
 

 

HINNASTO PIRTEVAN PIENELÄINVASTAANOTOILLA 2023 
 
Käynnin hinta muodostuu seuraavista osista 
 

· Käyntimaksu 38,34-47,93€ (sis. alv 24%) 
- toisen ja sitä seuraavien eläinten käyntimaksu 15,43 € 

· Toimenpidemaksu (alv 24%) 
· Käytetyt tarvikkeet (alv 24%) 
· Käytetyt ja luovutetut lääkkeet (alv 10%) 
· Mahdolliset laboratoriokulut, tuhkaamokulut ja lääkekäsittelymaksu (alv 24%) 
· Käytettyjen lääkkeiden ja tarvikkeiden määrään vaikuttaa eläimen koko ja käsiteltävyys 

 
Vakiohintaiset toimenpiteet (hinta kokonaishinta sisältäen kaiken tarvittavan)  
Koiran rokotus, IV-rokote (parvo, penikkatauti, tarttuva maksatulehdus ja kennelyskä) 50 € 
Koiran rokotus IV- ja rabiesrokote 55 € 

- saman omistajan seuraavat koirat samalla käynnillä 35 € 
Koiran kennelyskärokotus 50 €, muun toimenpiteen yhteydessä 22 € (Huom! Rokote voi olla 
tilaustuote) 
Kissan rokotus, III-rokote (kissarutto, hengitystieinfektioita aiheuttavat kaliki- ja herpesvirus) 
50 € 
Kissan III-rokote ja rabiesrokote 55 € 
Kissan rokotus, mikrosirutus, III-rokote 85 €, leikkauksen/muun toimenpiteen yhteydessä  
45 € 
Koiran tai kissan mikrosirutus 70 €, muun toimenpiteen yhteydessä 30€ 
Kollikissan kastraatio 80 € 
Naaraskissan sterilaatio (sisältää kaulurin ja kipulääkkeen kotiin) 140 € 
EU-passin kirjoitus 70 €, muun toimenpiteen yhteydessä 40 € 

- saman omistajan seuraavat eläimet samalla käynnillä 50 € 
Pentuetarkastus sis. mikrosirutus, todistus ja merkintä Kennelliiton Omakoira -järjestelmään 
(omistaja kirjannut tiedot valmiiksi) 1. pentu 85 €, seuraavat 30 € per pentu  
Tiineystarkastus (ultraääni) 70 € 
 
 
Peruskäyntien arvioituja hintoja 
Alkaen -hinnat on laskettu suuntaa antavasti noin 15 kg:n painoisille eläimille ja keskimääräi-
sen ajan vaativille toimenpiteille. Mikäli tarvike-, lääke- tai laboratoriokulut poikkeavat taval-
lisesta tai käyntiin menee odotettua pidempi aika (esim. laajempi neuvonta, hankalasti käsi-
teltävä potilas tai arvioitua hankalampi vaiva), voi käynnin hinta olla suurempi kuin hinnas-
tossa annettu. Hinnat sisältävät alv:n.  
 
Nukutusta vaativissa toimenpiteissä huomioikaa, että käytössämme ei ole inhalaatioanestesiaa 
(laitteisto, joka automaattisesti ylläpitää nukutuskaasujen määrää elimistössä hengitysputken 
avulla), eikä hoitajaa valvomassa eläintä suonensisäisen nukutuksen aikana ja avustamassa 
eläinlääkäriä. Käytössä ei ole röntgenlaitteistoa kuvantamista varten, eikä välineistöä hampai-
den poistoon. 
 
Perustutkimus/ anaalirauhasten tyhjennys/ korvatulehdus/ silmätulehdus/ virtsatietuleh-
dus/neuvontakäynti 50-120 €  
Ekinokokki-loishäätö 20 € + lääkekulut 



 

 

Koiran kastraatio (nukutuksessa) 210-300 € (sisältää kipulääkkeen kotiin)  
Hammaskivenpoisto (nukutuksessa) alkaen 120 € (kissa) ja 150 € (koira) 
Turkin ajo rauhoituksessa 100-180 € 
Kynsien leikkaus 60 €, rauhoitettuna 100 €, muun toimenpiteen yhteydessä 12 € 

Eutanasia koira 80-110 € 
                    kissa tai kani 70-80 € 
                    jyrsijät alkaen 40 €  

- Mikäli omistaja ei itse hautaa eläintä, lisätään hintaan tuhkauskulut ulkopuolisen pal-
veluntarjoajan hinnaston mukaisesti 
 

 


