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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eläinlääkintähuoltolain 
18 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi eläinlää
kintöhuoltolain 18 §:ää siten, että ne kunnan 
kustannukset, jotka aiheutuvat kunnan eläinlää
kintähuoltolain 14 a §:n mukaisesta osallistumi
sesta eläinlääkärin eläinlääkäriavun antamiseksi 
tekemästä matkasta eläimen haltijalle aiheutuviin 
palkkio- ja muihin kustannuksiin, olisivat val-

tionosuuteen oikeuttavia ainoastaan kunnan- ja 
kaupungineläinlääkärin sekä sopimuksen perus-

teella muun eläinlääkärin tekemien matkojen 
osalta ja vain valtioneuvoston erikseen vahvista
man eläimen haltijan omavastuuosuuden ylittä
vältä osalta. 

Muutos on tarkoitettu tulemaan voimaan vuo
den 1984 alusta. Esitys liittyy vuoden 1984 tulo
ja menoarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltä
väksi sen yhteydessä. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

Nykyisin vuoden 1983 loppuun voimassa ole
van eläinlääkintähuoltolain 18 §:n 5 momentin 
(998/79) nojalla 1 ja 2 kantokykyluokkaan kuu
luvalle kunnalle suoritetaan valtionosuutta lain 
14 a §:n mukaisiin kunnan- ja kaupungineläin
lääkärin matkakustannusten korvauksiin sellaisen 
matkan osalta, josta eläimen haltijan tulisi suorit
taa valtioneuvoston vahvistamaa määrää suurem
pi korvaus. Nykyisin eläimen haltijan omavas
tuuosuus on 30 markkaa käyntiä kohden. 

Eläinlääkintähuoltolakia (431165) on muutet
tu vuonna 1982 sosiaali- ja terveydenhuollon 
suunnittelua ja valtionosuutta koskevien säännös
ten uudistuksen yhteydessä siten, että vuoden 
1984 alusta on kaikilla kunnilla ja kuntainliitoilla 
oikeus saada valtionosuutta kaikkiin eläinlääkin
tähuoltolain 14 a §:n mukaisesta toiminnasta ai
heutuviin kustannuksiin. Siten valtionosuuteen 
oikeuttavia vuoden 1984 alusta ovat kunnan- ja 
kaupungineläinlääkäreiden lisäksi myös muiden 
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eläinlääkäreiden eläinlääkärinavun antamiseksi 
tekemistä matkoista kuntien lain 14 a §:n nojal
la suorittamat kustannukset. Valtionosuuteen oi
keuttavia kustannuksia ovat matkakustannusten 
korvausten lisäksi myös palkkiot vuoden 1984 
alusta. 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi eläinlää
kintähuoltolain 18 §:ää siten, että kunnalle ai
heutuvat kustannukset osallistumisesta lain 
14 a §: n nojalla eläinlääkärin eläinlääkärinavun 
antamiseksi tekemästä matkasta eläimen haltijal
le aiheutuviin palkkioihin ja muihin kustannuk
siin olisivat valtionosuuteen oikeuttavia ainoas
taan kunnan- ja kaupungineläinlääkärin sekä 
sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja 
valtionosuudesta annetun lain (677 1 82) 3 §:n 1 
momentin 3 kohdan mukaisessa tarkoituksessa 
tehdyn sopimuksen nojalla ja rajoissa muun 
eläinlääkärin tekemien matkojen osalta. Näiden 
matkojen osalta aiheutuvat kustannukset olisivat 
valtionosuuteen oikeuttavia vain siltä osalta kuin 
eläinlääkärin palkkio, joka muodostuu matkan 
pituuden mukaan määrätystä käyntimaksusta ja 
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mahdollisesta toimenpidepalkkiosta, ja matka
kustannusten korvaus käyntiä kohden ylittävät 
valtioneuvoston erikseen vahvistamat määrät. 
Valtioneuvoston päätöksellä annettaisiin tarkem
mat määräykset valtionosuuden perusteista vah
vistamalla erikseen palkkioiden ja matkakustan
nusten korvausten osalta markkamäärät, joidenka 
ylittävältä osalta suorittamiinsa palkkioihin ja 
matkakustannusten korvauksiin kunnalla olisi 
mahdollisuus saada valtionosuutta. 

2. Esityksen taloudelliset 
vaikutukset 

Eläinten haitijoille palkkioista aiheutuvat kus
tannukset eläinlääkärien matkoista avun antami
seksi hyötyeläimille on arvioitu koko maassa 
yhteensä n. 34,5 milj. markaksi vuonna 1984. 
Vastaavasti on matkakustannusten korvausten 
osalta eläinten haitijoille aiheutuvat kustannuk
set koko maasa arvioitu n. 15 milj. markaksi 
vuonna 1984. Kunnille aiheutuvien kustannus
ten määrään vaikuttaa se, missä määrin kunnat 
itse eläinlääkintähuoltolain 14 a §:n nojalla päät
tävät osallistua mainittuihin kustannuksiin. 

Esityksen tarkoituksena on rajata valtionosuu
den suorittaminen kunnille niiden lain 14 a §:n 
nojalla suorittamiin kustannuksiin siten, että val
tionosuutta suoritettaisiin vain sosiaali- ja tervey
denhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta 
annettun lain mukaisissa suunnitelmissa olevan 
henkilöstökiintiön rajoissa ja vain valtioneuvos
ton erikseen vahvistaman eläimen haltijan oma
vastuuosuuden ylittävältä osalta. 

Arvioitaessa, että nykyisin 5-10 kuntaa osal
listuisi eläinlääkintähuoltolain 14 a §:n nojalla 
eläinlääkäripalkkioihin, aiheutuisi niistä arvion 
mukaan n. 1, 15 milj. markan suuruiset vuotuiset 
kustannukset kunnille, mikäli kunnat eivät perisi 
lainkaan omavastuuosuutta eläinten haltijoilta. 
Valtionosuus olisi tällöin palkkioiden osalta 48 
o/o:n mukaan n. 550 000 markkaa vuodessa. 

Mikäli eläimen haltijan omavastuuosuutena 
palkkioiden osalta pidettäisiin käyntiä kohden 
esim. 80 markkaa, joka sisältäisi vuonna 1984 50 
markaksi arvioidun käyntimaksun ja keskimäärin 
30 markaksi arvioidun toimenpidepalkkion, on 
arvioitu, jos kaikki kunnat osallistuisivat palkki
oihin, että valtionosuuteen oikeuttavat palkkiois-

ta aiheutuvat menot koko maassa tulisivat ole
maan tällöin noin 10,5 miljoonaa markkaa, josta 
valtionosuus 48 % :n mukaan olisin. 5 miljoonaa 
markkaa. Arvioitaessa, että nykyisin 5-10 kun
taa osallistuisi palkkioihin, aiheutuisi niistä täl
löin n. 350 000 markan vuotuiset menot, joista 
valtionosuus 48 % :n mukaan olisi 175 000 mark
kaa vuodessa. 

Mikäli eläimen haltijan omavastuuosuutta 
matkakustannusten korvausten osalta koeotettai
siin nykyisestä 30 markasta 3 5 markkaan käyntiä 
kohden vuonna 1984, aiheutuisi valtionosuuteen 
oikeuttavia menoja sellaisessa tapauksessa, jossa 
eläinlääkärin tekemä lain 14 a §:ssä tarkoitettu 
matka kokonaisuudessaan on yli 30 kilometriä. 
Vuoden 1984 tulo- ja menoarvioesityksessä on 
vuoden 1983 ja sitä aikaisempien vuosien valti
onosuuksien maksamiseen esitetty 2,4 miljoonaa 
markkaa arviomäärärahamomentille 30.80. 31. 
(Valtionosuus kunnan- ja kaupungineläinlääkä
rien matkakulujen korvaamiseen). Missä määrin 
kunnat vuonna 1984 osallistuvt eläinlääkintä
huoltolain 14 a §:n nojalla palkkioihin ja matka
kustannusten korvauksiin on vaikeasti arvioitavis
sa. Mainittuihin kustannuksiin myönnettävän 
valtionosuuden kasvu, ottaen huomioon vuoden 
1984 menoarvioesityksessä varatut henkilöstövoi
mavarojen lisäykset, olisi arvion mukaan n. 2 
milj. markkaa Tämän lakisityksen omavastuuo
suuksien asettamisen on arvioitu vähentävän val
tionosuuden lisäystä n. 1 milj. markalla. Valtion
osuus mainittuihin kustannuksiin on varattu vuo
den 1984 tulo- ja menoarvioesityksen arviomäärä
rahamomentilla 3 3. 7 7. 30. (Valtionosuus kunnille 
ympäristötyöterveyshuollon kä yttökustannuk
siin). 

3. Voimaan tulo 

Laki ehdotetaan saarettavaksi voimaan 1 päivä
nä tammikuuta 1984. Sitä on tarkoitus soveltaa 
lain voimaantulon jälkeen syntyneisiin kustan
nuksiin. Esitys liittyy vuoden 1984 tulo- ja meno
arvioesitykseen ja sosiaali- ja terveydenhuollon 
suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 
(677 /82) voimaantuloon. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nalle hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 



1983 vp. - HE n:o 159 3 

Laki 
eläinlääkintähuoltolain 18 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 23 päivänä heinäkuuta 1965 annetun eläinlääkintähuol
tolain (431/65) 18 §:ään, sellaisena kuin se on 17 päivänä syyskuuta 1982 annetussa laissa (638/82), 
uusi 3 momentti seuraavasti: 

18 § 

Kunnalle sen tämän lain 14 a §:n nojalla 
eläinlääkärin matkasta eläimen haltijalle aiheutu
vien palkkioiden ja muiden kustannusten suorit
tamiseen osallistumisesta aiheutuvat kustannuk
set ovat valtionosuuteen oikeuttavia ainoastaan 
kunnan- ja kaupungineläinlääkärin sekä sosiaali
terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuu
desta annetun lain (677/82) 3 §:n 1 momentin 3 

Helsingissä 14 päivänä lokakuuta 1983 

kohdan mukaisessa tarkoituksessa tehdyn sopi
muksen nojalla ja rajoissa muun eläinlääkärin 
tekemien matkojen osalta ja vain siltä osalta kuin 
palkkiot ja matkakustannusten korvaukset käyn
tiä kohden ylittävät valtioneuvoston erikseen vah
vistamat määrät. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu
ta 1984. Tätä lakia sovelletaan lain voimaantulon 
jälkeen syntyneisiin kustannuksiin. 

Tasavallan Presidentti 
MAUNO KOMSTO 

Maa- ja metsätalousministeri Toivo Yläjärvi 
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Liite 

Laki 
eläinlääkintähuoltolain 18 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 23 päivänä heinäkuuta 1965 annetun eläinlääkintähuol
tolain (431165) 18 §:ään, sellaisena kuin se on 17 päivänä syyskuuta 1982 annetussa laissa (638/82), 
uusi 3 momentti seuraavasti: 

18 § 

Kunnalle sen tämän lain 14 a §:n nojalla 
eläinlääkärin matkasta eläimen halttjalle aiheutu
vien palkkioiden ja muiden kustannusten suorit
tamiseen osallistumisesta aiheutuvat kustannuk
set ovat valtionosuuteen oikeuttavia ainoastaan 
kunnan- ja kaupungineläinlääkärin sekä sosiaali
ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtion
osuudesta annetun lain (677 /82) 3 §:n 1 mo
mentin 3 kohdan mukaisessa tarkoituksessa teh
dyn sopimuksen nojalla ja rajoissa muun eläin
lääkärin tekemien matkojen osalta ja vain szltä 
osalta kuin palkkiot ja matkakustannusten kor
vaukset käyntiä kohden ylittävät valtioneuvoston 
erikseen vahvistamat mäiirät. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu
ta 1984. Tätä lakia sovelletaan lain voimaantulon 
jälkeen syntyneistin kustannukszin. 


