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Toimenpidehinnasto: Eläinlääkärin vastaanotto, Kuhmo 

Alla on lueteltu tavallisimpien toimenpiteiden kokonaishinta-arvioita. Hintoihin 
sisältyvät arvonlisävero sekä toimenpiteessä käytetyt lääkkeet ja tarvikkeet, mutta ei 
mahdollista jatkolääkitystä. Käyntimaksuun sisältyy kuntayhtymän perimä 
klinikkamaksu (8 €) 
Tarkkoja hinta-arvioita kaikista toimenpiteistä ei voida antaa etukäteen. Päätös 
tarvittavista toimenpiteistä ja tutkimuksista voidaan tehdä vasta hoidon aikana. 

Lääkeluovutus / reseptipalkkio: (8,65 € + alv 24 %) ………………   11,10 € 

Peruskäyntimaksu: …………………………………………………………......   47 €

Kontrollikäyntimaksu tai saman om. toisen eläimen käyntimaksu samalla käynnillä 17 € 

Rokotukset: kissa: 3-rokotus ………………………………................ 54 € 
2. kissa samalla käynnillä ………………........ 24 € 

3-rokotus + rabies …………………………….…. 60 € 
2. kissa samalla käynnillä ……………….….... 30 € 

Rabies ………………………………………......… 52 € 

koira: 4-rokotus ……………………………….................. 56 € 
2. koira samalla käynnillä ……………….….... 26 € 

4-rokotus + rabies ………………………………... 60 € 
2. koira samalla käynnillä ……………............ 31 € 

Rabies …………………………………………..…. 52 € 

Labrat: Peruskäyntimaksu ……………………….............. 47 € 
+ verinäytteenotto ……………………….............. 10 € 
+ virtsanäyte (stix + sedi) ……………….............. 20 € 
+ TVK ………………………………………………. 10 € 
+ kemian tutkimukset alkaen / kpl ………………. 5 € 

Progesteronitesti …………………………………………………..……………. 57 € 
2. näyte samasta koirasta ………………………… 27 € 

(hinta ei sisällä ulkopuolisen laboratorion kustannuksia, jotka ovat n. 30 €) 

Tiineys UÄ …………………………………………………………………..……. 78 € 
+ / laitemaksu ………………………………….….... 5 € 

Pentutarkastus: Mikrosirutus ja tarkastus / pentu ..……………………..…..  26 € 
+ käyntimaksu …………………………….......……  47 € 

Tarkastus ilman mikrosiruja / pentu ……………………….…  7 € 
+ käyntimaksu ……………………………..…….…  47 € 

Virallinen merkintä käsittelystä ekinokokkoosia vastaan …….…….…... 25 € 

+ lääkkeet (ei sisällä kliinistä yleistutkimusta)
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Venäjän vientitodistus ……………………………………………….……….. 25 € 

Lemmikkieläinpassi …………………………………………….…………..…. 15 € 

+ käyntimaksu ……………………….………...…. 47 € 

Lemmikkipassi muun toimenpiteen yht. ………………………….….…… 35 € 

Mikrosirutus Todistuksella, ei pentutarkastus ……………….................. 75 € 

muun tmp. yht. ………………………………..…... 35 € 

Hammaskiven poisto ……………………………………………………......... 163 - 183 € 

riippuen eläimen painosta ja toimenpiteen laajuudesta. 
Keskimäärin normaali suu noin ………………………………………………… 173 € 

Eutanasia kissa/kani/marsu ……………………………………….……. 77 € 

koira, riippuen koiran koosta ……………………………....  80 - 101 € 

pienet jyrsijät ……………………………………….……….... 61 € 

lisäksi mahdolliset tuhkauskulut tuhkaamon hinnaston mukaan 

Leikkaukset kissa Kastraatio: ……………………………………...….. 81 € 

Sterilisaatio: …………………………….................. 133 € 

koira  :  Kastraatio: painosta riippuen …………….…….......  233 - 313 €
Piilokives: painosta riippuen, uni/bilateraali ...…  306 - 506 €
Sterilisaatio: painosta riippuen ……………..........    346 - 466  € 

Päivystys Käynti- ja toimenpidemaksut ovat korotettuja ilta- ja yöajalta, 
viikonloppuisin ja arkipyhinä seuraavasti: 

arkipäivisin ma – pe kello 17.00 – 22.00 50 % 

ma – pe kello 22.00 – 8.00 100 % 

Lauantaina, sunnuntaina ja pyhinä   kello   8.00 – 22.00 50 % 

kello 22.00 – 8.00 100 % 




