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Asiakaskäynnin hinta muodostuu klinikka- sekä toimenpidemaksuista. Lisäksi 

hintaan lisätään tarvittaessa laitemaksu. 

 

KLINIKKA- JA LAITEMAKSUT  
 

Rokotus tai terveystarkastus 5,00 € (sis. alv) 

Muu toimenpide  12,00 € (sis. alv) 

Leikkaus, hammaskiven poisto ja muu aikaa vievä 

tai erityistä panostusta vaativa toimenpide  

17,00 € (sis. alv) 

Saman eläimen saman vaivan hoitamiseksi tehty 

käynti 

puolet klinikkamaksusta 

 

Saman omistajan 2. ja seuraavat eläimet normaali klinikkamaksu, kuitenkin enintään 17 € (sis. alv) yhdellä 

kerralla hoidetuista (esimerkiksi pentue) 

 

 

Vetscan- analysaattori   11,00 € (sis. alv.) + tarvikkeet 

Hemocue-analysaattori 4,00 € (sis. alv.) + tarvikkeet 

UÄ-tutkimus   11,00 € (sis. alv.) 

 

 

TOIMENPIDEMAKSUT  
 

Alla on lueteltu tavallisimpien toimenpiteiden kokonaishinta-arvioita. Hintoihin sisältyvät klinikkamaksut ja 

arvonlisävero. Hintoihin sisältyvät myös toimenpiteessä käytetyt lääkkeet ja esim. kauluri, mutta ei 

mahdollista jatkolääkitystä.  

 

Tarkkoja hinta-arvioita kaikista toimenpiteistä ei voida antaa etukäteen, koska lopullinen päätös tarvittavista 

toimenpiteistä ja tutkimuksista voidaan tehdä vasta hoidon aikana.  

 

ROKOTUKSET 

Koirat 

4 .rokotus 53 € 

4-rokotus + raivotautirokotus  58 € 

4-rokotus + raivotautirokotus + mikrosiru 77 € 

4-rokotus + raivotautirokotus + passi 78 € 

Kissat 

3-rokotus 54 € 

3-rokotus + raivotautirokotus 59 € 
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PASSI JA TUNNISTUSMERKINNÄT 

Lemmikkieläinpassi 62 €  

Tunnistusmerkintä (mikrosiru) 61 € 

Tunnistusmerkintä  muun toimenpiteen yhteydessä 19 € 

Ekinokokkilääkitys + merkintä lemmikkieläinpassiin alk. 45 € 

Ekinokokkilääkitys + 2. merkintä lemmikkieläinpassiin alk. 18 € 

 

Pentueen terveystarkastus  ja  - todistus  + tunnistusmerkintä 

Ensimmäinen pentu 61 € 

Lisäpennut riippuen pentujen määrästä 20-25 €/pentu 

 

Tiineystarkastus ultraäänellä 63 € 

Kynsien leikkaus rauhoituksessa 62 € 

 

Eutanasia  (kissa, koira)  

1-10 kg 69 € 

10-20 kg 78 € 

>20 kg alk 82 € 

Halutessanne toimitamme lemmikkinne tuhkattavaksi. Tuhkauksesta veloitetaan pieneläinkrematorion 

hinnaston mukaiset maksut sekä palvelumaksu 10 €. 

Hammaskiven poisto (kissa, koira) 

 1-10 kg 102 € 

10-20 kg 111 € 

>20 kg alk. 116 € 
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KIRURGISET TOIMENPITEET  

 

Toimenpiteiden hintaan sisältyvät anestesia, kauluri ja toimenpiteeseen tarvittavat lääkkeet. Mahdollinen 

jatkolääkitys lisätään toimenpiteen hintaan. Tikkien poisto ilman rauhoitusta kuuluu leikkauksen hintaan. 

Kissan kastraatio 78 € 

Kissan sterilaatio 116 € 

Koiran kastraatio   

1-10 kg 159 € 

10-20 kg 173 € 

>20 kg alk. 185 € 

 

Koiran sterilaatio/pyometraleikkaus  

1-10 kg alk. 300 € 

10-20 kg alk. 330 € 

>20 kg alk. 360 € 

 

Koiran sektio   

1-10 kg alk. 330 € 

10-20 kg alk. 360 € 

>20 kg alk. 400 € 

 

Kanin kastraatio alk. 98 € 
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MAKSUVAIHTOEHDOT:  

 

Käteinen ja yleisimmät pankki- ja luottokortit sekä Visa Electron.  

Vastaanotollamme ei voi maksaa osamaksulla tai pankkisiirrolla. 

 

AJANVARAUKSEN PERUUTTAMINEN 

Peruutukset viimeistään edellisenä päivän klo 16 mennessä. Peruuttamattomasta käynnistä perimme 50% 

käynnin hinnasta. Kuitenkin vähintään 30 €.  

PÄIVYSTYS  

 

Käynti- ja toimenpidemaksut ovat korotettuja ilta- ja yöajalta, viikonloppuisin ja arkipyhinä eläinlääkäriavun 

antamisajankohdan perusteella seuraavasti:  

 

Arkipäivisin  

ma – pe kello 17.00 – 22.00: 50 %  

ma – pe kello 22.00 – 8.00: 100 %  

 

Lauantaina, sunnuntaina, kirkollisena juhlapäivänä, itsenäisyyspäivänä,  

vapunpäivänä, juhannusaattona  

kello 8.00 – 22.00: 50 %  

kello 22.00 – 8.00: 100 %  

 

 


