
Huom! Gynekologilla ei ole ilmaisia konsultaatioita. 

Asiakkaalle tehdään aina sisätutkimus, joka sisältyy vastaanottomaksuun (alk. 110 €). Vastaanottomaksusta 

saa Kela-korvauksen. Yksityinen vakuutus saattaa kattaa koko palkkion. Leikkausten yhteydessä 

kontrollikäynti sisältyy leikkauksen kokonaishintaan, samoin kuin toipilasajan puhelinkonsultaatiot. 

 

HINNASTO – GYNEKOLOGI 
1.7.2016 – 30.9.2016 

 

 
 

  Hinta 

1.7. – 30.9. 

Lisätietoja   

Klinikka 

Vastaanottoaika 30 min. 110 € - 

 

 

Vastaanottoaika 45 min. 150 € -  

Vastaanottoaika 60 min. 180 € -  

Ultraäänitutkimus 110 € Hintaan lisätään 

vastaanottomaksu. 

 

Munasarjan tai kohdun 

ultraäänitutkimus 

60 € Hintaan lisätään 

vastaanottomaksu. 

 

Alkuraskauden 

ultraäänitutkimus 

(raskausviikot 5 – 12) 

110 € Hintaan lisätään 

vastaanottomaksu. 

 

Varhaisraskauden 

ultraäänitutkimus 

(niskaturvoke ja morfologia) 

160 € Hintaan lisätään 

vastaanottomaksu. 

 

Rakenneultraäänitutkimus 260 € Hinta sisältää vastaanottomaksun.  

Kierukan laittaminen 260 € Hinta sisältää 

ultraäänitutkimuksen ja 

vastaanottomaksun. 

 

Pipelle-näytteen otto 260 € 

 

Hinta sisältää 

ultraäänitutkimuksen ja 

vastaanottomaksun. (Ei sis. 

näytteen PAD-tutkimusta.) 

 

Papa-koe 

(vastaus kirjeenä kotiin) 

65 € Hintaan lisätään 

vastaanottomaksu. 
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Huom! Gynekologilla ei ole ilmaisia konsultaatioita. 

Asiakkaalle tehdään aina sisätutkimus, joka sisältyy vastaanottomaksuun (alk. 110 €). Vastaanottomaksusta 

saa Kela-korvauksen. Yksityinen vakuutus saattaa kattaa koko palkkion. Leikkausten yhteydessä 

kontrollikäynti sisältyy leikkauksen kokonaishintaan, samoin kuin toipilasajan puhelinkonsultaatiot. 

 

 

 

 

 

  Hinta 

1.7. – 30.9. 

Lisätietoja Klinikka 

Pipelle-koe 

(vastaus kirjeenä kotiin) 

75 € Hintaan lisätään 

vastaanottomaksu. 

 

Kohdunsuun pienen polyypin 

poisto 

  

350 € Hinta sisältää 

ultraäänitutkimuksen ja 

vastaanottomaksun. (Ei sis. 

näytteen PAD-tutkimusta.) 

 

Kondyloomasyylien hoito 

laserilla 

300 € – 600 €   

Valkojäkälän laservalohoito 300 € – 600 €   

Luomen muutoksen poisto 

laserilla 

300 € – 600 €   

Lämpöpallohoitopaketti, osa 1 

Sisältää 

 lääkärintutkimuksen 

 ultraäänen 

 kohtuontelon solunäytteen 

 kohtuontelonäytteen 

ottamisen 

 

249 € Runsaista kuukautisista 

kärsiville. 

 

Lämpöpallohoitopaketti, osa 2 

Lämpöpallohoito (termoablaatio) 

paikallispuudutuksessa 

2200 € Runsaista kuukautisista 

kärsiville. 
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Huom! Gynekologilla ei ole ilmaisia konsultaatioita. 

Asiakkaalle tehdään aina sisätutkimus, joka sisältyy vastaanottomaksuun (alk. 110 €). Vastaanottomaksusta 

saa Kela-korvauksen. Yksityinen vakuutus saattaa kattaa koko palkkion. Leikkausten yhteydessä 

kontrollikäynti sisältyy leikkauksen kokonaishintaan, samoin kuin toipilasajan puhelinkonsultaatiot. 

 

 

Kirurgiset 

toimenpiteet 
paikallispuudutuksessa 

  

 

Hinta 

(paik.puud.) 

1.7. – 30.9. 

 

 

Lisätietoja 

  

 

 Klinikka 

 

Virtsankarkailun 

nauhaleikkaus TOT-

Monarc 

 

 

2950 € 

  

 

Virtsarakon laskeuman 

korjaus 

 

3200 € 

  

Peräsuolen laskeuman 

korjaus 

 

3200 € 

  

Virtsarakon ja peräsuolen 

laskeuman korjaus 

 

5000 € 

  

Pienten häpyhuulien 

pienennys 

1199 €  

(norm. 2100 €) 

Alv (24 %) lisätään joissakin 

tapauksissa. 

 

Muu emättimen tai 

ulkosynnytinten pieni 

korjaus 

 

700 € 

 

Alv (24 %) lisätään joissakin 

tapauksissa. 

 

Emättimen kiristys  

perineoplastia 

 

2600 € 

Alv (24 %) lisätään joissakin 

tapauksissa. 

 

Emättimen kiristys  

kolpoperineoplastia 

 

3200 € 

Alv (24 %) lisätään joissakin 

tapauksissa. 

 

Kohdun kaavinta 

l. abrasio fractionata 

 

1000 € 

  

Kohdun imutyhjennys 1200 €   

Kondyloomasyylien 

kirurginen poisto 

 

600 € – 1600 € 

  

Bartholiniitin / Bartholinin 

kystan hoito 

lasertekniikalla 

 

1200 € 
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Huom! Gynekologilla ei ole ilmaisia konsultaatioita. 

Asiakkaalle tehdään aina sisätutkimus, joka sisältyy vastaanottomaksuun (alk. 110 €). Vastaanottomaksusta 

saa Kela-korvauksen. Yksityinen vakuutus saattaa kattaa koko palkkion. Leikkausten yhteydessä 

kontrollikäynti sisältyy leikkauksen kokonaishintaan, samoin kuin toipilasajan puhelinkonsultaatiot. 

 

 

Kirurgiset 

toimenpiteet 
nukutuksessa tai 

spinaalipuudutuksessa 

  

 

 

Hinta (nukutus/ 

spinaalipuudutus) 

1.7. – 30.9. 

 

 

 

Lisätietoja 

  

 

  

Klinikka 

 

Virtsankarkailun 

nauhaleikkaus TOT-Monarc 

 

 

3600 € 

  

 

Virtsarakon laskeuman 

korjaus 

 

3850 € 

  

Peräsuolen laskeuman 

korjaus 

 

3850 € 

  

Virtsarakon ja peräsuolen 

laskeuman korjaus 

 

6100 € 

  

Pienten häpyhuulien 

pienennys 

 

2750 €  

Alv (24 %) lisätään 

joissakin tapauksissa. 

 

Muu emättimen tai 

ulkosynnytinten pieni 

korjaus 

 

1250 € 

 

Alv (24 %) lisätään 

joissakin tapauksissa. 

 

Emättimen kiristys  

perineoplastia 

 

3250 € 

Alv (24 %) lisätään 

joissakin tapauksissa. 

 

Emättimen kiristys  

kolpoperineoplastia 

 

3950 € 

Alv (24 %) lisätään 

joissakin tapauksissa. 

 

Kohdun kaavinta 

l. abrasio fractionata 

 

1750 € 

 

 

 

Kohdun imutyhjennys 1850 €   

Kondyloomasyylien 

kirurginen poisto 

 

1250 € – 2250 € 

  

Bartholiniitin / Bartholinin 

kystan hoito lasertekniikalla 

 

1250 € – 2250 € 

  

  



Huom! Gynekologilla ei ole ilmaisia konsultaatioita. 

Asiakkaalle tehdään aina sisätutkimus, joka sisältyy vastaanottomaksuun (alk. 110 €). Vastaanottomaksusta 

saa Kela-korvauksen. Yksityinen vakuutus saattaa kattaa koko palkkion. Leikkausten yhteydessä 

kontrollikäynti sisältyy leikkauksen kokonaishintaan, samoin kuin toipilasajan puhelinkonsultaatiot. 

 

 

Intiimivaivojen 

laserhoidot 
 

  

 

Hinta 

1.7. – 30.9. 

 

 

Lisätietoja 

   

 

Klinikka 

Ponnistusvirtsankarkailun 

hoito 

1400 € 

Hintaan sisältyy kolme 

hoitoa noin kuukauden 

välein.  

Geelipuudutus 30 – 60 

minuuttia ennen hoitoa. 

Tarjous: Hintaan sisältyy 

ultraäänitutkimus (arvo 110 €). 

 

 

Laskeuman laservalohoito 2000 € 

Hintaan sisältyy neljä 

hoitoa noin kuukauden 

välein. 

Geelipuudutus 30 – 60 

minuuttia ennen hoitoa. 

Tarjous: Hintaan sisältyy 

ultraäänitutkimus (arvo 110 €). 

 

 

Emättimen 

kuivuusoireyhtymän 

hormoniton hoito 

950 € 

Hintaan sisältyy kolme 

hoitoa noin kuukauden 

välein. 

Geelipuudutus 30 – 60 

minuuttia ennen hoitoa. 

Tarjous: Hintaan sisältyy 

ultraäänitutkimus (arvo 110 €). 

 

Emättimen kiristys laserilla 

 

990 € 

Hintaan sisältyy kaksi 

hoitoa noin kuukauden 

välein. 

Alv (24 %) lisätään 

joissakin tapauksissa. 

Tarjous: Hintaan sisältyy 

ultraäänitutkimus (arvo 110 €). 

 

 

 

Lasertoimenpiteiden boosterihoidot tehdään  

1 – 1,5 vuoden kuluttua. 
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