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Erikoislääkärin vastaanotto 
 
Ensikäynti (hedelmöityshoidot)   241 € 
Sis. 30–60 min vastaanotto ja uä-tutkimus 
 
Gynekologin vastaanotto ja uä-tutkimus  200 € 
Sis. lääkärin vastaanotto 30 min ja  
kohdun ja munasarjojen uä-tutkimuksen. 
 
Munanjohtimien aukiolotutkimus   337 € 
sis. 30 min vastaanotto 
 
Gynekologin etävastaanotto (10–45 min)  40–140 € 
 
Muut gynekologin vastaanotot (20–60 min)  65–155 € 
Gynekologiset ultraäänitutkimukset   65–130 € 
 
Raskausajan tutkimukset 
 
Varhaisraskauden (alle 10 rv) ultraäänitutkimus  167 € 
sis. lääkärin vastaanotto 20–30 min ja uä-tutkimus. 
 
Raskausajan (yli 10 rv) ultraäänitutkimus / perinatologi 301 € 
sis. lääkärin vastaanotto 45 min ja uä-tutkimus, sis. 3/4D. 
 
Raskausajan (yli 10 rv) ultraäänitutkimus / kätilö  172 € 
sis. kätilön vastaanotto 45 min ja uä-tutkimus, sis. 3/4D. 
 
Laboratoriotutkimukset 
 
Infektionäytteet    93 € 
Papa     36 € 
HPV     69 € 
AMH     55 € 
NIPT (suppea, laaja)    400–530 €  
Peruskromosomisto    280 € 
Kilpirauhaskokeet (TSH + T4V)   28 € 
Raskaushormoni (HCG)    25 € 
Klamydia- ja tippuri    35 € 
Kysy lisää muista tutkimuksista klinikalta. 
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Hedelmöityshoidot 
 
Koeputkihedelmöitys (IVF)   2946–3456 € 
sis. kolme seurantaultraääntä, munasolujen keräyksen, sperman käsittelyn,  
alkioiden viljelyn ja alkion siirron. Lopullinen hinta määräytyy viljelypäivien mukaan.  
Mikrohedelmöityksen (ICSI) lisähinta 550 €. 
 
Inseminaatio (IUI) kätilön tekemänä  
sis. siittiöiden käsittelyn ja inseminaation  

arkisin klo 9–15   150 €  
muut ajat     270 € 

 
Luovutetut siittiöt 

kotimaiset, 1 hoito   650 € 
ulkomaiset    kysy hintatiedot klinikalta 

 
Alkioiden pakastus ja säilytys 1 v   250–700 € 
hinta riippuu pakastettavien alkioiden määrästä 
 
Pakastetun alkion siirto    872–1200 € 
sis. yhden seurantaultraäänen, alkioiden sulatuksen  
ja viljelyn ja alkion siirron. Lopullinen hinta määräytyy viljelypäivien mukaan. 
 
Lahjamunasoluhoito    n. 8000–11000 €  
Kysy lisätietoa klinikalta. 
 
Ennakoiva munasolupakastus   2044 €  
Sis. munasolujen keräyksen, pakastuksen ja 1 v. säilytyksen.  
Hinta ei sisällä ensikäyntiä, neuvontaa, verikokeita tai uä-tutkimuksia.  
Kokonaishinta ultrista riippuen n. 2750–3100 € 
 
Alkion uudelleen pakastus   130 € 
Alkioiden tai siemennesteen jatkosäilytys/vuosi  250 € 
Alkioliima alkionsiirrossa    200 € 
 
 
Siemennestetutkimukset 
 
Siemennestetutkimus    117 € 
Vasektomiakontrolli    56 € 
Siemennesteen pakastus ja säilytys 1 v.  478 € 
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Lahjasoluneuvonta ja terapiakäynnit 
 
Lahjasukusoluneuvonta ja lausunto   170 € 
Seksuaaliterapia    75–125 € 
 
Muut maksut 
 
Toimistomaksu    20 € 
Laskutuslisä     15 € 
e-reseptimaksu    5–10 € 
Peruuttamaton aika    75 € 
aika tulee perua viimeistään 24 h ennen vastaanottoa 

 
 
Hinnasto on voimassa 1.3.2023 alkaen. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Tarkistamme 
laskuasiakkailta luottotiedot. 
 
 
Kela-korvaus 
Kela-korvaus on 1.1.2023 alkaen 8 € yleis- ja erikoislääkärin vastaanoton tai etäpalvelun kustannuksista. Asiakas 
hakee Kela-korvauksen jälkikäteen Kelasta. Näin haet sairaanhoitokorvausta www.kela.fi/sairaanhoito_nain-hae 
 
 


