussi Anttila, jussi.anttila@helsinki.fi, 050 4345433
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