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HINNASTO        

Hinnastossa on lueteltu tavallisimpien toimenpiteiden hinta-arvioita. Hinnat sisältävät arvonlisäveron. Hinnat eivät 

sisällä vastaanotolla käytettyjä tai vastaanotolta mukaan luovutettuja lääkkeitä, tarvikkeita tai rehuja, jollei siitä 

erikseen ole hinnastossa mainittu. Ne laskutetaan käytön mukaan. Hinnoittelu perustuu kunnalliseen 

eläinlääkäritaksaan.   

Hinnasto on voimassa ajanvarausaikaan arkipäivinä klo 8-16 Haminan, Miehikkälän ja Virolahden vastaanotoilla. 

Ajantasainen hinnasto on esillä Haminan kaupungin internetsivuilla sekä vastaanotoilla. Pidätämme oikeuden 

hinnaston muutoksiin.    

PERUSTUTKIMUS  

Perustoimenpide  50 e  

 esim. lyhyt toimenpide kuten kynsien leikkaus, anaalirauhasten tyhjennys 

 

Vaativa toimenpide   70 e  

 esim. tavanomainen diagnoosi ja hoito-ohjeet (korvaoire, silmäoire, virtsatieoire, 
ontumatutkimus, sisältää näytteen tutkimuksen vastaanotolla) 

 

Sisätautinen verinäyte + tulkinta  100 e  

 esim. verinäytteen otto ja tulkinta (Ulkopuoliset laboratoriokulut veloitetaan 
erikseen)  

 

ROKOTUS (sis. käytetyt lääkkeet ja tarvikkeet)  

Rokotus, sis. yhden rokotteen   50 e  

 esim. koiran nelosrokote, rabiesrokote tai kennelyskärokote, kissan kolmoisrokote 
tai rabiesrokote  

 

Rokotus, sis. kaksi rokotetta   55 e  

 esim. koiran nelosrokote ja rabiesrokote, kissa kolmoisrokote ja rabiesrokotus  

 

Rokotus muun toimenpiteen yhteydessä  20-25 e   

EUTANASIA (sis. käytetyt lääkkeet ja tarvikkeet)  

Koira   65-100 e 

Kissa, kani tai pieni jyrsijä   65-80 e  

Lemmikin eutanasia omistajan kotona   

 Hinta määräytyy matkan mukaan. Hinta-arvio annetaan tapauskohtaisesti.  
Tuhkaus  

 Halutessa toimitamme lemmikin tuhkattavaksi pieneläintuhkaamoon.  

 Tuhkauksesta veloitetaan tuhkaamon hinnaston mukaisesti.   
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LEIKKAUSTOIMENPITEET (sis. lääkkeet ja tarvikkeet)  

Kissan kastraatio  75 e  

Kissan sterilisaatio   130 e  

Koiran kastraatio   180 e – 250 e 

Koiran sterilisaatio  alk. 350 e 

Kanin kastraatio   120 e  

Kanin sterilisaatio   170 e  

Kasvaimen poisto   alk. 180 e 

HAMMASHOITO (sis. käytetyt lääkkeet ja tarvikkeet)  

Hammaskiven poisto kissa   alk. 100 e  

Hammaskivenpoisto koira   alk. 130 e 

Maitohampaiden poisto   alk. 100 e   

MUUT TOIMENPITEET   

EU-passi    60 e  

EU-passi muun toimenpiteen yhteydessä  25 e  

Ekinokokkilääkitys   50 e +käytetyt lääkkeet  

Ekinokokkilääkitys (kolme lääkityskertaa) 70 e +käytetyt lääkkeet  

Virkaeläinlääkärin vientitodistus  50 e   

Pentutarkastus ja sirutus 1. pentu  105 e  

Pentutarkastus ja sirutus seuraavat pennut  a’ 35 e  

Mikrosirun asetus   60 e  

Mikrosirun asetus muun toimenpiteen yhteydessä 20 e  

 Progesteronitesti  80 e 

Tiineysultraäänitutkimus   60 e  

HEVOSET 

Hinta määräytyy matkan mukaan. Hinta-arvio annetaan tapauskohtaisesti.  

Rokotus    alk. 70 e  

Raspaus sis. rauhoituksen  alk. 85 e 

Verinäytteen otto ja tulkinta  alk. 100 e + ulkopuoliset laboratoriokulut 

Muiden toimenpiteiden hinta-arviota voi tiedustella suoraan hoitavalta eläinlääkäriltä. Lopullinen hinta määräytyy 

tehtyjen toimenpiteiden ja tutkimusten sekä käytettyjen ja luovutettujen tarvikkeiden, lääkkeiden ja rehujen 

mukaan. Lopullinen arvio tarvittavista toimenpiteistä ja lääkityksistä voidaan monissa tapauksissa tehdä vasta 

hoidon aikana.   
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Maksuvaihtoehtoina ovat käteismaksu ja yleisimmät pankki- ja luottokortit, sekä Visa Electron.  

Päivystysaikana arkena klo 17-22 sekä viikonloppuisin ja arkipyhinä klo 8-22 toimenpiteisiin tulee 50 %:n korotus. 

Arkena, viikonloppuna ja arkipyhinä klo 22-08 toimenpiteisiin tulee 100 %:n korotus. Päivystys on tarkoitettu 

kiireellistä hoitoa vaativia sairastapauksia varten. 


