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Mikäli yksittäisen tuotteen tai tuoteryhmän hinnoittelun muuttamiseen on perusteltu tarve kesken vuotta, hallitus tai
delegoimansa taho voi päättää hinnan muutoksesta ja sen alkamisen ajankohdasta. Samoin voidaan päättää kesken
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Erillisillä sopimuksilla voidaan poiketa tämän hinnaston hinnoista. Lisäksi yksityisiltä palvelujen tuottajilta tai asiakkailta
voidaan periä 10 %:lla korotettuja tuotehintoja. Hintoihin lisätään mahdollinen arvonlisäverolain mukainen veroprosentti.

Muutokset/lisäykset
3.2.2021 § 1/2021 Teknologiapalveluihin liittyvien laitteiden korvaushinnat, Ikäihmisten
palvelut.
10.2.2021 § 2/2021 Tuotehintojen muutokset 2021 / Isotooppitutkimukset ja radiologia
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Kirurgia
Hoitopäivätuotteet
Perushoitopäivä

490 €

PERUS

835 €

VAATI

Sisältää potilaan hoitopäivän kirurgian vuodeosastolla.
Vaativa hoitopäivä

Sisältää sellaisen potilaan hoitopäivän, joka vaatii runsaasti hoitajatyöpanosta ja/tai lääkärityöpanosta
sekä radiologisia- ja laboratoriotutkimuksia.
Tehovalvonnon hoitopäivä

911 €

TEHOVAL

234 €

ENSI

Polikliiniset tuotteet
Ensikäynti

Sisältää lääkärin vastaanottokäynnin sekä käyntiä varten otetut radiologiset-, laboratorio- ym.
tutkimukset.
Uusintakäynti

171 €

UUSI

Sisältää lääkärin vastaanottokäynnin, siihen liittyvät laboratorio- ym. tutkimukset. Uusintakäynniksi
lasketaan myös ne uusintakäynnit, joissa poistetaan kipsi raajasta. (Potilas aiemmin käynyt saman
vaivan takia vastaanotolla.) Sisältää myös uroterapeutin/haavahoitajan kotikäynnit.
Toimenpidekäynti

277 €

TMP

Sisältää kirurgian poliklinikalla tehtävän kirurgisen toimenpiteen, esimerkiksi ihon tai ihonalaisen
muutoksen poiston tai muun paikallispuudutuksessa tehtävän pienen kirurgisen toimenpiteen.
Toimenpidekäynniksi lasketaan myös käynti lääkärin vastaanotolla, jos vastaanoton yhteydessä laitetaan
raajaan kipsi. Sisältää myös vartijaimusolmuketutkimuspotilaat.
Kystoskopia, -metria

438 €

KYSM

Sisältää virtsarakon tähystyksen ja tähän kuuluvat mittaukset, myös vuodeosastokäynnit.
Hoitajan vastaanottokäynti

78 €

SHVO

Sisältää käynnin sairaanhoitajan vastaanotolla joko kirurgian poliklinikalla tai vuodeosastolla. Kyseessä
yleensä pre- tai postoperatiivinen käynti tai hoitotyön asiantuntijakäynti.
Vaativa hoitajan vastaanottokäynti

100 €

SHVOV

Sisältää käynnin sairaanhoitajan vastaanotolla joko kirurgian poliklinikalla tai vuodeosastolla. Sisältää
käynnin sairaanhoitajan ja jonkun toisen ammattiryhmän (esim. fysioterapeutin) vastaanotolla.
Kyseessä on yleensä preoperatiivinen käynti ennen tekonivel- ja selän deesileikkausta tai ns. sentinel
node -tutkimuspotilas.
Puhelinvastaanotto

61 €

PUH

Sisältää puhelinsoiton ja sitä varten mahdollisesti otettuja verikokeita. Puhelinvastaanoton perusteella
tehdään hoitoratkaisuja. Kyseessä on yleensä joko preoperatiivinen haastattelu, joka korvaa
vastaanottokäynnin tai eturauhassyövän seurantakäynti.
Perinnöllisyyslääkärin vastaanotto

781 €

Sisältää perinnöllisyysneuvontaa ja siihen liittyviä laboratoriotutkimuksia, joiden tarkoituksena on
selvittää, onko joillakin henkilöillä riski esimerkiksi perinnölliseen syöpäsairauteen.

PERIN
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Osasto 7A
Toimenpide-/tutkimuskäynti
1 405 €
Sisältää mm. botuliinipistokset ja anestesiassa tehtävät MRI-tutkimukset.

PAIVAP

Päiväkirurgia
Päiväkirurgisen potilaan tuotteet. Yleensä potilaat tulevat aamulla ja lähtevät samana päivänä kotiin.
Leikkaushinnoittelu muodostuu samalla tavoin kuin elektiivisissä leikkauksissa. Potilaan, jonka leikkaus
koostuu useammasta leikkauksesta, esim. kolaripotilaat, ensimmäinen leikkaus on normaalihintainen ja
toisesta leikkauksesta hoidettavan kirurgin harkinnan jälkeen puolet normaalista hinnasta. Alla on
lueteltu päiväkirurgistentoimenpiteiden hintaryhmät.
R1, elektiivinen
R2, elektiivinen
R3, elektiivinen
R4, elektiivinen
R5, elektiivinen

leikkaus
leikkaus
leikkaus
leikkaus
leikkaus

473 €
754 €
991 €
1 473 €
1 790 €

R1
R2
R3
R4
R5

1 304 €

PTA

Lisälaskutustuotteet
Valtimoiden pallolaajennus

Sisältää valtimoahtaumien takia tehdyn valtimoiden pallolaajennuksen. Sisältää rtg-koodit PB1AT,
PB1BT, PD3AT, PE1AT ja PF1AT. Jos potilaalle tehdään useampi, jokaisesta oma lisälaskutus.
Valtimoiden pallolaajennus ja stentin laitto

1 654 €

STE

Sisältää rtg-koodit PD3YT, PE1YT ja PG1YT. Jos potilaalle tehdään useampi, jokaisesta oma lisälaskutus.
Urologinen solusalpaaja-lääke

-

€

Laskutus tapahtuu sairaala-apteekin veloituksen suuruisena.
Lonkkamurtumapotilaan UÄ-laite

-

SOLUSA
(LÄÄKE)

€

UÄLAITE

Laskutetaan todellisen laitehinnan mukaisesti.
Vierihoito

323 €

VIERI

Leikkaussalitoiminta
Kirurgian leikkausten todelliset kustannukset on laskettu toimenpideryhmittäin.Toimenpideryhmät on
hinnan mukaan jaettu 9 eri luokkaan. Kuhunkin luokkaan kuuluu kymmeniä – satoja eri toimenpiteitä.
Päivystysleikkauksista on käytössä tämä sama luokitus, mutta nämä leikkaukset ovat kalliimpia, koska
päivystysaikana tehtävien leikkausten todelliset kustannukset ovat myös kalliimpia. Potilaan, jonka
leikkaus koostuu useammasta leikkauksesta, esim. kolaripotilaat, ensimmäinen leikkaus on
normaalihintainen ja toisesta leikkauksesta hoidettavan kirurgin harkinnan jälkeen puolet normaalista
hinnasta. Virka-aikana tehdyt päivystysleikkaukset laskutetaan päivystystuotteiden mukaan.

R1, elektiivinen leikkaus
R1, päivystysleikkaus
R2, elektiivinen leikkaus
R2, päivystysleikkaus
R3, elektiivinen leikkaus
R3, päivystysleikkaus
R4, elektiivinen leikkaus
R4, päivystysleikkaus
R5, elektiivinen leikkaus
R5, päivystysleikkaus
R6, elektiivinen leikkaus
R6, päivystysleikkaus
R7, elektiivinen leikkaus
R7, päivystysleikkaus
R8, elektiivinen leikkaus
R8, päivystysleikkaus
R9, elektiivinen leikkaus
R9, päivystysleikkaus

473 €
960 €
754 €
1 530 €
991 €
2 010 €
1 473 €
2 993 €
1 790 €
3 635 €
2 631 €
5 341 €
3 685 €
7 482 €
5 263 €
10 686 €
6 841 €
13 890 €

R1
R1PAI
R2
R2PAI
R3
R3PAI
R4
R4PAI
R5
R5PAI
R6
R6PAI
R7
R7PAI
R8
R8PAI
R9
R9PAI
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Korva-, nenä- ja kurkkutaudit
Hoitopäivätuotteet
Korva-, nenä- ja kurkkutautien vuodeosasto
Perushoitopäivä

490 €

PERUS

Sisältää potilaan perushoidon vuodeosastolla. Hoidontarve tavanomainen tai ajoittainen. Hoito ja tarkkailu
vaativat hoitajan työpanosta alle 4 h/vrk.
Vaativa hoitopäivä

835 €

VAATI

Hoidollisesti vaativa potilas, vaatii hoitajan työpanosta yli 4 h / vrk:ssa. Sisältää autettavan, seurattavan,
vierihoidettavan potilaan hoidon, leikatun potilaan leikkauksen jälkeisen hoidon, tehostettua tarkkailua vaativan
potilaan hoidon (hengenahdistus, tracheostomia, vaikea tulehduspotilas), vaikean traumapotilaan hoidon.
Lapsipotilas (erikoisalana korva-, nenä ja kurkkutaudit) lastenkeskuksen vuodeosastolla
Perushoitopäivä

623 €

PERUSL

Sisältää potilaan perushoidon vuodeosastolla. Hoidontarve tavanomainen tai ajoittainen. Hoito ja tarkkailu
vaativat hoitajan työpanosta alle 4 h/vrk.
Vaativa hoitopäivä

1 063 €

VAATIL

Hoidollisesti vaativa potilas, vaatii hoitajan työpanosta yli 4 h / vrk:ssa. Sisältää autettavan, seurattavan,
vierihoidettavan potilaan hoidon, leikatun potilaan leikkauksen jälkeisen hoidon, tehostettua tarkkailua vaativan
potilaan hoidon (hengenahdistus, tracheostomia, vaikea tulehduspotilas), vaikean traumapotilaan hoidon.

Polikliiniset tuotteet
Kuulontutkijan käynti

195 €

KUULO

Sisältää kuulonkuntoutuskäynnin eli kuulolaitteen sovituksen tai kuulolaitearvion. Sisältää myös
kuulolaitetarkastuksen, seurantakäynnin tai kotikokeilupalautuksen. Vaatii kuulontutkijalta 30 min-2 h
työpanoksen.
Kuntoutusohjaajan käynti

242 €

KUOHJ

Sisältää kuntoutusohjaajan kotikäynnit, laitoskäynnit, työpaikkakäynnit, koulu/päiväkotikäynnit.
Kuntoutusohjaajan sopeutumisvalmennus

132 €

SOPVA

Kuntoutusohjaus ryhmäkäynti, useampi potilas kerralla kuntoutusohjauksessa sopeutumisvalmennus 1 päivä,
esim. ensitietopäivät
Kuulolaitteen korjauskäynti

121 €

KLKOR

Kuulolaitteen tarkastus ja korjaus kuulokeskuksessa tai ostetussa huollossa.
Korvakappaleen valmistus ja luovutus

116 €

KLVAL

Sisältää korvakappaleen mallinoton, valmistuksen ja luovutuksen. Sisältää korvakappaleen tarkastuksen ja
korjauksen.
Puheterapeutin käynti

121 €

Sisältää puheterapeutin tutkimus- ja ohjauskäynnit sekä ryhmäkäynnit.

PUHET
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Tutkimuskäynti

207 €

TUTKI

Sisältää lääkärin tekemän perustutkimuksen, hoitajan ja sihteerin työpanoksen. Lisäksi tarvittavat radiologiset ja
laboratoriotutkimukset, poskiontelolavation /-punktion, leikkauksen jälkipuhdistuksen tärykalvon
puhkaisun,ihotestikäynnin, korvan mikroskooppitutkimuksen, kuulolaitearvion, johon kuuluu kuulontutkijan 30
min työpanos. Päivystyspotilaan kuulontutkimus. Siedätyshoitopotilaan tutkiminen. Myös vuodeosastolla
tapahtuva käynti.
Toimenpidekäynti

321 €

TMP

Sisältää lääkärikäynnin yhteydessä toimenpiteen, esim.nenämurtuman korjauksen,korvien putkituksen, erilaiset
tähystykset, polyypin poiston, imusolmukebiopsian kaulalta, kielijänteen katkaisun, ihomuutoksen poiston
paikallispuudutuksessa, paiseen avaus,kurkunpään ENMG + injektion äänihuuliin.
Asiantuntijakäynti

232 €

VAATI

Vaativa lääkärikäynti, sisältää allergologin, audiologin ja foniatrin käynnit ja myös hoitajan ja kuulontutkijan
vaativan työpanoksen esim. ABR, Emissio yms. Allergologin tutkimuksen ja hoidon esim. ammattinuhapotilaat.
Audiologin ammattautauti- ja kuulonkuntoutusasiat. Foniatrin käynnit.
Preoperatiivinen käynti

269 €

PREOP

Sisältää lääkärin tekemän tutkimuksen tarvittavine laboratorio- ja rtg- tutkimuksineen sekä potilaan leikkausta
edeltävän neuvonnan ja ohjauksen. Sisältää hoitajan tekemän preopratiivisen haastattelun ja ohjauksen. Potilas
tulee sairaalaan vasta leikkauspäivän aamuna.
Puhelinkäynti

60 €

PUH

Puhelinyhteys sovittuna aikana poliklinikalle, jatkohoito-ohjeet potilaalle, edellyttää kirjauksen potilaan
hoitokertomukseen.
Paperikonsultaatio

60 €

PAPER

Ulkopuoleiseen lähetteeseen annettu paperikonsultaatiovastaus.
Sairaanhoitajan vastaanottokäynti

144 €

SHVO

Sairaanhoitajan tai perushoitajan vastaanottokäynti preopretiivinen haastattelu, hoito- tai tutkimuskäynti.
Sisältää tarvittavat laboratorio- ja röntgentutkimukset. Sairaanhoitajan antama siedätyshoito, sisältää
siedätysaineet.
Antibioottihoito vuodeosastolla

522 €

ANTIB

Sisältää antibioottihoidon vuodeosastolla, 1-2 hoitoa vuorokaudessa, tilastoidaan avohoitokäyntinä.
Tutkimus-/toimenpidekäynti OS7A
Polikliininen pallolaajennus

953 €

PAIVA

1 094 €

PALLO

1 055 €

PÄIK1

Päiväkirurgia
Pieni toimenpide

Sisältää esim. päiväkirurgisen kitarisaleikkauksen ja/tai tärykalvoputkituksen, nielurisa, nielu- tai
kitarisaleikkauksen tai muun ajankäytöltä/vaativuudeltaan vastaavan leikkauksen. Potilaan jäädessä
vuodeosastohoitoon hoitopäivän tuote kirjataan seuraavasta päivästä lähtien. Mikäli potilas jää vuodeosastolle
tarkkailuun tai yön yli, laskutetaan tuote lisälaskutuksena.
Normaali toimenpide

1 827 €

PÄIK2

Sisältää esim. päiväkirurgisen poskiontelo-/seulalokerosto leikkauksen, tärykalvon paikkauksen,
hörökorvaleikkauksen, kilpirauhaslohkon poiston, sylkirauhasen poiston, tracheostomian tai muun vastaavan
leikkauksen. Potilaan jäädessä vuodeosastohoitoon hoitopäivän tuote kirjataan seuraavasta päivästä lähtien.
Mikäli potilas jää vuodeosastolle tarkkailuun tai yön yli, laskutetaan tuote lisälaskutuksena.
Laaja toimenpide

2 006 €

Sisältää esim. päiväkirurgisen vaativan korvaleikkauksen, koko kilpirauhasen-, lisäkilpirauhasen-,
korvanedussylkirauhasen poiston tai muun vastaavan leikkauksen. Potilaan jäädessä vuodeosastohoitoon
hoitopäivän tuote kirjataan seuraavasta päivästä lähtien. Mikäli potilas jää vuodeosastolle tarkkailuun tai yön yli,
laskutetaan tuote lisälaskutuksena.

PÄIK3
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Lisälaskutustuotteet
Pieni toimenpide

1 055 €

PTMP

Sisältää kitarisaleikkauksen ja/tai tärykalvoputkituksen, nielurisa tai nielu- tai kitarisaleikkauksen tai muun
ajankäytöltään/vaativuudeltaan vastaavan leikkauksen. Lisäksi laskutetaan leikkauspäivänä vaativa hoitopäivä,
seuraavista päivistä perushoitopäivä.
Normaali toimenpide

1 827 €

NTMP

Sisältää poskiontelo-/seulalokerosto leikkauksen, tärykalvon paikkauksen, hörökorvaleikkauksen,
kilpirauhaslohkon poiston, sylkirauhasen poiston ja tracheostomian. Lisäksi laskutetaan leikkauspäivänä vaativa
hoitopäivä, seuraavista päivistä perushoitopäivä.
Laaja toimenpide

2 006 €

LTMP

Sisältää esim. vaativan korvaleikkauksen, suuret syöpäleikkaukset, koko kilpirauhasen-, lisäkilpirauhasen-,
korvanedus- sylkirauhasen poiston. Lisäksi laskutetaan leikkauspäivänä vaativa hoitopäivä, seuraavista päivistä
perushoitopäivä.
Apuvälineet laskun mukaan

-

€

APUV

323 €

VIERI

Sisältää implantit.
Vierihoito
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Naistentaudit ja synnytykset
Hoitopäivätuotteet
Gynekologinen perushoitopäivä

490 €

PERUSG

835 €

VAATIG

Gynekologisen potilaan ja leikkauspotilaan perushoitopäivä
Gynekologinen vaativa hoitopäivä

Gynekologisen potilaan ja leikkauspotilaan vaativa hoitopäivä: Syöpäpotilaan vaativa hoito, vulva-capotilaiden post.op. hoito, hyperstimulaatio -OHSS, geneettinen keskeytys, Fetus mortus < H 22, laajat
endometrioosileikkaukset, joissa tehty suolitoimenpiteitä.
Odottavan äidin perushoitopäivä

523 €

PERUSODOT

867 €

VAATIODOT

Odottavan äidin perushoitopäivä.
Odottavan äidin vaativa hoitopäivä

Odottavan äidin vaativa hoitopäivä sisältää synnytyksen kypsyttelytoimenpiteet, rasitusinfuusion, oireisen
toksemian/magnesium-infuusion, Albetol-infuusion, ennenaikaisen synnytyksen uhan/Tractocile-infuusion.
Synnytyksen perushoitopäivä

523 €

PERUSSYN

867 €

VAATIS

Synnyttäneen äidin perushoitopäivä osastolla synnytyksen jälkeen
Synnytyksen vaativa hoitopäivä

Synnyttäneen äidin vaativa hoitopäivä osastolla synnytyksen jälkeen: sektio, leikkauspäivänä ja 1.
postoperatiivinen päivä, komplisoitunut sektio, gemini: 2 synnytyksen jälkeistä päivää, jos vauvat osastolla,
tehostettua seurantaa vaativa vuotopotilas ja vaativa vauva.
Äiti ja/tai lapsi vuodeosastolla

490 €

ÄILA

Sisältää äiti-lapsivuodeosastohoidon tilanteessa, jolloin äiti ja lapsi joutuvat synnytyshoitojakson jälkeen
uudestaan synnytysvuodeosastolle sairaalahoitoon tai äiti/lapsi yksin

Polikliiniset tuotteet
Naistentautien poliklinikka
Perustutkimuskäynti

142 €

PERUSGYN

Gynekologinen tutkimus esim. laskeumatilanteessa, operaation jälkitarkastuksessa (ei UÄ-tutkimusta tai
PAD-näytteiden ottoa)
Vaativa perustutkimuskäynti

236 €

VAATIGYN

Gynekologinen tutkimus ja UÄ-tutkimus +/- PAPA, hysterosonografia, sonosalpingografia. Käynti sisältää
mahdolliset röntgen- ja laboratoriotutkimukset. Kierukan tavanomainen laitto (potilaan tuoma oma
IUD)/poisto. Syöpäpotilaan seurantakäynti. Keskenmenopotilas, joka jää vuodeosastolle tai poliklinikalle
tarkkailuun (Cytotec) ja kotiutuu samana päivänä, lisälaskutuksena vo:n seurantatuote.
Toimenpidekäynti + PAD

394 €

TMPPAGYN

Gynekologinen tutkimus, johon liittyy PAD-näytteiden otto (IU-näyte, biopsiat, U-solut), kolposkopia,
vulvoskopia, abraasio, kystapunktio, UDM, hormonikierukka (talosta annettu), kystoskopia, Anestesia
MRI/TT
Solunsalpaajahoito avohoitokäyntinä

235 €

SOLUS

Solunsalpaajahoidossa polikliinisesti käyvän potilaan perusmaksu, solunsalpaajalääke lisälaskutuksena
Hysteroskopiaresektio

504 €

HYSTE

Kaikki polikliiniset hysteroskopiat ja siihen liittyvät PAD-näytteet tai ilman PAD-näytteitä. Hysteroskopia ja
IUD:n poisto
Raskauden keskeytys

540 €

Lääkkeellisen raskauden keskeytyksen 1. käynti lääkärin vastaanotolla. Jos potilas jää/tulee vuodeosastolle
tai poliklinikalle tarkkailuun ja kotiutuu samana päivänä, lisäksi lisälaskutuksena vo:n seurantatuote.

RASKE
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Hoitotyön asiantuntijakäynti

142 €

SHVOV

Uroterapeutin ohjaus mm. itsekatetroinnin opetus, seksuaaliterapeutin vastaanottokäynti
Puhelinkäynti

69 €

PUH

Uroterapeutin puhelinkonsultaatiot, inkontinenssileikkausten ja gynekologisen syöpäpotilaan seurantasoitot,
preoperatiivinen haastattelu päiväkirurgiselle potilaalle.
Endometriumablaatio

1 164 €

ENDOMPKL

Endometriumdestruktio käyttäen lämpöpalloa. Mikäli potilas jää vuodeosastolle tarkkailuun tai yön yli,
laskutetaan tuote lisälaskutuksena. (Lina Librata)
Avohoitokäynti

-

€

EI

Lapsettomuuspoliklinikka
Perustutkimuskäynti

142 €

PERUSFER

Follikkeli-UÄ-tutkimukset (IVF, PAS, AIH), UÄ-0, UÄ-1, UÄ-2 jne.. Miehen käynti perustutkimuksessa (ei
sperma-analyysia). Zoladex-kapselin laitto potilaalle (käynti hoitajan luona).
Perustutkimuskäynti 2

354 €

PERUSFER2

Miehen ensikäynti vastaanotolla sisältäen sperma-analyysitutkimuksen ensimmäisen kerran (määrätty
ennen vo-käyntiä tai sen jälkeen)
Vaativa perustutkimuskäynti

236 €

VAATIFER

Sisältää kliinisen gynekologisen tutkimuksen, vaginaalisen tai abdominaalisen UÄ-tutkimuksen, sisältää
myös papatutkimuksen, mahdolliset röntgen- ja laboratoriotutkimukset
Perustutkimus + toimenpide, patologia

394 €

TMPPAFER

Gynekologinen tutkimus, johon liittyy PAD-näytteiden otto (IU-näyte, biopsiat, U-solut), pakastusalkion
siirrot, AIH yms. kystapunktiot
Alkion pakastus

346 €

ALKPA

Alkioiden pakastussopimuksen uusiminen ja pakastus jatkuu 5 v eteenpäin
Sperman pakastus

391 €

SPEPA

Alkioiden jatkoviljely ja uudelleen pakastus

391 €

ALJUP

Sperman tutkimus

142 €

SPETU

Solunsalpaajahoidossa olevien potilaiden sperman pakastus

Avohoidosta tulleen lääkärin lähetteen perusteella tehtävä spermatutkimus. Lausunto annetaan
lähettäneelle lääkärille. Lapsettomuushoitojen ja -tutkimusten yhteydessä tehty kontrollisperma-analyysi.
Äitiyspoliklinikka
Raskaudenaikainen seulontatutkimus

155 €

SEULO

Sisältää H12 tai H20 viikon seulontatutkimuksen kätilön vastaanotolla. Potilaalle ilmainen käynti.
Vaativa tutkimus

236 €

VAATISYN

Sisältää riski- tai patologisen raskauden tutkimuksen, siihen liittyvät UÄ-tutkimukset, mahdolliset näytteiden
otot (ei kuitenkaan kromosomi- tai geeninäytteitä), kaikki sikiön tai äidin hyvinvoinnin varmistamiseksi
tehtävät tutkimukset. Verkostopalaverikäynti.
Ultraäänirakenne ja kromosianalyysi

968 €

Sisältää sikiön yksityiskohtaisen ultraäänitutkimuksen rakenteen selvittämiseksi sekä sikiön
kromosomianalyysin (villusbiopsia, LVP, NIPT, kypsyyspunktiot)

UÄANA
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Hoitotyön asiantuntijakäynti

142 €

SHVOVSYN

Odottavan äidin päivystyskäynti: pelkkä KTG, hoitajan vastaanotto, lääkäriä informoitu (vedenmenoepäily,
liikehälytys). SYPE-käynnit kätilön vastaanotolla. Diabetespotilaiden ohjauskäynnit.
Puhelinkäynti

69 €

PUH

Preoperatiivinen haastattelu sektiopotilaalle. Diabeetikon seurantasoitot.
Naistentautien päiväkirurgia
Sterilisaatio

1 494 €

STERI

Laparoskooppinen sterilisaatio (Filshie tai tuubien poisto). Mikäli potilas jää vuodeosastolle tarkkailuun tai
yön yli, laskutetaan tuote lisälaskutuksena.
Hysteroskopia

1 251 €

HYSTELYH

Diagnostinen hysteroskopia, hysteroskooppinen toimenpide + PAD-näytteet.
Mikäli potilas jää vuodeosastolle tarkkailuun tai yön yli, laskutetaan tuote lisälaskutuksena.
Diagnostinen abraasio

1 251 €

ABRASL

Diagnostinen tai terapeuttinen abraasio. Raskauden keskeytyksen, lääkkeellisen keskeytyksen tai
keskenmenon hoidon jälkeen tehty imutyhjennys tai kaavinta +/- PAD.
Mikäli potilas jää vuodeosastolle tarkkailuun tai yön yli, laskutetaan tuote lisälaskutuksena
Pieni kirurginen toimenpide

1 007 €

PTMP

Esim. Bartholinin rauhasen marsupialisaatio humaus- tai yleisanestesiassa, hymen dilataatio/insisio, IUD:n
laitto yleisanestesiassa, narkoositutkimus. Mikäli potilas jää vuodeosastolle tarkkailuun tai yön yli,
laskutetaan tuote lisälaskutuksena.
Endometriumablaatio

1 497 €

ENDOM

Endometriumdestruktio käyttäen lämpöpalloa. Mikäli potilas jää vuodeosastolle tarkkailuun tai yön yli,
laskutetaan tuote lisälaskutuksena. (Lina Librata)
Inkontinenssitoimenpide

1 971 €

INKON

TVT- tai TOT/TVT-O-operaatio. Mikäli potilas jää vuodeosastolle tarkkailuun tai yön yli, laskutetaan tuote
lisälaskutuksena.
Laskeumaleikkaus

2 218 €

ALATIE

Sisältää vaginaaliset hysterektomiat vaginaplastioineen (KA/KP) tai muut vaginan korjausoperaatiot, LAVH,
sacrospinosusfiksaatio. Mikäli potilas jää vuodeosastolle tarkkailuun tai yön yli, laskutetaan tuote
lisälaskutuksena.
L-skooppinen adnex-toimenpide

2 077 €

ADNEX

Päiväkirurginen l-skooppinen adnex-toimenpide, sisältää PAD-näytteet. Mikäli potilas jää vuodeosastolle
tarkkailuun tai yön yli, laskutetaan tuote lisälaskutuksena.
Laparoskooppinen hysterektomia

2 925 €

LAPHYL

Laparoskooppinen kohdun poisto + liitännäistoimenpiteet ja PAD-näytteet
Avohoitokäynnit vuodeosastolla
Operaation valmistelu

188 €

PREOP

Preoperatiivinen käynti vuodeosastolla, sisältäen lääkärin tutkimisen, leikkaussuunnitelman teon, hoitajan
ohjauksen, laboratoriokokeet ja kl.fysiologian ja röntgenin tutkimukset
Peruskäynti

142 €

Gynekologinen peruskäynti vuodeosastolla. Ei sisällä UÄ-tutkimusta. Esim. postop. haavan tarkastus,
residuan tarkastus.

PERUSOS
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Vaativa käynti

236 €

VAATIOS1

Vaativa gyn.tutk. sisältäen UÄ-tutkimuksen, esim. ca-vast. kuuleminen ja jatkohoidon suunnittelu
Avohoitokäynti

-

€

EI

Keskeytys- tai keskenmenopotilaan lääkkeellinen hoito osastolla (Cytotec), potilas kotiutuu samana päivänä,
lisäksi lisälaskutuksena vuodeosaston seurantatuote.
Hoitotyön asiantuntijakäynti

142 €

SHVOOS

Imeytyspkl:lla käyvän äidin kuntalaskutus, lyhytjälkihoitoisen synnytyksen (< 48 h) jälkeinen äidin ja lapsen
seurantakäynti, potilaat, jotka käyvät veritankkauksessa vuodeosastolla samana päivänä kuin on ollut
solusalpaajahoito. Antibioottihoidot.
Gynekologinen päivystyskäynti

304 €

EAP

Akuutisti lähetteellä tai ilman lähetettä naistentautien päivystykseen päivystysaikana tuleva potilas sisältäen
kliinisen tutkimuksen, UÄ-tutkimuksen, mahdolliset PAD- ja muut laboratorionäytteet sekä mahdolliset
röntgentutkimukset
Odottavan äidin päivystyskäynti

378 €

VAATIOS2

Sisältää päivystysaikana tulleen odottavan potilaan raskauden tutkimuksen, siihen liittyvät UÄ-tutkimukset,
mahdolliset näytteiden otot, kaikki sikiön tai äidin hyvinvoinnin varmistamiseksi tehtävät tutkimukset

Lisälaskutustuotteeet
Solunsalpaajalääke

-

€

SOLUS/(A)

Solunsalpaajalääke laskutetaan todellisten kustannusten mukaisesti, solunsalpaajahoidon hinta selvitetään
apteekista ensimmäisen hoitokerran yhteydessä.
Vuodeosaston seuranta

121 €

VOSEUR

Käytetään kun raskauden keskeytyspotilas/keskenmenopotilas jää vuodeosastolle tarkkailuun, mutta ei
kirjata osastolle sisään
Abraasio elektiivisenä

1 161 €

ABRAS

2 240 €

ABRASP

2 218 €

ALATIE

Leikkaussalissa tehdyt abraasiot, imukaavinnat elektiivisesti.
Abraasio päivystyksenä
Leikkaussalissa tehdyt abraasiot, imukaavinnat päivystysaikana.
Alatie

Sisältää vaginaaliset hysterektomiat vaginaplastioineen tai muut vaginan korjausoperaatiot, LAVH +
vaginaplastiat, sacrospinosusfiksaatio
Alatie + verkko

2 751 €

ALAVE

Verkkojen käyttö prolapsin korjauksessa, alatieoper. + TOT/TVT-O tai TVT samalla
Hysteroskooppinen resektio

1 251 €

HYSRE

Sisältää hysteroskooppiset leikkaussalitoimenpiteet, PAD-näytteiden tutkimisen
Inkontinenssileikkaus

1 971 €

INKON

6 274 €

LAEND

TOT/TVT-O tai TVT
Endometrioosileikkaus kirurgin kanssa

Vaativa laparoskooppinen endometrioosioperaatio, rektovag.tilan endometrioosin operaatio, suoliresektio
endometrioosin vuoksi. Operaatio yhdessä kirurgin kanssa.
Laparoskooppinen adnextoimenpide

2 077 €

LAPAD

Laparoskooppiset adnextoimenpiteet, diagnostiset skopiat, laparoskooppiset myoomien poistot,
kohdunulkoisen raskauden laparoskooppinen hoito päiväaikaan
Laparoskooppinen adnextoimenpide päivystyksenä

2 784 €

Laparoskooppiset adnextoimenpiteet, diagnostiset skopiat päivystyksenä, kohdunulkoisen raskauden
laparoskooppinen hoito päivystyksenä

LAPADP
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Laparotomia

2 252 €

LAPAR

2 925 €

LAPHY

Sisältää kaikki laparotomiat, PAD-näytteiden tutkimisen, jääleikkeet
Laparoskooppinen hysterektomia

Laparoskooppinen kohdun poisto + liitännäistoimenpiteet ja PAD-näytteet
Laparoskooppinen laaja rekonstruktio

3 049 €

LAPRE

Sisältää lantionpohjan laskeuman laparoskooppisen korjauksen, l-sk sacrocolpopexia
Pieni toimenpide

1 007 €

PTMP

Esim. Bartholinin rauhasen marsupialisaatio humaus- tai yleisanestesiassa, obs., Bartholinin kystan poisto,
vulvan resektio, veitsikonisaatio tai Loop-konisaatio tms. pientoimenpide tai spinaalipuudutuksessa + PADnäytteyden tutkiminen, emättimen laserhoito leikkaussalissa
Päivystyssektio

3 136 €

PSEKT

Päivystyksenä tehty sektio (ei elektiivinen), sektioon päätynyt alatiesynnytysyritys.
Ensisynnyttäjä, normaali synnytys

1 017 €

ENSIN

Sisältää synnytyssalitoiminnan, synnytyssalissa annettavat yksinkertaiset kivunlievitysmenetelmät,
normaalitarjonnassa olevan alatiesynnytyksen, synnytyksen aikana otetut laboratoriotutkimukset
Ensisynnyttäjä, vaativa synnytys

1 672 €

ENSIV

Sisältää instrumenttiavusteisen synnytyksen, anestesiologin antamat kivunlievitykset, perätilasynnytyksen
hoidon, kaksossynnytyksen, synnytyksen jälkeiset lisätoimenpiteet esim. abraasiot, istukan käsinirrotukset
jne., SYPE-äidin synnytyksen hoito
Monisynnyttäjä, normaali synnytys

827 €

MSYNN

Sisältää synnytyssalitoiminnan, synnytyssalissa annettavat yksinkertaiset kivunlievitysmenetelmät,
normaalitarjonnassa olevan alatiesynnytyksen, synnytyksen aikana otetut laboratoriotutkimukset
Monisynnyttäjä, vaativa synnytys

1 515 €

MSYNV

Sisältää instrumenttiavusteisen synnytyksen, anestesiologin antamat kivunlievitykset, perätilasynnytyksen
hoidon, kaksossynnytyksen, synnytyksen jälkeiset lisätoimenpiteet esim. abraasiot, istukan käsinirrotukset
jne., SYPE-äidin synnytyksen hoito
Elektiivinen sektio

1 455 €

ESEKT

1 097 €

LYHYT

Sisältää suunnitellusti tapahtuvan sektiosynnytyksen
Lyhytjälkihoitoinen synnytys

Synnyttäjä kotiutuu synnytyksen jälkeen < 24 h kuluessa, esim. fetus mortus > H22
Lyhytjälkihoitoinen synnytys

1 928 €

LYSY

Synnytyksen jälkeinen seuranta < 48 h, äidin ja lapsen tarkastuskäynti sovitaan kotiutuksen jälkeen os:lle
3C
Vierihoito

323 €

VIERI
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Silmätaudit
Hoitopäivätuotteet
Perushoitopäivä

490 €

PERUS

Sisältää potilaan perushoidon vuodeosastolla. Hoidontarve tavanomainen tai ajoittainen. Hoito ja
tarkkailu vaativat hoitajan työpanosta alle 4 h / vrk:ssa.
Vaativa hoitopäivä

835 €

VAATI

Hoidollisesti vaativa potilas, vaatii hoitajan työpanosta yli 4 h/vrk:ssa. Sisältää autettavan, seurattavan,
vierihoidettavan potilaan hoidon, leikatun potilaan leikkauksen jälkeisen hoidon, tehostettua tarkkailua
vaativan potilaan hoidon.
Sopeutumisvalmennus

330 €

SOPVA

437 €

AVOK

Sisältää sopeutumisvalmennus hoitopäivän.

Polikliiniset tuotteet
Näönkuntoutuspoliklinikka
Käynti lääkärillä

Käynti lääkärillä ( ensi- tai kontrollikäynti). Sisältää myös kuntoutusohjaajan palvelut käyntiin liittyen.
Sisältää lisäksi esim. näkövamman kartoituksen, tarvittavien lausuntojen ja todistusten laadinnan,
apuvälineiden sovituksen.
Puhelinkäynti
Kuntakäynti < 2 h

49 €

PUHE

147 €

KOK1

Kuntoutusohjaajan käynti maakunnassa. Kesto alle 2 h.
Kuntakäynti > 2 h

246 €

KOK2

Kuntoutusohjaus sairaalassa

104 €

KOS

Ensitietopäivät

191 €

ENSI

Kuntoutusohjaajan käynti maakunnassa yli 2 h.

Silmätautien poliklinikka ja vuodeosaston avohoito
Kuvantamislausunnot

30 €

LAUS

Kuvantamislausunnot. Sisältää silmänpohjakuvien, OCT-tutkimusten ja näkökenttien tai muiden
vastaavien kuvantamistutkimusten lausunnot.
Käynti

147 €

AVO

Ensikäynti, kontrollikäynti, vaativa tai peruskäynti. Voi sisältää esim. näkökenttä-, topografia tai OCTtutkimuksen. Myös käynti vuodeosastolla, konsultaatiokäynnit. Ortoptiset hoidot. Erikoisalojen
konsultaatiovastaukset ilman vastaanottokäyntiä.
Toimenpidekäynti

225 €

TMP

Erikoistoimenpiteitä sisältävä käynti, esim. laserhoito (Argon, SLT ja YAG), FAG, ICG, Botox, Chalazion,
tippatestit, subkonjunktivaaliset ja subtenonlääkeinjektiot tai pienkirurgia kuten ripsien elektroepilaatio.
Polikliininen leikkauskäynti

419 €

Poliklinikalla tehtävät leikkaukset, luomien entropium ja ectropiumkorjaukset tai yläluomen
dermato(blepharo-)plastiakorjaus. Tarsorrafia. PAD. Pterygium. Cross linking. Syklofotokoagulaatio.
Anestesiassa tehtävä magneettitutkimus.

LE
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Puhelinkäynti

49 €

PUH

Puhelinvastaanotto, josta merkintä sairauskertomukseen.
Ikärappeuma intravitreaalinen injek.

490 €

INT

Intravitreaalisen injektiot esim. silmänpohjan ikärappeuman tai verkkokalvon turvotuksen vuoksi.
(Avastin,Eylea, Triesence, Ozurdex jne.) ja PDT-hoito.
Sairaanhoitajan vastaanotto

56 €

SHVO

Voi sisältää esimerkiksi ompeleiden poiston, silmänpaineen mittauksen, silmänpohjakuvauksen tai
potilaan ohjausta. OCT tai näkökenttä tai vastaava -tutkimus ilman lääkärin vastaanottoa.
Päiväkirurgia
Kaihileikkaus päiväkirurgiassa

657 €

KAIHI

1 314 €

KAIH2

1 023 €

MUUOP

Preoperatiivinen käynti samana päivänä
Kaihileikkaus x 2 päiväkir:ssa
Kaihileikkaus molempiin silmiin.
Muu operaatio päiväkirurgiassa

Esim. karsastusleikkaus 1-2 lihasta, suurehko plastia, pterygium-leikkaus. Syklokryokoagulaatio
Vitrectomia päiväkirurgiassa

2 318 €

VITRE

Toimenpiteet joihin liittyy lasiaisen poisto CKD65.
Filtroiva glaukoomaleikkaus päiväkir:ssä

1 873 €

SKLERP

Syvä sklerektomia, ExPress, Molteno ja Ahmed- shuntit
Ablaatio + vitrektomia päiväkirurgiassa

2 547 €

ABVIT

Verkkokalvoirtaumaan H 33.0 liittyvät toimenpiteet, lasiaisen poisto, silikoniöljy jne.

Lisälaskutustuotteet
Allaolevat leikkaustoimenpiteet voidaan tehdä myös päivystyspotilaille polikliinisesti:
Ablaatio + vitrectomia

2 547 €

ABVIT

Verkkokalvoirtaumaan H33.0 liittyvät toimenpiteet, lasiaisen poisto, silikoniöljy ym.
Kaihileikkaus
Kaihileikkaus x 2

657 €

1KAIHI

1 314 €

KAIH2

1 023 €

MUUOP

Kaihileikkaus molempiin silmiin.
Muut operaatiot

Esim. karsastusleikkaus 1-2 lihasta, suurehko plastia, pterygium-leikkaus.Syklokryokoagulaatio.
Vitrectomia

2 318 €

VITRE

Toimenpiteet joihin liittyy lasiaisen poisto CKD65
Filtroiva glaukoomaleikkaus

1 873 €

SKLER

Syvä sklerektomia, ExPress-, Molteno tai Ahmed-shuntti
Vierihoito

323 €

VIERI

Solunsalpaajalääke

-

SOLUS/(A)

€

Solunsalpaajalääke laskutetaan todellisten kustannusten mukaisesti, solunsalpaajahoidon hinta
selvitetään apteekista ensimmäisen hoitokerran yhteydessä.
Lääke
Kalliit lääkkeet

-

€

LÄÄKE
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Muut laskutustuotteet
ISSHP:n käynti 1

1 428 €

APYL

Päiväkohtainen apulaisylilääkärin tai erikoislääkärin työpanoksen myyntihinta. Ylilääkärin käyntejä ei
laskuteta.
ISSHP:n käynti 2

913 €

Päiväkohtainen erikoistuvan lääkärin työpanoksen myyntihinta.

ERIK
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Suu- ja leukasairaudet
Hoitopäivätuotteet
Perushoitopäivä

490 €

PERUS

Sisältää potilaan perushoidon vuodeosastolla. Hoidontarve tavanomainen tai ajoittainen. Hoito ja
tarkkailu vaativat hoitajan työpanosta alle 4 h/vrk
Vaativa hoitopäivä

835 €

VAATI

Hoidollisesti vaativa potilas, vaatii hoitajan työpanosta yli 4 h / vrk:ssa. Sisältää autettavan,
seurattavan, vierihoidettavan potilaan hoidon, leikatun potilaan leikkauksen jälkeisen hoidon,
tehostettua tarkkailua vaativan potilaan hoidon (hengenahdistus, vaikea tulehduspotilas), vaikean
traumapotilaan hoito

Polikliiniset tuotteet
Kliininen peruskäynti

234 €

KL1

Kliinisen hammashoidon peruskäynti (tutkimus, toimenpide)
Kliininen käynti

361 €

KL2

Kliinisen hammashoidon vaativa käynti (laaja tutkimus, hoidon suunnittelu, toimenpide)
Kirurginen peruskäynti

234 €

KIR1

Suu- ja leukakirurgisen hoidon peruskäynti (tutkimus, toimenpide, kipsikirurgia)
Kirurginen käynti

480 €

KIR2

Suu- ja leukakirurgisen hoidon vaativakäynti ( laaja tutkimus, hoidon suunnittelu, toimenpide)
Oikomishoidon peruskäynti

234 €

OIK1

Oikomishoidon peruskäynti (tutkimus, kojeen aktivointi ja seuranta, kipsikirurgia)
Oikomishoidonkäynti

411 €

OIK2

Oikomishoidon vaativa käynti (laaja tutkimus, hoidon suunnittelu, toimenpide)
Asiantuntijakäynti

122 €

AT

Suuhygienistin / hoitajan suorittama tutkimus, preoperatiivinen käynti, toimenpide
Paperikonsultaatio

46 €

PAPER

46 €

PUH

Kirjallinen vastaus ulkoiseen lähetteeseen
Puhelinkäynti
Puhelinvastaanottoaika ajanvarauksella

Päiväkirurgiatuotteet
Päiväkirurgia 1

781 €

PÄIKI1

Paikallispuudutus. Vaikeat hampaan poistot, kystat, levyjen poistot, intraoraaliset luusiirteet,
saneeraukset
Päiväkirurgia 2

1 564 €

PÄIKI2

Yleisanestesia tai sedaatio. Hammashoitoa ja/tai suu- ja leukakirurgiaa
Päiväkirurgia 3

1 953 €

Yleisanestesia tai sedaatio. Potilaat tulevat osaston kautta, kotiutuvat samana päivänä.
Hammashoitoa ja/tai suu- ja leukakirurgiaa

PÄIKI3
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Leikkaustuotteet
Leikkaus 1

781 €

LEIK1

Paikallispuudutus. Vuodeosastohoito. Vaikeat hampaan poistot, kystat, levyjen poistot, intraoraaliset
luusiirteet, saneeraukset. Tarvikkeet yli 200 euroa laskutetaan erikseen lisälaskutuksena
Leikkaus 2

1 564 €

LEIK2

Yleisanestesia tai sedaatio. Vuodeosastohoito. Hammashoitoa ja/tai suu- ja leukakirurgiaa.
Tarvikkeet yli 200 euroa laskutetaan erikseen lisälaskutuksena

Leikkaus 3

3 223 €

LEIK3

Yleisanestesia tai sedaatio. Vuodeosastohoito. Leukamurtumat, yhden leuan osteotomia,
genioplastia, kristaluusiirre. Tarvikkeet yli 200 euroa laskutetaan erikseen lisälaskutuksena
Leikkaus 4

4 678 €

LEIK4

Yleisanestesia tai sedaatio. Vuodeosastohoito. Bimaksillaariosteotomia, yläleuan distraktori, suuret
traumat, leukanivelproteesi. Tarvikkeet yli 200 euroa laskutetaan erikseen lisälaskutuksena

Muut lisälaskutustuotteet
Tarvikkeet

-

€

TA1

Tarvikkeet laskutetaan erikseen todellisten kustannusten mukaan, esim. implantit,
hammaslaboratoriokulut, tietokoneavusteinen leikkaussuunnittelu, leukanivelproteesi
Vierihoito

323 €

Lisälaskutustuotteina voidaan käyttää kaikkia polikliinisiä tuotteita.

VIERI
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Teho-osasto
Hoitopäivätuotteet
Tehon hoitopäivä
Tehovalvonnan hoitopäivä
Tehon covid-19 hoitopäivä 3

2 048 €
911 €
2 964 €

TEHO
TEHOVAL
COV3

Covid-19 kriittisesti sairaan hoitopäivä tehohoidossa tai tehovalvonnassa, joka
tarvitsee säännöllistä hengitystukea ja/tai runsasta muuta tukihoitoa
§1/2020 23.3.2020, päivitys §3/2020 6.4.2020

Lisälaskutustuotteet
Tehon hoitojakson TISS-hinta

23,99 €

TISS

TISS-pisteet laskutetaan hoitopäivän lisäksi. TISS-pisteiden määrä muodostuu
potilaan vaativuuden mukaan.
TISS-pistehinta 1
TISS-pistehinta 2

1 039,00 €
693,00 €

TISS-pistehinta tuotteet kohdistetaan potilaaseen vaativuuden, hoitoisuusrajan
perusteella, per/hoitopäivä, hoitopäivän lisäksi.
§2/2020 2.4.2020

TISS01
TISS02
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Kipupoliklinikka
Polikliiniset tuotteet
Vaativa käynti

344 €

VAATI

Lääkärin vastaanotto.Sisältää potilaan ensikäynnin, päivystyskäynnin tai konsultaation.
Peruskäynti

235 €

PERUS

Lääkärin vastaanotto. Sisältää potilaan uusintakäynnin tai sarjahoitokäynnin.
Vaativa toimenpide

625 €

TMP

Sisältää toimenpiteen, joka vaatii leikkaussali- tai rtg-olosuhteita.
Kipuhoitajan vastaanotto

115 €

HOIT

235 €

PSYK

Kipukartoitukset, kivun seuranta ja neuvonta
Psykologin vastaanotto

Sisältää psykologin ja mahdollisesti sairaanhoitajan työpanoksen.
Puhelinvastaanotto

57 €

PUH

Neuvonta, voinnin seuranta
Paperikonsultaatio

115 €

KONS

320 €

ASTUN

Lääkärin paperikonsultaatio
Kiputyöryhmä

Potilaan asioita käsittelevän asiantuntijaryhmän kokoontuminen.
Potilasryhmä

57 €

RYHMÄ

Useamman potilaan ryhmä, hinta/potilas.
Kipustimulaattorin laitto/poisto

1 210 €

KIPU

Lisälaskutus tuotteet
Kipustimulaattori
Läpilaskutetaan todellisten kustannuksien mukaisesti.

-

€

KIPU
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Sisätaudit
Hoitopäivätuotteet
Perushoitopäivä

398 €

PERUS

Perushoitopäivä sisätautien vuodeosastolla. Hoidontarve on alle 4 tuntia vrk:ssa.
Vaativa hoitopäivä

637 €

VAATI

Sisältää vaativia tutkimuksia tai hoitoja (jotka eivät ole lisälaskutettavia) tai vaativaa hoitotyötä
(yli 4 tuntia vrk:ssa).
Gastroentrologian hoitopäivä

637 €

GASTRO

637 €

HEMAT

911 €

TEHOVAL

Gastroentrologian erikoisalaan liittyvä hoitopäivä.
Hematologinen hoitopäivä
Hematologian erikoisalaan liittyvä vaativa hoitopäivä.
Tehovalvonnan hoitopäivä
Covid-19 hoitopäivä 2

1 366 €

COV2

Covid-19 vaikeasti sairaan hoitopäivä, joka tarvitsee lievää infektiopotilasta enemmän aktiivisia
hoitotoimenpiteitä, ajoittain hengityksen tukemista ja lisätutkimuksia ja kuvantamista
§1/2020 23.3.2020, päivitys §3/2020 6.4.2020

Polikliiniset tuotteet, (sis. Reumakeskus ja Munuaiskeskus)
Peruskäynti

156 €

PERUS

Peruskäynti + tutkimukset + hoito

338 €

VAATI

Puhelinkäynti lääkäri

64 €

PUH

Ennalta sovittu potilaan soitto poliklinikalle tai vuodeosastolle.
Diabetesryhmäkäynti

222 €

DMRYH

Peruskäynti sisätautien poliklinikalle, jossa diabeetikon jalkaongelmaan ottaa kantaa samalla
sisätautilääkäri, verisuonikirurgi, ihotautilääkäri, diabetes- ja jalkojenhoitaja.
Paperikäynti tai -konsultaatio

61 €

PAPKONS

Lähetteen tai ulkoisen konsultaatiopyynnön perusteella ilman potilaskäyntiä annettu
konsultaatiovastaus.
Sairaanhoitajan vastaanotto

94 €

SHVO

Voi sisältää esimerkiksi preoperatiivisen haastattelun tai käynnin diabeteshoitajan luona. Potilaan
poliklinikka-/päiväkäynti sairaanhoitajalla, hoitosuunnitelman mukainen hoidon toteutus. Potilaan
ohjaus ja opetus, esim. itsehoitoon, lääkehoitoon, pistosopetukseen liittyvät asiat.
Puhelinkäynti sairaanhoitaja

61 €

PUHSH

Ennalta sovittu potilaan soitto poliklinikalle tai vuodeosastolle.
Ensitietopäivä

102 €

ENSI

Potilaille järjestettävä ensitietopäivä esimerkiksi sepelvaltimotaudista.
Polikliiniset verituotteet

637 €

HEMAT

Solusalpaajahoito

538 €

SOLUS

Hemodialyysi

427 €

DIAL

1 573 €

PLAS

Hematologinen potilas saa verituotteita päiväkäynnillä

Plasmafereesi
Reuma kuntoutuspäivä

408 €

REUMA
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Lisälaskutustuotteet
Lääkehoito

1 890 €

LÄÄKE

Erityisen kalliit lääkehoidot osastolla, infliximabi ja vastaavan hintaluokan muut lääkkeet.
Lääkehoito

-

€

LÄÄKET

Erityisen kalliin lääkehoidot osastolla/infuusioyksiköissä (reumakeskus), infliximabi, tosilitsumabi
ja vastaavan hintaluokan muut lääkkeet, esim. nanogamma. Laskutus tapahtuu sairaala-apteekin
veloituksen suuruisena.
Solunsalpaajat ja biologiset lääkkeet

-

€

SOLUSA

Laskutus tapahtuu sairaala-apteekin veloituksen suuruisena.
Hematologinen lääkehoito 1

3 173 €

HEMA1

Vaativa hematologinen lääkehoito osastolla (mm. erityisen kalliit vasta-aine- ja
hyytymätekijäkorvaushoidot).
Hematologinen lääkehoito 2

15 127 €

HEMA2

Radioimmunoterapiahoito hematologian osastolla.
Insuliinipumppu

2 049 €

INSP

2 503 €

INSV

Laskutetaan pumppuhoidon alkaessa
Insuliinipumppu hoitovälineet
Peritään kerran vuodessa jokaiselta pumppuhoitoiselta
Vierihoito

323 €

VIERI

Infuusiokäynti

637 €

INFK

158 €

KOTIH

Polikliiniset verituotteet (verensiirrot ja verihiutaleinfuusiot)

Muut laskutustuotteet
Kotihemodialyysien hoitokerrat

Kerran kuukaudessa tehtävä kotihemodialyysihoitojen käyntikertojen laskutus. Hinta 151 € /
hoitokerta
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Sydänkeskus
Hoitopäivätuotteet
Perushoitopäivä

398 €

PERUS

637 €

VAATI

Perushoitopäivä vuodeosastolla. Hoidontarve on alle 4 tuntia vrk:ssa.
Vaativa hoitopäivä

Sisältää vaativia tutkimuksia tai hoitoja (jotka eivät ole lisälaskutettavia) tai vaativaa hoitotyötä (yli 4 tuntia
vrk:ssa).
Sydänvalvonnan hoitopäivä

844 €

CCU

Peruskäynti

156 €

PERUS

Peruskäynti + tutkimukset + hoito

338 €

VAATI

Polikliiniset tuotteet

Puhelinkäynti lääkäri

64 €

PUH

61 €

PAPKONS

Ennalta sovittu potilaan soitto poliklinikalle tai vuodeosastolle.
Paperikäynti tai -konsultaatio

Lähetteen tai ulkoisen konsultaatiopyynnön perusteella ilman potilaskäyntiä annettu konsultaatiovastaus.
Sairaanhoitajan vastaanotto

94 €

SHVO

Voi sisältää esimerkiksi preoperatiivisen haastattelun tai käynnin diabeteshoitajan luona. Potilaan poliklinikka/päiväkäynti sairaanhoitajalla, hoitosuunnitelman mukainen hoidon toteutus. Potilaan ohjaus ja opetus, esim.
itsehoitoon, lääkehoitoon, pistosopetukseen liittyvät asiat.
Puhelinkäynti sairaanhoitaja

61 €

PUHSH

Ennalta sovittu potilaan soitto poliklinikalle tai vuodeosastolle.
Ensitietopäivä

102 €

ENSI

Potilaille järjestettävä ensitietopäivä esimerkiksi sepelvaltimotaudista.

Toimenpidekohtaiset tuotteet
Vain yksi seuraavista laskutetaan (kallein)
Sepelvaltimon suonensisäinen laajennushoito pelkkää palloa käyttäen

1 620 €

FN2AA

Sepelvaltimon suonensisäinen laajennushoito lääkepalloa käyttäen

2 701 €

FN2AB

Sepelvaltimon suonensisäinen laajennus stentillä (sisältää pallolla tehtävän esilaajennuksen)
2 160 €

FN2BA

Muut toimenpidekohtaiset tuotteet:
Sydämen yleinen UÄ

130 €

FM1AE

Sydämen doppler UÄ

161 €

FM1DE

Sydämen kattava rakenteellinen ja toiminnallinen UÄ

194 €

FM1EE

Sydämen UÄ ruokatorven kautta

270 €

FM1BE

Sepelvaltimoiden CT kuvaus

330 €

FN1AD

Sydämen PET kuvaus

2 268 €

FM1JP

Sydämen PET kuvaus

2 268 €

FM1KP

Keuhkopussin punktio UÄ-ohjauksessa

324 €

GA4YT

Keuhkopussin kanavointi kylkiluiden välistä

324 €

GAA10

Sydänpussin kanavointi UÄ-ohjauksessa

649 €

FE2AT

Sydänpussin kanavointi läpivalaisussa

649 €

FE2BT

Sepelvaltimoiden varjoainekuvaus

864 €

FN1AC
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Sydämen ja/tai sepelvaltimoiden varjoainetutkimus ohitusleikkauksen jälkeen

1 080 €

FN1BB

Sepelvaltimoiden valokerroskuvaus (OCT)

864 €

FN1CA

Sepelvaltimokierron reservimittaus painevaijerilla (FFR)

540 €

FN1CB

Sepelvaltimon suonensisäinen laajennushoito useamman kuin yhden pääsuonirungon alueelle
540 €samassaFN2CA
toimenpiteessä
Vasemman sepelvaltimon päärungon suonensisäinen laajennushoito

540 €

FN2CC

2 160 €

FN2EA

Aorttaläppäproteesin perkutaaninen asennus (TAVI)

21 384 €

FM1AT

Aorttaläppäproteesin perkutaaninen asennus (TAVI)

21 384 €

FME20

Sydämen oikean eteisen/kammion katetrointi

1 080 €

TFC00

Sydämen vasemman eteisen/kammion katetrointi

1 080 €

TFC10

Sydämen molemminpuolinen katetrointi

1 296 €

TFC20

Keuhkoembolian katetrihoito (EKOS, per puoli)

3 780 €

FB1ST

Sydänlihasbiopsia

1 296 €

TFJ02

Koepalanotto laskimoteitse oik.kammiosta

1 296 €

FLA10

Koepalanotto laskimoteitse vas.kammiosta

1 296 €

FLA12

Kammiojohdin laskimotietä (VVI)

2 160 €

FPE00

VDD-tahdistin laskimotietä (VDD)

2 160 €

FPE02

Eteistahdistin laskimotietä (AAI)

2 160 €

FPE10

Eteis- ja kammiojohdin laskimotietä (DDD)

2 484 €

FPE20

Pysyvän elektrodin vaihto laskimotietä

1 080 €

FPE40

Muu pysyvän tahdistimen ja johtimen asettaminen laskimotietä

1 080 €

FPE96

Tahdistingeneraattorin vaihto (AAI)

1 080 €

FPJ01

Tahdistingeneraattorin vaihto (VVI)

1 080 €

FPJ02

Tahdistingeneraattorin vaihto (VDD)

1 080 €

FPJ03

Tahdistingeneraattorin vaihto (DDD)

1 296 €

FPJ04

TAHD. tai ICD: n johdon poisto

864 €

FPH10

TAHD tai ICD: n poisto

864 €

FPH96

Sisäinen defibrillaattori, kammiojohdin laskimotietä (VVI)

5 700 €

FPG30

Defibrillaattorin asennus, eteis- ja kammiojohtimet laskimotietä (DDD)

6 500 €

FPG32

Laskimoteitse vietyjen debirillaattorin johtojen vaihto

2 701 €

FPG42

Muu defibrillaattorin asennusleikkaus

1 620 €

FPG96

Rytmihäiriötahdistingeneraattorin vaihto (VVI)

5 000 €

FPJ21

Rytmihäiriötahdistingeneraattorin vaihto, (DDD)

6 300 €

FPJ22

CRT-P vain kammiojohdot (VVI)

5 500 €

FPE24

CRT-P eteis- ja kammiojohdot (DDD)

6 000 €

FPE25

CRT-D vain kammiojohdot (VVI)

7 500 €

FPE36

CRT-D eteis- ja kammiojohdot (DDD)

8 000 €

FPE37

Sepelvaltimon rotablaatio
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Biventrik tahdistingener vaihto, CRT-P (VVI)

5 000 €

FPJ11

Biventrik tahdistingener vaihto, CRT-P (DDD)

5 500 €

FPJ12

Biventrik rytmih.tahdistingen vaihto, CRT-D (VVI)

7 000 €

FPJ23

Biventrik rytmih-tahdistingen vaihto, CRT-D (DDD)

7 500 €

FPJ24

Tilapäisen tahdistimen asennus

1 080 €

TFP00

Tilapäisen tahdistimen asennus

1 080 €

ZXG40

Sepelvaltimon kroonisen totaalitukoksen suonensisäinen laajennushoito

2 858 €

FN2CB

864 €

FN1BE

Sepelvaltimoiden ultraäänitutkimus katetrin kautta (IVUS)
Muu katetrin avulla tehtävä sepelvaltimotoimenpide (Shockwave)

2 160 €

FN2EX

Muu sydämen rytmi- ja johtumishäiriöiden vuoksi tehtävä leikkaus (rytmivalvurin
poisto)

864 €

FPW96

Sydämen rytminsiirto (kardioversio) ilman ultraäänitutkimusta

500 €

TFP20

Sydämen tahdistinlaitteen kontrolli

161 €

XFP20

Rytmivalvurin asennus

2 500 €

FPK00

Hätätoimenpide

1 900 €

ZXD00

540 €

ZXD05

10 074 €

FXL00

Elektrofysiologinen tutkimus

3 598 €

TFP34

Tyypillisen eteislepatuksen hoito

5 037 €

TFP44

Eteisvärinän ablaatiohoito

7 710 €

TFP46

Eteiskammiosolmukkeen katkaisu tai modifikaatio

4 626 €

TFP47

Kiireellinen toimenpide
ECMO-hoidon aloitus

Lisälaskutustuotteet
Etälähetys

161 €

ETÄ

323 €

VIERI

Etälähetyksen arviointi ja jatkohoitopäätös
Vierihoito

Mikäli päätoimenpiteen lisäksi tehdään lisätoimenpiteitä, laskutetaan lisätoimenpide
päätoimenpiteen lisäksi.
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Vatsakeskus
Polikliiniset tuotteet
Ensikäynti

296 €

ENSI

Sisältää lääkärin vastaanottokäynnin ja siihen liittyvät radiologiset-, laboratorio- ym.
tutkimukset
Uusintakäynti

220 €

UUSI

Sisältää lääkärin vastaanottokäynnin ja siihen liittyvät laboratorio- ym. tutkimukset. (Potilas aiemmin käynyt
saman vaivan takia vastaanotolla.)
Lääkärin puhelu

116 €

PUH

Sisältää puhelinsoiton ja siihen liittyvät laboratorio- ym. tutkimukset. Puhelinvastaanoton perusteella tehdään
hoitoratkaisuja ja sairauskertomuskirjaus.
Paperikäynti/konsultaatio

61 €

PAPKONS

Lähetteen tai ulkoisen konsultaatiopyynnön perusteella ilman potilaskäyntiä annettu
konsultaatiovastaus.
Sairaanhoitajan vastaanotto

94 €

SHVO

Potilaan poliklinikkakäynti sairaanhoitajalla ilman lääkärin vastaanottoa. Esim. sovittu ohjauskäynti tai
lääkärinkäynnin korvaava käynti IBD hoitajalla, avannehoitajalla tai PEG-hoitajalla.
Sairaanhoitajan puhelu

61 €

SHPUH

Ennalta sovittu soittokontrolli hoitajalle. Sisältää soittoa varten mahdollisesti otetut laboratorio- ym. tutkimukset.
Gastroskopia

324 €

GASTRO

Sisältää ruokatorven ja mahalaukun tähystyksen, siinä otetut kudosnäytteet sekä mahdolliset tutkimuksen
yhteydessä suoritetut toimenpiteet ja / tai lääkärin vastaanoton ja siihen liittyvät laboratorio- yms. tutkimukset.
Kolonoskopia

480 €

KOLON

Sisältää paksusuolen tähystyksen, siinä otetut kudosnäytteet sekä mahdolliset tutkimuksen yhteydessä suoritetut
toimenpiteet ja /tai lääkärin vastaanoton ja siihen liittyvät laboratorio- yms. tutkimukset.
Sigmoideoskopia

341 €

SIGMA

Sisältää peräsuolen ja paksusuolen alkuosan tähystyksen, siinä otetut kudosnäytteet sekä mahdolliset
tutkimuksen yhteydessä suoritetut toimenpiteet ja / tai lääkärin vastaanoton ja siihen liittyvät laboratorio- yms.
Bronkoskopia

362 €

BRONKO

Sisältää keuhkoputkien tähystyksen, siinä otetut kudosnäytteet sekä mahdolliset tutkimuksen yhteydessä
suoritetut toimenpiteet
Enteroskopia

929 €

ENTERO

Ohutsuolen tähystys (palloenteroskopia) ja siihen liittyvät toimenpiteet.
ERCP

1 620 €

ERCP

Haima- ja sappiteiden suolen kautta tehty varjoainetutkimus sekä siihen liittyvät toimenpiteet.
Päiväkirurginen skopia

912 €

SKOPIALYHKI
SKOPIAANE

Anestesiaa vaativa tähystystutkimus ja siihen liittyvät toimenpiteet (yleensä tehdään päiväkirurgisessa
yksikössä).
EUS-tutkimus

721 €

EUS

EUS-tutkimus ja neulanäyte

1 136 €

EUSN

EUS-tutkimus ja toimenpide

1 849 €

EUSTMP

Kapselitähystys

1 188 €

KAPSELI

Lisälaskutustuotteet
Lääkehoito

-

€

LÄÄKE3

-

€

STENT

Lääkekustannukset laskutetaan todellisten kustannuksien mukaan.
Stentti
Laskutetaan todellisten kustannuksien mukaan
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Keuhkosairaudet
Hoitopäivätuotteet
Perushoitopäivä

577 €

PERUS

- Keuhkosairauksien hoitopäivä, kun vaativan hoitopäivän kriteerit eivät täyty. Esim. ICD-10
koodit J40-47, tuberkuloosi, allerginen ja fibrotisoiva alveoliitti, keuhkokuume,
keuhkopussin hyvänlaatuiset sairaudet, keuhkosyövän diagnostiikka ja ei – onkologinen
hoito.
Vaativa hoitopäivä
896 €
VAATI
- Unitutkimus sekä tarvittaessa nasaalisen CPAP-hoidon sovitus. Dg-koodit G47.3 ja R06.5.
Noninvasiivinen eli NIV (2-PV-tai CPAP) – hoito osastolla. Henkitorven avanne osastohoidon
aikana. Pitkäaikainen kotihappihoito tai NIV – hengityslaitehoito. Invasiivinen
hengityslaitehoito kotona (henkitorven avanne).
- Hoitopäivä, jonka kuluessa annetaan solunsalpaaja tai muu kallis lääkehoito. Lääkkeen
hinta laskutetaan erikseen lisälaskutuksena.
- Pleuroskopiatutkimuspäivä, veritiputuspäivä, PleurX-dreenin laittopäivä.
- Muu hoitopäivä, joka täyttää hoitotyön vaativan hoidon kriteerit.
Tehovalvonnan hoitopäivä

911 €

TEHOVAL

268 €

PERUS

Polikliiniset tuotteet
Peruskäynti
-

Käynti keuhkosairauksien poliklinikalla, kun vaativan käynnin kriteerit eivät täyty.
Sisältää paperikonsultaation.
Oksimetritutkimus polikliinisesti
Uniapneapotilaan pkl-vastaanotto lääkärillä

Vaativa käynti

454 €

VAATI

- Tuberkuloosin ja muun mykobakterioosin hoidon aikana tapahtunut käynti. Sairaala
maksaa TBC-lääkityksen. Hoidon aloitus vuodeosastolla, käynnit noin 2, 4 ja 6 kk hoidon
alusta.
- Pitkäaikainen kotihappihoito tai NIV – hengityslaitehoito. Invasiivinen hengityslaitehoito
kotona (henkitorven avanne).
- Polikliiniseen bronkoskopiaan liittyvä käynti.
- Muu käynti, joka täyttää hoitotyön vaativan käynnin kriteerit.
- Ct-tutkimus ja käynti
- Tulkkipalvelujärjestely käynnin yhteydessä
- Tutkimus / toimenpidekäynti (ohutneulabiopsia, pleurapunktio, PleurX) ja Nanogam-hoito
sekä veritiputus
- Unitutkimuksen ohjaus potilaalle (sh), unitutkimuksen tulostus (sh), unitutkimuksen
lausunto (lääkäri) -> kirje potilaalle, lähettävälle lääkärille.
Hengityslaiteohjauskäynti

454 €

CPAP

CPAP-laitteen ja hoitotarvikkeiden luovutus ja ohjaus potilaalle, kaksoispaineventilaattorin
ja happirikastimen luovutus/lähettäminen potilaalle, sh.
Sairaanhoitajan käynti

382 €

KUNTO

- Sairaanhoitajan koti-, laitos- ja työpaikkakäynnit.
Puhelinkäynti
- Ennalta sovittu yhteydenotto lääkärille.

71 €

PUH
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Puhelinkäynti sairaanhoitaja

61 €

PUHSHO

- Ennalta sovittu yhteydenotto sairaanhoitajalle.
Sairaanhoitajan vastaanotto

196 €

SHVO

- Potilaan poliklinikka-/päiväkäynti ilman lääkärin vastaanottoa, hoitosuunnitelman
mukainen hoidon toteutus. Potilaan ohjaus ja opetus, esim. itsehoitoon, lääkehoitoon,
pistosopetukseen liittyvät asiat. Valvottu tuberkuloosin lääkehoito.
Apuvälinekäynti
-

196 €

APUV

268 €

SOLUS

Apuvälinehuollon ja ohjauksen takia tapahtuneet käynnit.
Autocpap-käynti, autocpap-tutkimuksen tulostus.
3 kk:n cpap-kontrolli/etäseurannan raportointi.
12 kk:n cpap-kontrolli.
1-2 vuoden cpap-kontrolli.

Solunsalpaajahoito

- Käynti, jonka yhteydessä annetaan solunsalpaaja tai muu kallis lääkehoito. Lääkkeen
hinta laskutetaan erikseen lisälaskutuksena.
Avohoitokäynti

-

€

EI

-

€

LÄÄKE

Lisälaskutustuotteet
Lääkehoito

- Erityisen kalliit lääkehoidot. Laskutus tapahtuu sairaala-apteekin veloituksen suuruisena.
- lääkityksen hinta todellisten kustannusten mukaan esim. gammaglobuliini, omalitsumabi,
rituksimabi, valgansikloviiri, kallis tb-lääke
Solusalpaajalääke

-

€

SOLUS/(A)

Laskutus tapahtuu sairaala-apteekin veloituksen suuruisena.
Vierihoito

323 €

VIERI
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Ihotaudit ja allergologia
Hoitopäivätuotteet
Perushoitopäivä

375 €

PERUS

Sisältää potilaan perushoidon vuodeosastolla. Hoidontarve tavanomainen tai ajoittainen.
Hoito/tarkkailu vaatii hoitajan työpanosta alle 4h/vrk.
Vaativa hoitopäivä

637 €

VAATI

Hoidollisesti vaativahoitoinen potilas, vaatii hoitajan työpanosta yli 4 h/vrk. Sisältää
vaikeahoitoisten säärihaavojen puhdistuksen ja hoidon, laaja-alaisten ihottumien rasvaukset ja
haudehoidot sekä avustamisen päivittäisissä toiminnoissa tai paljon kalliita lab/rtg- tutkimuksia
ja/tai muiden erikoisalojen konsultointi kyseisenä päivänä. Lääkeainealtistukset.
Osasto 10A
Perushoitopäivä

637 €

PERUSL

Ihosairaan lapsen perushoito osastolla. Hoito/tarkkailu vaatii hoitajan työpanosta alle 4h/vrk.
Vaativa hoitopäivä

1 087 €

VAATIL

Hoidollisesti vaativahoitoinen lapsi. Vaatii hoitajan työpanosta yli 4 h/vrk. Laaja-alaisten ihottumien
rasvaus, hoidon ohjaus, kylpy-ja haudehoidot tai paljon kalliita lab./rtg-tutkimuksia kyseisenä
päivänä.

Polikliiniset tuotteet
Avohoitokäynti 1

145 €

LÄÄK1

Sisältää kliinisen tutkimuksen, peruslaboratoriokokeet ja -rtg-tutkimukset sekä niiden tulkinnan,
ihomuutosten jäädytyshoidot.
Avohoitokäynti 2

191 €

LÄÄK2

Yli 30min. Kestävä käynti, päivystyskäynti, allergiatestin tulkinta, allergiaselvitykset,
epikutaanitestiluku. Seniorin konsultoinnin sisältävä käynti.
Vaativa avohoitokäynti

481 €

LÄÄK3

60min. tai yli kestävä ammatti-ihotautiepäilypotilaan käynti altistumisselvityksineen.
Epikutaanitestin luku. Pdt-hoidon 2. käynti jos hoito pienialainen.
Erittäin vaativa avohoitokäynti

717 €

LÄÄK4

Sis.erikoislääkärin vo:n, PAD otto ja tutkimus, toimenpiteen valmistelu ja jälkihoito-ohjaus. PDThoidon 1. käynti tai laaja-alainen 2. käynti.
Ihopistokoe, suoramyynti

137 €

PRI

161 €

PRICK

Prick-ihokoe, perussarja. Suoramyynti. Ikäraja 7 vuotta.
Ihopistokoe

Prick-ihokoe, perussarja tai useita sarjoja. Testiuutteet, testin valmistelu, suorittaminen, luku ja
ohjaus.
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Epikutaanitesti

273 €

EPI

Epikutaanitestit, yksi tai useampi testisarja. Voi sisältää omia aineita, apteekin laimennoksia. Testin
valmistelu, aloitus ja I-luku.
Ammattitautitutkimukset. Testin valmistelu, aloitus ja I-luku.Ammattitautitutkimukset. Testin
valmistelu, aloitus ja I-luku. Puudute-, lääkeaine sekä fysikaaliset urtikariatestit.
Jalkaterapiakäynti

109 €

JALK

Sairaanhoitajan vastaanottokäynti

133 €

SHVO

Yli 30 min. Erilaiset sairaanhoitajan vastaanotot. Voi sisältää myös haavojen ja ihottumien
paikallishoitoja, hoidonohjauksia. Voi olla yksittäinen käynti tai sarjahoito tai itsenäinen
vastaanotto.
Valohoitokäynti
47 €

VALO

Valohoitokäynti. Sarjahoitokäynti. Alle 30 min. kestävät sairaanhoitajan vo:t. (ohjauskäynti,
näytteiden otto)
Paperikonsultaatio

96 €

PAPER

96 €

PUH

Ulkopuoliset paperi- ja valokuvakonsultaatiot.
Puhelinkäynti (lääkäri)

Potilaan soitto sovittuna aikana lääkärille. Edellyttää kirjauksen potilaan sairauskertomukseen.
Sairaanhoitajan puhelinkäynti

45 €

PUHSH

Potilaan soitto sovittuna aikana sairaanhoitajalle. Edellyttää kirjauksen potilaan
sairauskertomukseen.
Jalkaterapiakäynti

106 €

SIJAL

Jalkaterapiakäynti muille toimintayksiköille. Jalkatyöryhmän potilaiden hoito.
Allergiatestikäynti

133 €

SIPRI

Prick- ihokokeet muille toimintayksiköille.
Polikliininen kertahoito

71 €

KHOIT

Lääkärin vastaanoton yhteydessä tapahtuvat sairaanhoitajan hoidot ja ohjaukset sisältäen myös
sarjahoidon (esim. kylpy-, valo-) aloituksen.
Avohoitokäynti

-

€

EI

Lisälaskutustuotteet
Lääkärin konsultaatio yksikön sisällä
96 €
Lääkärin konsultointi sairaanhoitajanvastaanotolla tai jalkojenhoitajan vastaanotolla, ei aikaan
sidottu.

LÄÄK

Lääkehoito
€
- Erityisen kalliit lääkehoidot. Laskutus tapahtuu sairaala-apteekin veloituksen suuruisena.

LÄÄKE

Vierihoito

VIERI

323 €
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Syöpäkeskus
Hoitopäivätuotteet
Hoitopäivä

637 €

VAATI

Potilas on jatkuvaa tarkkailua vaativa tai häneen kohdistuu tarkemmin määriteltyä paljon aikaa vievää
hoitotyötä. Näitä ovat mm. lepoliiveissä oleva potilas, teho-osastolta siirtyvä potilas siirtopäivänä, vaativa
saattohoitopotilas, ensimmäinen sytostaattihoitopäivä ja ajallisesti pitkä sytostaattihoito sekä sädehoidon
toteutus osastolta käsin huonokuntoisilla / paljon hoitoa tarvitsevilla vuodepotilailla.

Polikliiniset tuotteet
Syöpätaudit
Lääkärin käynti tai tehtävän siirto hoitajalle

317 €

LÄÄK

Lääkärikäynti sisältää hoitoarviokäynnin, jolloin aloitetaan onkologinen lääkitys. Lääkityksen sopivuutta
potilaalle arvioidaan väliarviokäynnillä. Vastearviokäynnillä arvioidaan lääkevastetta erilaisin
tutkimusmenetelmin. Sisältää myös aikasidonnaiset kontrollikäynnit lääkärillä tai hoitajalla kuvantamisineen.
Solunsalpaajahoitokäynti

347 €

Solunsalpaajahoitokäynti sisältää mm. potilaan voinnin arvion, laborotoriotutkimusten tulkinnan,
solunsalpaajahoidon toteutuksen ja jatkohoidon suunnittelun, aikojen varauksen ja potilaan ohjauksen.
Hoitajan asiantuntijakäynti
132 €

SOLUS

SHVO

Hoitajan asiantuntijakäynti käsittää hoitajan antaman potilasohjauksen sekä potilaan psyko-sosiaalisen
tukikeskustelun. Lisäksi siihen sisältyy ajanvaraukseen ja hoidon ohjelmointiin liittyviä tehtäviä.Esimerkiksi
uroterapeutin ja syöpäsairaanhoitajan asiantuntijakäyntejä.
Puhelinvastaanotto

93 €

PUH

Ennalta sovittu potilaan hoitoon liittyvä puhelin kontakti, joka kirjataan potilaan sairauskertomukseen. Sisältää
puhelinsoiton ja sitä varten mahdollisesti otettuja verikokeita. Puhelinvastaanoton perusteella tehdään
hoitoratkaisuja. Kesto valmisteluineen ja jatkotoimenpiteineen vähintään 30 min. Esimerkiksi puhelinhoitajan
hoitokontaktit, tablettipotilaiden hoidon ohjaukset.
Infuusiokäynti

637 €

INFK

240 €

ENSI

-

EI

Polikliiniset verituotteet (verensiirrot ja verihiutaleinfuusiot)
Ensitietopäivät
Syöpäpotilaan ensitietopäivät.
Avohoitokäynti
Vuodeosastojakson aikana solusalpaajaan onkpkl:lle

€
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Sädehoito
Lääkärin vastaanotto

317 €

LÄÄK

199 €

SÄDE

423 €

SUUN

Käynti sisältää sädehoidon väli- ja loppuvastaanoton.
Sädehoitokäynti
Sädehoitokäynti on yksittäisen potilaan saama sädehoitokerta.
Sädehoidon suunnittelukäynti

Käynti sisältää lääkärin vastaanoton. Suunnittelu-TT:n perusteella hoitokohde määritellään piirtämällä.
Hoitokerrat ja hoitoannos suunnitellaan. Sisältää myös fiksaatioiden teon (röntgenhoitajat), ttsuunnittelukuvauksen suorittamisen (röntgenhoitajat) ja annossuunnitelman tekemisen (fyysikot).
Sädehoidon suunnittelukäynti + MK (magneettikuvaus)/PET
786 €
Käynti sisältää lääkärin vastaanoton. Suunnittelu-TT:n ja MK/PET:n perusteella hoitokohde määritellään
piirtämällä. Hoitokerrat ja hoitoannos suunnitellaan. Sisältää myös fiksaatioiden teon (röntgenhoitajat), ttsuunnittelukuvauksen suorittamisen (röntgenhoitajat) ja annossuunnitelman tekemisen (fyysikot).

SUUNM

Sädehoidon suunn.käynti + vaativa maskinteko
749 €
Käynti sisältää lääkärin vastaanoton. Suunnittelu-TT:n perusteella hoitokohde määritellään piirtämällä.
Hoitokerrat ja hoitoannos suunnitellaan. Sisältää myös fiksaatioiden teon (hartiamaski tai H&Nmaski)(röntgenhoitajat), tt-suunnittelukuvauksen suorittamisen (röntgenhoitajat) ja annossuunnitelman
tekemisen (fyysikot).

SUUNH

Hoitajan asiantuntijakäynti
137 €
SHVO
Hoitajan asiantuntijakäynti käsittää hoitajan antaman potilasohjauksen. Lisäksi siihen sisältyy ajanvaraukseen
ja hoidon ohjelmointiin liittyviä tehtäviä.
Puhelinvastaanotto
Avohoitokäynti
Mm. ylimääräiset CT-kuvaukset.

96 €

PUH

-

€

EI

-

€

SOLUS/(A)

Lisälaskutustuotteet
Solunsalpaajalääke tai muu kallis lääkehoito
Laskutus tapahtuu sairaala-apteekin veloituksen suuruisena.
Vierihoito

323 €

VIERI

Infuusiokäynti

637 €

INFK

Polikliiniset verituotteet (verensiirrot ja verihiutaleinfuusiot)
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Neurologia
Hoitopäivätuotteet
Osasto 4K
Perushoitopäivä

577 €

PERUS4K

Hoidon tarve tavanomainen tai ajoittainen, hoito ja tarkkailu vaativat hoitajan työpanosta alle neljä
tuntia vrk:ssa.
Vaativa hoitopäivä

988 €

VAATI4K

Hoito valvontahuoneessa. Vierihoitajan tarve. Hoidollisesti vaativa potilas, vaatii hoitajan
työpanosta yli neljä tuntia vrk:ssa. Kalliit yli 400 euroa maksavat tutkimukset.

Polikliiniset tuotteet
Neurologian poliklinikka
Peruskäynti

304 €

PERUSNEU

Lääkärin vastaanotto ja jatkohoidon suunnittelu, peruslaboratoriotutkimukset, natiivirtg-tutkimus
Vaativa käynti

722 €

VAATINEU

Lääkärin vastaanotto ja siihen liitetyt kalliit tutkimukset (likvortutkimus, muu kuin natiivirtgtutkimus, neurofysiologian tutkimus, isotooppitutkimus, geenitutkimus, lihas-/ihobiopsia) tai
hoitajan tekemä muistiseula tai lyhyt ohjaus diagnoosin jälkeen.
Konsultaatiokäynti

118 €

KONS

118 €

PUH

Sisältää myös ulkoiset paperikonsultaatiot.
Puhelinkäynti, lääkäri

Lääkärin soitto potilaalle sovitusti. Kirjaus sairauskertomukseen.
Puhelinkäynti, sairaanhoitaja

61 €

PUHSH

Hoitajan soitto potilaalle sovitusti. Kirjaus sairauskertomukseen.
Sarjahoitokäynti

192 €

SARJA

Sisältää lääkeinfuusion, jatkohoidon/kuntoutuksen arvioinnin.
Erityistyöntekijän vastaanotto

170 €

ERI

Toimintaterapeutin tai kuntoutusohjaajan (uudet kontaktit) 1-2 tunnin arviointi,
kuntoutussuunnitelman tekoa, suosituksia.
Kuntoutusohjaajan käynti

427 €

KUNTO

Kuntoutusohjaajan kotikäynnit, laitoskäynnit ja työpaikkakäynnit.
Ensitietopäivä

208 €

Neurologisiin sairauksiin liittyvää tiedon antamista potilaille ja omaisille. Sisältää lääkärin,
fysioterapeutin, sosiaalityöntekijän ja kuntoutusohjaajan luennot sekä ohjattua keskustelua.

ENSI
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Lääkehoito 1

1 473 €

LÄÄKE

Botuliinitoksiini ENMG-ohjauksessa ja tarvittaessa fysioterapeutin arvio.
Lääkehoito 2

995 €

LÄÄK2

Botuliinitoksiini lääkitys ja lääkärin vastaanotolla käynti.
Hoitajan vastaanotto

218 €

HOITO

Hoitajan antama ohjaus vastasairastuneelle potilaalle ja lääkkeiden piston opetus. Kontrollikäynti
hoitajalla.
Avohoitokäynti

-

€

EI

Tutkimusprojektiin liittyvä käynti, ei kuntalaskutusta.
Neuropsykologi
Peruskäynti

227 €

PERUSPSY

Suppea erityistutkimus tai sen osa, kesto 1-2 tuntia, kontrolli- tai seurantatutkimus. Sarjakäynti,
neuropsykologinen yksilökuntoutuskäynti. Ryhmäkäynti
Vaativakäynti

410 €

VAATIPSY

Laaja erityistutkimus tai sen osa, kesto 2-3 tuntia. Palaute- ja ohjauskäynti. Konsultaatiokäynti
muilta erikoisaloilta, myös ulkoiset paperikonsultaatiot. Perhekäynti.
Puhelinkäynti

118 €

PUH

Potilaan, omaisen tai hoitavan tahon sovittu puhelinkäynti palaute- tai jatkohoitoasioissa. Kirjaus
sairauskertomukseen.

Lisälaskutustuotteet
Kalliit tutkimukset, ei vast.ottoa

-

€

TUTK

Neurokirurgin tai neurologin suosittamat tutkimukset ilman neurologin vastaanottoa. Kuntalaskutus
sisäisen veloituksen mukaan.
Lääkehoito

-

€

LÄÄKE
SOLUSA

Kuntalaskutus sairaala-apteekin veloituksen mukaisena.
Vierihoito

323 €

VIERI
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Lastenkeskus
Lasten- ja nuortentaudit
Hoitopäivätuotteet
Perushoitopäivä

878 €

PERUS

Tavanomaista seurantaa vaativa potilas. Potilas, jonka elintoiminnot ovat vakiintuneet. Ei sisällä
kalliita tutkimuksia tai hoitoja. Hoitotyön tarve perustasoa. Kotiin vietävä hoitotyö johon sisältyy
lääkärin työtä suunnittelu /määräykset ja kotona hoitajan läsnäolo 0 - 12 - tuntia.
Vaativa hoitopäivä

1 172 €

VAATI

Lastenkeskuksen tavanomaista runsaammat tutkimukset ja/tai hoitoa, tai kalliita tutkimuksia
tarvitseva potilas. Käynnin kesto 12 - 24 tuntia. Vaativa hoitotyön tarve. Kotiin vietävä hoitotyö
johon sisältyy lääkärin työtä suunnittelu /määräykset ja kotona hoitajan läsnäolo.
Valvontahoito

1 057 €

VALVO

Jatkuvaa vitaalitoimintojen valvontaa ja/tai runsaasti hoitoja ja tutkimuksia vaativa potilas. Vaativa
hoitotyön tarve.
Tehohoito

2 204 €

TEHO

Yhden tai useamman vitaalitoiminnon tukemista ja muuta jatkuvaa hoitoa ja valvontaa edellyttävä
potilas. Vastasyntynyt, jonka elintoiminnot ovat hyvin epävakaat. Erittäin vaativa hoitotyön tarve.
Covid-19 hoitopäivä 2

1 366 €

COV2

Covid-19 vaikeasti sairaan hoitopäivä, joka tarvitsee lievää infektiopotilasta enemmän aktiivisia
hoitotoimenpiteitä, ajoittain hengityksen tukemista ja lisätutkimuksia ja kuvantamista
§1/2020 23.3.2020, päivitys §3/2020 6.4.2020
Covid-19 hoitopäivä 3

2 964 €

COV3

Covid-19 kriittisesti sairaan hoitopäivä tehohoidossa tai tehovalvonnassa, joka tarvitsee
säännöllistä hengitystukea ja/tai runsasta muuta tukihoitoa
§1/2020 23.3.2020, päivitys §3/2020 6.4.2020

Polikliiniset tuotteet
Peruskäynti

345 €

PERUS

Uusintakäynti ja muu seurantakäynti lääkärin vastaanotolla lasten pkl:lla. Ei sisällä kalliita
tutkimuksia tai pitkiä erityistyöntekijöiden tapaamisia. Hoitotyön tarve perustasoa.
Vaativa käynti

421 €

VAATI

Ensikäynti tai erikoispoliklinikan käynti lääkärin vastaanotolla. Aikaavievä uusintakäynti, tai
uusintakäynti, johon sisältyy merkittäviä tutkimuksia tai runsaasti erityistyöntekijän työpanosta tai
vaativa hoitotyön tarve. Sisältää myös lääkärin käynnin yhteydessä tapahtuvat siedätyshoidot.
Tutkimus- ja hoitokäynti

667 €

HOITO

Mm. Altistukset, iv-rasitukset, Nivelpisto Livobanissa, Lapsen sydämen ultraäänitutkimus ja
lääkärin kliininen tarkastus. Vaativa hoitotyön tarve Lääkärin työn osalta tämä voisi olla ensi – tai
uusintakäynti , mutta yllä mainittujen vuoksi kirjataankin tutkimus- ja hoitokäynniksi.
Magneettitutkimus tai suonensisäisenä infuusiona toteutettava hoito, tai useita tunteja kestävä
tutkimus tai hoito Lastenkeskuksessa.
Lääkärin puhelinvastaanotto

95 €

PUH

Ennalta varattu soittoaika, josta tehdään merkintä potilasasiakirjoihin.
Paperikonsultaatio

95 €

PAPER

Ulkoinen konsultaatio, josta tehdään merkintä potilasasiakirjoihin.
Hoitajan vastaanotto

176 €

Hoitajan vastaanotto mm. NML;n vaihto, PEG / Avanne asiat, BIL - Paino - kontrollit.
Pitkäaikaispotilaan väliarvio sh:n vastaanotolla. Sisältää tarvittaessa lääkärin konsultaation.

SHVO
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Sairaanhoitajan puhelinvastaanotto
DM-Hoitajan vastaanottokäynti

61 €
318 €

SHPUH
DM

mm. Libre / Pumppu, HbA1, Koti tai pkl (ohjauskäynnit)
Perusperhekäynti

315 €

PPER

Kuntoutusohjaajan koti- tms. käynti kestoltaan alle 2 t
Vaativa perhekäynti

504 €

PVAAT

Kuntoutusohjaajan koti tms. käynti kestoltaan yli 2 t tai runsaasti etukäteisvalmistelua tai
jälkihoitoa vaativa käynti
Lyhyt osastokäynti

691 €

LOK

Tavanomaista seurantaa vaativa potilas. Käynnin kesto 0 - 6 tuntia. Ei sisällä kalliita tutkimuksia
tai hoitoja. Hoitotyön tarve perustasoa. Mm. lyhyet Infuusiot, voinnin seuranta, nesteytys
Pitkä osastokäynti

878 €

POK

878 €

KVH1

1 172 €

KVH2

1 510 €

PAIVAV

Käynnin kesto 6-12 tuntia.
Kotiin vietävä hoitotyö
Käynnin kesto 0-12 tuntia.
Kotiin vietävä hoitotyö
Käynnin kesto 12-24 tuntia
Osasto 7A
Tutkimus-/toimenpidekäynti

Anestesiassa tehtävät MRI-tutkimukset. Vaativa hoitotyön tarve.

Lisälaskutustuotteet
Lääkehoito

-

€

LÄÄKE

Hoitopäivän hinta määräytyy yllä olevan luokittelun mukaan. Lisäksi laskutetaan kallis lääke
(suuriannoksinen gammaglobuliini, TNF-salpaaja tai vast.) läpilaskutuksena.
Solusalpaajat ja biologiset lääkkeet

-

€

SOLUSA

Laskutus tapahtuu sairaala-apteekin veloituksen suuruisena.
Insuliinipumppu

-

€

INSPP

Insuliinipumpun hinta laskutetaan todellisten kustannuksien mukaisesti, hoitotarvikkeet
laskutetaan erikseen.
Insuliinipumpun hoitotarvikkeet

-

€

INSPV

Insuliinipumppuhoidon tai -seurannan hoitotarvikkeet läpilaskutuksena todellisten kulujen mukaan.
Vierihoito

323 €

VIERI
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Lastenkeskus
Lastenneurologia
Hoitopäivätuotteet
Hoitopäivä

760 €

HOI

Sisältää lastenneurologisen vuodeosastohoidon(Lemminkäinen, Tapio tai Ilmatar) ja tarvittavat
lääketieteelliset tutkimukset(esim. pa-EEG) sekä erityistyöntekijän arviot. Vaativa hoitotyön tarve.
Hoitopäivä 2

219 €

HOI2

Päiväsairaalassa käyvät potilaat, jotka yöpyvät vuodeosastolla(Lemminkäinen, Tapio tai Ilmatar)

Polikliiniset tuotteet
Peruskäynti

290 €

PERUS

Sisältää lastenneurologisen tutkimuksen ja sh:n ohjauksen. Vaativa hoitotyön tarve.
Vaativa käynti

488 €

VAATI

Sisältää perusteellisen lastenneurologisen tutkimuksen, sh:n antaman opastuksen ja tarvittaessa
sos.ohjaajan tai kunt.ohjaajan ohjauksen sekä tavanomaiset lab ja/tai kuvatantamistutkimukset. Ei
sisällä kalliita erityistutkimuksia, esim MRI-tutkimukset. Vaativa hoitotyön tarve.
Tutkimus- ja hoitokäynti

609 €

HOI

Erityisen kallis tutkimus, esim MRI tai useita tunteja kestävä tutkimus tai hoito.Vaativa hoitotyön
tarve.
Puhelinkäynti/konsultaatio

103 €

PUHKONS

Ennalta varattu soittoaika, josta tehdään merkintä potilasasiakirjoihin. Ulkoinen konsultaatio, josta
tehdään merkintä potilasasiakirjoihin. Sisältää esim. lääkevastesoitot.
Erityistyöntekijän käynti

187 €

ERIT

Yksi tutkimuskerta tai kuntoutuskäynti erityistyöntekijällä(kuntoutusohjaaja, sosiaaliohjaaja,
psykologi puhe- tai toimintaterapeutti). Apuvälineen käytön ohjaus.
Ryhmäkäynti

184 €

RYHMÄ

Sisältää 2-5 lapsen ryhmässä annetun terapian. Sisältää myös vanhempien ryhmäkäynnit. Sisältää
suuremmille ryhmille järjestetyn teemapäivän, esim ADHD.
Peruskuntakäynti

695 €

KUNPE

Yhden erityistyötekijän (kuntoutusohjaaja,sosiaaliohjaaja, psykologi tai terapeutti) käynnin lapsen
kotona, hoitopaikassa tai koulussa. Sisältää kuntoutussuunnitelman tekemisen.
Vaativa kuntakäynti

838 €

KUNVA

Sisältää kahden erityistyöntekijän (kuntoutusohjaaja, sosiaaliohjaaja, psykologi ja/tai terapeutti)
käynnin lapsen kotona, hoitopaikassa tai koulussa.Sisältää kuntoutussuunnitelman tekemisen.
Perhetyö kotikäynti

259 €

PERHE

Kuntoutusarviokäynti perheessä, jossa on neurologisesti oireileva lapsi.
Hoitajan vastaanotto

176 €

SHVO

Hoitajan itsenäinen vastaanottokäynti. Lääkehoidon tai sairauden ohjaus esim. epilepsiaohjaus. Jos
samalla päivällä myös terapeutin käynti tehdään toisesta lisälaskutus.
Hoitajan kotikäynti

315 €

Osastojaksoa edeltävä hoitajan kotikäynti. Kesto alle 2 t.

HKOTI
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Osasto 7A
Päiväsairaalakäynti

1 628 €

PÄIVÄ

Sisältää lastenneurologisen päiväosastohoidon palvelut. Joka pitää sisällään puhetoiminnan,
fysioterapian, lääkärin ja hoitajan arviot sekä kuntoutusohjaajan ja sosiaaliohjaajan palvelut. Tähän
kuuluvat myös anestesiassa tehtävät MRI-tutkimukset ja pa-eeg rekisteröinnit. Vaativa hoitotyön
tarve.
Lääkehoito

1 473 €

BOTUL

Botuliinitoksiini ENMG- ohjauksessa ilokaasu anestesiassa. Tarvittaessa fysioterapeutin arvio.

Lisälaskutustuotteet
Erityistyöntekijän käynti

187 €

ERIT

323 €

VIERI

Erityistyöntekijän osallistuminen epi-päivään.
Vierihoito
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Aikuispsykiatria
Hoitopäivätuotteet
Suljettu vuodeosastohoito

647 €

SULJE

764 €

KRIISHOI

140 €

PERUS

Potilaan hoito suljetulla vuodeosastolla.
Kriisiosastohoito
Potilaan hoito kriisiosastolla

Polikliiniset tuotteet
Peruskäynti

Yhden työntekijän suorittama vastaanottokäynti (60 min)
Vaativa käynti

210 €

VAATI

Peruskäyntiä laajempi hoitotapahtuma tarvittavan työtekijämäärän, käytetyn ajan ja asiasisällön
suhteen. Esimerkkeinä mm. kaksi työntekijää, yli tunnin kestävä hoitotapahtuma, käyntiin sisältyy
erillisellä ajalla tehtäviä lausuntoja, tutkimuksellinen ensikäynti jne. (90-120 min)
Vaativa moniammatillinen käynti

296 €

VAATIMK

Kolmen tai useamman ammattiryhmän yhteinen tapaaminen potilaan kanssa riippumatta
tapaamispaikasta
Kotikäynti 1

190 €

KOTI1

Yhden työntekijän suorittama suunniteltu käynti potilaan kotiin.
Kotikäynti 2

249 €

KOTI2

Kahden tai useamman työntekijän suorittama suunniteltu käynti potilaan kotiin.
Psykoterapiakäynti

147 €

PSYTE

Erikoislääkärin arvioon perustuva, erityiskoulutetun terapeutin antama erityisterapia. Voi olla yksilö-,
pari-, perhe- tai ryhmäterapiaa: esim. kognitiivinen psykoterapia,
perheterapia, luovat terapiat, kuvataideterapia, kriisiterapiat tai lyhytterapiat.
Ryhmäkäynti 1

83 €

RYHM1

50 €

RYHM2

Työntekijän vetämä terapiaryhmä.
Ryhmäkäynti 2

Muu suunniteltu ryhmätoiminta, esimerkiksi toiminnallinen ryhmä.
Puhelinkonsultaatio

36 €

PUH

Työntekijöiden keskinäinen potilaan hoitoa koskeva neuvottelu, jossa aloitteentekijä ei ole
sairaanhoitopiirin viranhaltija. Neuvottelu voi tapahtua myös HealthNet-viestinvälityksen kautta.
Potilaiden puheluita ei lasketa täksi tuotteeksi.
Paperikonsultaatio

38 €

KONS

Kirjallisen lähetteen pohjalta annettava konsultaatiovastaus ilman potilaan tutkimista.
Verkostokäynti

107 €

VERKO

Verkostopalaveri jossa läsnä potilaan lisäksi useampi terveydenhuollon ammattihenkilö ja/tai potilaan
läheisiä (90 min)
Intensiivialtistushoito
Intensiivialtistushoidon ryhmäkäynti

378 €

INTENA

83 €

INTENR
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Puhelinvastaanottokäynti

104 €

PUHV

Yli 20 minuuttia kirjauksineen ja lisätöineen (reseptit, laboratoriopyynnöt) vaativa hoidollinen
puhelimitse tai muin yhteydenpitotavoin toteutettu neuvottelu potilaan kanssa tai sovittu puhelimitse tai
muilla yhteydenpitotavoilla toteutettu hoitosuhdeistunto (esim. potilaan kyvyttömyys tulla vastaanotolle
somaattisen sairauden tai tilapäisen paikkakunnan vaihdoksen vuoksi).
Avohoitokäynti

-

€

EI

Avohoitotuotteet vuodeosastolla
Vaativa käynti

210 €

VAATI

140 €

PERUS

Polikliininen hoitotapahtuma sairaalan tiloissa.
Peruskäynti

Kahdenkeskinen hoitotapahtuma potilaan ja työntekijän kesken.
Ryhmäkäynti

50 €

RYHM2

Muu suunniteltu ryhmätoiminta, esimerkiksi toiminnallinen ryhmä.
Polikliininen seuranta max 24 h

190 €

TARK

Laaja kotikäynti

296 €

MONIKOT

Hoitotyöntekijän lisäksi sovitulla kotikäynnillä mukana erityistyöntekijä ja/ tai lääkäri.
Kotikäynti 1

190 €

KOTI1

Yhden työntekijän käynti potilaan kotiin, kulloisenkin hoitotarpeen mukaan.
Verkostokotikäynti

147 €

KOTIVER

Yhden työntekijän käynti potilaan kotiin avohoidon työparin kanssa hoitoon, hoitotarpeen arviointiin tai
muihin seikkoihin perustuen.
Päivähoito

378 €

PAIVHOI

Potilaan osavuorokautinen hoito vuodeosastolla
Ketamiinihoito

270 €

KETA

Ketamiini-infuusiohoito ja polikliininen seuranta (2h 40 min.)

Lisälaskutustuotteet
Vierihoito

323 €

VIERI
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Aikuispsykiatria
Yleissairaalapsykiatrian tuotteet
Polikliiniset tuotteet
Käynti työntekijällä

181 €

T1

337 €

T2

1 työntekijä, aika 1 tunti.
Pidennetty käynti

1 työntekijä, aika 2 tuntia tai 2 työntekijää, aika 1 tunti.
Kotikäynti

427 €

T3

2 työntekijää, aika 2 tuntia
Lyhyt hoitotapahtuma

73 €

LYH

Lyhyt hoitotapahtuma, kesto alle 30 minuuttia, esim. lääkityksen arvio ja seuranta.
Puhelinkäynti

73 €

PUH

Hoitoon liittyvä ennakkoon sovittu puhelinkeskustelu potilaan kanssa. Kirjaus
sairauskertomukseen.
Ryhmäkäynti

101 €

RYHMÄ

337 €

VERKO

Ryhmämuotoinen hoitotapahtuma.
Verkostokäynti

Neuvottelu, johon osallistuu potilaan lisäksi useampi yhteistyötaho.
Konsultaatio

73 €

KONS

Hoitoon liittyvä konsultaatiotapahtuma ilman potilaan tapaamista potilasta hoitavan
ulkopuolisen tahon kanssa. Kirjaus sairauskertomukseen.
ECT-hoito

352 €

SÄHKÖ

Erikseen sovittu nukutuksessa toteutettava aivojen sähköhoitokerta.
Käynti päivystyksessä

183 €

PT1

341 €

PT2

1 työntekijä, aika 1 tunti.
Pidennetty käynti päivystyksessä

1 työntekijä, aika 2 tuntia tai 2 työntekijää, aika 1 tunti.
Ketamiinihoito

270 €

Ketamiini-infuusiohoito ja polikliininen seuranta (2h 40 min.)

KETA
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Nuorisopsykiatria
Hoitopäivätuotteet
Vuodeosastohoitopäivä

620 €

VHOI

Kriisihoitopäivä

664 €

KRIISHOI

Osaston kriisihoitojakson aikana nuorta seurataan erityisen tiiviisti (joka vuoroon nimetty
vastuuhoitaja), ja hän voi liikkua osaston ulkopuolella vain hoitajan kanssa. Nuorella säilyy myös
tiivis yhteys omaan poliklinikan työntekijään. Jakson enimmäispituus on 2 viikkoa.

Polikliiniset tuotteet
Yksilöterapia

155 €

YTERA

Kahdenkeskinen hoitotapahtuma potilaan ja ammattityöntekijän kesken. Käynti perustuu tehtyyn
hoitosopimukseen. Kesto 45-60 min.
Perheterapia

217 €

PTERA

Tehtyyn sopimukseen perustuva perheen hoitotapahtuma tai nuoren yksilöterapiaan liittyvä
vanhempien tukikeskustelukäynti. 1-2 työntekijää, kesto 45-120 min.
Ryhmäterapia

178 €

RTERA

Suunniteltu ryhmämuotoinen hoitotapahtuma (esim.tanssiterapia, seikkailuterapia,
keskusteluryhmä yms.) Kesto 30min - 24 tuntia.
Yksilötutkimus

222 €

YTUTK

Kahdenkeskinen tutkimustapahtuma hoitotarpeen arvioimiseksi ja/tai hoidon suunnittelemiseksi.
Kesto 45-60 min.
Perheen tutkimus

237 €

PTUTK

Potilaan oman tai taustaperheen tutkimustapahtuma hoitotarpeen arvioimiseksi ja/tai hoidon
suunnittelemiseksi 1-2 työntekijää. Kesto n. 45-120 min.
Vaativa yksilötutkimus

277 €

VTUTK

Kahdenkeskinen tutkimustapahtuma hoitotarpeen arvioimiseksi ja/tai hoidon suunnitelemiseksi.
Kesto yli 60 min. Esim. psykologinen tutkimus.
Verkostokäynti

299 €

VERKO

Neuvottelu, johon osallistuvat nuoren ja/tai vanhempien lisäksi yksi tai useampi yhteistyötahoja ja
yksi tai useampi poliklinikan työntekijöitä. Kesto yli 45 min.
Jatkotutkimus/seurantakäynti

166 €

JATKO

Kahdenkeskinen hoitotapahtuma nuoren ja ammattityöntekijän kesken. Tutkimusjaksolla muu kuin
ensikäynti, hoitojaksolla seurantakäynti. Käyntiin ei liity muita toimenpiteitä. Kesto 30-45 min.
Kotikäynti

476 €

Potilaan kotona toteutuva tutkimus- tai hoitotapahtuma. Pääsääntöisesti 2 työntekijää, kesto 2-4
tuntia.
Lyhyt hoitotapahtuma
78 €

KOTI

LYHOI

Kahdenkeskinen hoitotapahtuma hoidon erilliskysymysten vuoksi, esim. lääkityksen arvio tai
seuranta. Kesto alle 30 min.
Muu hoito

166 €

MUHOI

Muu hoitotapahtuma, esim. seurantakäynti tai työntekijän osallistuminen nuorta koskevaan
neuvotteluun poliklinikan ulkopuolella. 1-2 työntekijää, kesto 45-120 min.
Hoitoneuvottelu

343 €

NEUV

Lääkärin johtama neuvottelu potilaan hoidon suunnittelussa ja seurannassa, läsnä potilaan
tutkimukseen ja/tai hoitoon osallistuneet työntekijät, potilas ja tarpeen mukaisesti hänen
vanhempansa ja muuta verkostoa. 2-4 työntekijää, kesto 60-120 min.
Puhelinkäynti

61 €

PUH

Ennalta sovittu potilaan hoitoon liittyvä puhelinkeskustelu, joka kirjataan potilaan
sairauskertomukseen. Kesto jatkotoimenpiteineen vähintään 15 min.
Päivähoito

365 €

PÄIOS

323 €

VIERI

Lisälaskutustuotteet
Vierihoito

40

Lastenpsykiatria
Hoitopäivätuotteet
Hoitopäivä

738 €

HOITO

980 €

KRIIS

Hoitopäivä osastolla.
Kriisi- tai Perhehoitopäivä

Päivystyksenä potilas osastolle, korkeintaan kahden viikon ajalta. 1-3 työntekijää

Polikliiniset tuotteet
Terapiakäynti

166 €

KOTER

Yksilö-tai ryhmäterapiakäynti. Useita puheluja samasta lapsesta.
Peruskäynti

278 €

K1PER

Peruskäynti, yksilö-,perhe-,vanhempien tai verkostokäynti. Yksi työntekijä, aika alle 2
tuntia. Lapsen tutkimuskäynti.
Vaativa käynti

517 €

K2VAA

Vaativa käynti. Yksilö-,perhe- tai verkostokäynti. 2 työntekijää.
Erittäin vaativa käynti

760 €

K3ERV

Erittäin vaativa käynti. Yksilö-,perhe-,vanhempien tai verkostokäynti, 3/ tai enemmän
työntekijää.
Vaikea kriisi

1 290 €

K4KRI

Vaikea kriisi, joka edellyttää 2-4 työntekijää, aika 4-6 tuntia.
Yösairaanhoitokäynti

1 008 €

PÄIVÄYÖ

Yöhoitovauvat, kriisiyöpyminen osastolla
Ryhmäkäynti

263 €

RTERA

Lapsen ja vanhempien ryhmän käynti.
Puhelinkäynti

81 €

PUH

Puhelu lapsen hoitoon liittyvissä asoissa, edellyttää kirjauksen potilaan
sairauskertomukseen.
Päiväsairaalakäynti OS7A:lla

1 032 €

PAIVAP

Lapsi tutkimuksissa lastenneurologialla esim. pyydetty anestesia MRI
Päiväsairaala

603 €

PPAIVA

323 €

VIERI

Lapsen päiväsairaalahoitopäivä osastolla klo 8-17

Lisälaskutustuotteet
Vierihoito
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Patologia
Näytteen lopullinen hinta määräytyy kaikkien tehtyjen tutkimusten perusteella. Osassa tutkimuksia käytämme kerrointa. Eriteltyjen
osien (näytteiden) lukumäärä vaikuttaa sytologisissa näytteissä siten, että osien lukumäärällä kerrotaan näytteen perushinta.
Histologisten näytteiden kohdalla hinnastossa on maininta niiden näytteiden kohdalla, joissa lukumääräkerrointa käytetään. Kiireelliset
näytteet laskutetaan 2-kertaisina. Immunohistologiset lisätutkimukset laskutetaan kappalemäärän perusteella.
Ostopalveluna tehtävät erikoistutkimukset (EM-näytteet, IF-näytteet, kertymäsairaustutkimus, lihasbiopsioiden
entsyymihistokemialliset tutkimukset ym.) laskutetaan ostopalvelupaikan laskujen mukaan ohilaskutuksena lisättynä lähetyskuluilla.

Histologiset näytteet
Kuntainliiton koodi
Tutkimus

Näytelaji

HINTA

4054 Ts-PAD-1

Kudosnäytteen histologinen tutkimus, 1-3 näytettä (poikkeuksena ihonäytteet, jolloin tutkimuslukumäärän
kertoimena on näytteiden lkm)

70,00 €

4055 Ts-PAD-2

Kudosnäytteen histologinen tutkimus, 4 tai useampia näytteitä

93,00 €

4056 Ts-PAD-3

Suppea leikkauspreparaatti

4194 Ts-PAD-4

Laaja leikkauspreparaatti

179,00 €

6146 Br-PAD-4

Rinnan histologinen tutkimus, laaja leikkauspreparaatti

226,00 €

6147 Gi-PAD-4

GI-alueen näytteen histologinen tutkimus

226,00 €

6148 Lu-PAD-4

Keuhkonäytteen histologinen tutkimus, laaja

226,00 €

6149 Ug-PAD-4

Urogenitaalialueen histologinen tutkimus, laaja

257,00 €

6145 Bo-PAD-4

Luu- tai pehmytkudosnäytteen histologinen tutkimus, laaja

226,00 €

6275 Ts-PAD4-Hn

Pään ja kaulan alueen histologinen tutkimus, laaja leikkauspreparaatti

236,00 €

4034 Ts-ABORTTI

Aborttikudoksen dissektiotutkimus

231,00 €

4043 Ts-PADGast

Gastroskopianäytteiden histologinen tutkimus

4184 SK-PADIhot

Ihottumanäytteen histologinen tutkimus

103,00 €

4049 Ln-PAD

Imusolmukkeen histologinen tutkimus / lymfooma

175,00 €

4424 Pl-PAD

Istukan histologinen tutkimus

123,00 €

4188 Lu-PAD

Keuhkon histologinen tutkimus, biopsia

164,00 €

4764 Ts-PADColo

Kolonoskopianäytteiden histologinen tutkimus

82,00 €

4060 Bo-PAD

Luun tai kovakudoksen histologinen tutkimus

103,00 €

4061 BM-PAD

Luuytimen histologinen tutkimus, biopsia

185,00 €

4064 Lr-PAD

Maksan histologinen tutkimus, biopsia

139,00 €

4066 KI-PAD

Munuaisen histologinen tutkimus

226,00 €

4763 Ts-PADPros

Prostatabiopsian histologinen tutkimus

93,00 €

6144 Ts-PADBrea

Rinnan paksuneulabiopsian histologinen tutkimus

87,00 €

6274 Ts-PAD-PNB

Paksuneulabiopsian histologinen tutkimus

77,00 €

6388 Ts-PADKolp

Kolposkopianäytteiden histologinen tutkimus

93,00 €

6389 Ts-PADEndo

Kohdun limakalvon histologisen materiaalin tutkimus

4042 HE-PAD

Endomyocardiumin histologinen tutkimus

113,00 €

4051 TS-PAD-Pika

Pikaleike / jääleike

(tutkimus lkm määräytyy näytteiden lkm mukaan)

139,00 €

4765 Ln-PADSent

Vartijaimusolmuketutkimus (tutkimus lkm määräytyy vartijaimusolmukkeiden lkm mukaan)

134,00 €

Sytologiset näytteet
Kuntainliiton koodi
Tutkimus

Näytelaji

3990 TS-FNAB
4035 Ts-Amyloidi
3784 BL-BAL -Inf
4038 BL-BAL-1

96,00 €

87,00 €

82,00 €

Ohutneulabiopsiatutkimus

87,00 €

Amyloidin osoitus subkutaanirasvasta

77,00 €

Bronkoalveolaarinen huuhtelunäyte, infektionäyte

164,00 €

Bronkoalveolaarinen huuhtelunäyte, solututkimus

82,00 €
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4792 LY-CD4/CD8
2482 -PncaVr
3053 -SYTO
4044 Pt-PAPA-1
4080 Ex-SYTO
4040 Bf-SYTO
4068 Ns-SYTO
4078 U-SYTO
4076 Pf-SYTO
4037 As-SYTO
4062 St-SYTO
4077 Mf-SYTO
4059 Li-SYTO
4421 Sy-SYTO
4423 Ko-SYTO

Auttajasolujen ja estäjäsolujen suhde, immunofenotyypitys

144,00 €

Pneumocystis jirovecii, värjäys

108,00 €

(aina infektio-BAL näytteen lisänä)

Irtosolututkimus, muu

46,00 €

Gynekologinen irtosolututkimus

39,00 €

Ysköksen irtosolututkimus

46,00 €

Bronkuseritteen irtosolututkimus

46,00 €

Nenän irtosolututkimus

46,00 €

Virtsan irtosolututkimus

46,00 €

Pleuranesteen irtosolututkimus

51,00 €

Peritoneaalinesteen / askitesnesteen irtosolututkimus

51,00 €

Mahalaukun irtosolututkimus

46,00 €

Rintarauhaseritteen irtosolututkimus

46,00 €

Likvorin irtosolututkimus

46,00 €

Irtosolututkimus, nivelneste

46,00 €

Irtosolututkimus, silmän sidekalvo

46,00 €

Konsultaatiot
Tutkimus

Näytelaji

4050 Pt-KonsulP

Patologin konsultaatio

6387 Pt-Meeting

Potilastapauksen kliinispatologinen käsittely

57012 Ts-PAD-lis

Kudosnäytteen lisätutkimuspyyntö (hinta määräytyy tehtyjen tutkimusten mukaan)

Erikoistutkimukset
Tutkimus

Näytelaji

HINTA

123,00 €
98,00 €

HINTA

4053 Ts-PAD-IF

Immunofluoresenssitutkimus

113,00 €

4047 Sk-PAD-IF

Ihon immunofluoresenssitutkimus

113,00 €

4066 KI-PAD-IF

Munuainen, immunofluorenssitutkimus

114,00 €

2575 Ts-Res

Reseptoritutkimus

257,00 €

4721 Ts-HER2ISH

ISH-tutkimus, Ts-HER-2-neu, geenimonistuma (Her2 Ch17 kaksoisvärjäys)

231,00 €

4191 Ts-PAD-IH

Immunohistokemiallinen tutkimus (tutkimusten lkm vastaa tehtyjen immunovärjäysten lukumäärää)

77,00 €

4192 Ts-PAD-ISH

In situ hybridisaatiotutkimus (tutkimusten lkm vastaa tehtyjen in situ hybridisaatioiden lukumäärää)

231,00 €

6416 Ts-PadVärj

Lisävärjäys

4186 -Syto-ISH

Irtosolunäytteen in situ hybridisaatiotutkimus

3860 TS-KRAS

KRAS-geenin mutaatiotutkimus, NRAS-geenin mutaatiotutkimus ja BRAF-geenin mutaatiotutkimus

6360 Ts-EGFR-D

EGFR-geenin mutaatiotutkimus

6361 Ts-BRAF-D

BRAF -geenin mutaatiotutkimus

Obduktiot
Kuntainliiton koodi
Tutkimus

Näytelaji

4069 Pt-OBD-1

Lääketieteellinen ruumiinavaus

1 491,00 €

4070 Pt-OBD-2

Lääketieteellinen ruumiinavaus, lapsi

1 491,00 €

57005 Pt-Säil

Vainajan säilytys

46,00 €
231,00 €
750,00 €
442,00 €
288,00 €

180,00 €
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Radiologia
TT-tutkimusten osalta on vain yksi tutkimusnimike kuvauskohdetta varten.
Tutkimuspaketteihin kuulumattomat tarvikkeet (esim lääkeainepallot ja stentit) laskutetaan erikseen.

Koodi

Tutkimus

AA1AA
AA3AA
AA6AA
CA1AA
DH1AA
DM1AA
DM1QA

kallon röntgen
kasvonluiden röntgen
kallon saumojen röntgen
silmäkuopan ja näköhermon luukanavan röntgen
nenän röntgen
nenän sivuonteloiden röntgen
nenän sivuonteloiden röntgen, yksi suunta (esim. kuutamokuva)

EB1HA
EB1JA
EB1MA
GA5AA
GA6AA
GA7AA
GD1AA
GD1PA
GD1QA
HA1AA
HA1BA
HA1CA
HA1RA
HA1SA
HA6AA
JN3AA
JN3CA
JN4LA
KH1AA
NA1AA
NA1BA
NA1EA
NA2AA
NA3AA
NA3EA
NA4AA
NA5AA
NA6AA
NA7EA
NB1AA
NB1BA
NB3AA
NB4AA
NB5AA
NB5EA
NB6AA
NC1AA
NC2AA
ND1AA
ND1BA
ND1RA
ND2AA
ND2BA
NE1AA
NF1AA
NF3AA
NG1AA
NG1BA
NG2CA
NG4AA
NH1AA
NH2AA
NH3AA
NH3BA
NH3EA
NJ2MA
NJ3DA
NJ3MA

hampaiston ja leuan panoraamatomografia tai muu yksinkertainen rakokuvaus
hampaiston ja leuan kaksoispanoraamatomografia tai muu vaativa rakokuvaus
kefalometria, kallon mittaus röntgenillä
kylkiluiden röntgen
rintalastan röntgen
sternoklavikulaarinivelten röntgen
thoraxin röntgen
thoraxin röntgen, yksi projektio
thoraxin röntgen makuuasennossa
rintarauhasten röntgen
rintarauhasten laaja röntgen
rintarauhasten seulontatutkimus (mammografiaseulonta)
rintarauhasen yhdistelmätutkimus (mammografia ja UÄ)
rintarauhasen suurennusröntgen (suurennosmammografia)
rintarauhaspreparaatin röntgen (mammapreparaattiröntgen)
vatsan röntgen
vatsan tai lantion alueen suppea röntgen
vartalon alueen katetrin paikannus
virtsateiden röntgen
kaularangan röntgen
kaularangan laaja röntgen
kaularangan taivutusröntgen
rintarangan röntgen
lannerangan röntgen
lannerangan taivutusröntgen
ristiluun röntgen
häntäluun röntgen
SI-nivelten röntgen
skolioosin röntgen
olkanivelen röntgen
olkanivelen laaja röntgen
solisluun röntgen
lapaluun röntgen
AC-nivelen röntgen
AC-nivelen kuormitusröntgen
olkavarren röntgen
kyynärnivelen röntgen
kyynärvarren röntgen
ranteen röntgen
ranteen laaja röntgen
ranteen yksittäisen luun erillisröntgen
käden ja sormien röntgen
käden ja sormien laaja röntgen
lantion röntgen
lonkan röntgen
reiden röntgen
polven röntgen
polven laaja röntgen
polvilumpioiden röntgen erityisprojektiolla
säären röntgen
nilkan röntgen
kantapään röntgen
jalkaterän tai varpaiden röntgen
jalkaterän tai varpaiden laaja röntgen
jalkaterien kuormitusröntgen
alaraajan mekaaninen akselimittaus
pitkien luiden röntgen, raajojen röntgen
raajojen pituusmittausröntgen

Hinta
28 €
28 €
31 €
31 €
20 €
28 €
20 €
22 €
23 €
23 €
28 €
28 €
28 €
28 €
20 €
28 €
97 €
116 €
29 €
157 €
78 €
78 €
30 €
20 €
20 €
20 €
28 €
35 €
21 €
28 €
28 €
30 €
28 €
28 €
28 €
78 €
28 €
35 €
28 €
28 €
28 €
28 €
28 €
28 €
28 €
28 €
35 €
28 €
28 €
28 €
28 €
28 €
28 €
28 €
35 €
33 €
28 €
28 €
28 €
28 €
31 €
31 €
31 €
44 €
31 €
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NJ3NA
NK6MA
AB4CB
HA5CB
JA1CB
JC2AB
JD1AB
JF1AB
JX1JB
JG1JB
JH1AB
JK3NB
JL5SB
JX1XB
KA3EB
KC1GB
KC1JB
KD1GB
QX2CB
XX9XB
FC1AC
PA1AC
PA1BC
PA2BC
PB1AC
PB1CC
PC1AC
PC1BC
PC4SC
PC5SC
PD4AC
PD4BC
PD4CC
PH1AC
PH2AC
PH2BC
PH5AC
AA1AD
AA3AD
AA4AD

AA5BD
AA5PD
AA6AD
CA1AD
DC1AD
DM1AD
GD6AD
EN1AD
FB1AD
FM1AD
FN1AD
GD1AD
GD1DD
GD5AD
JF1AD
JF2AD
JN1AD
JN2AD
JN6AD
JN3AD
JN4AD
JN5BD
KH1AD
KC1GD

XX1AD
NA1AD
NA2AD
NA3AD
NB1AD
NB6AD
NC1AD

raajojen pituuseromittausröntgen
luustoikäröntgen
selkäydinkanavan varjoainetutkimus(myelografia)
rintarauhastiehyeen varjoainetutkimus (galaktografia)
tyrän varjoainetutkimus (herniografia)
ruokatorven varjoainetutkimus
mahalaukun ja duodenumin varjoainetutkimus
ohutsuolen varjoainetutkimus (pasaasi)
ruoansulatuskanavan läpikulun tutkimus
peräsuolen toiminnan varjoainetutkimus (defekografia)
peräsuolen varjoainetutkimus (anografia)
sappiteiden varjoainetutkimus ihon läpi (PTC)
sappiteiden ja/tai haimatiehyeen varjoainetutkimus mahasuolikanavan tähystyksessä
ruuansulatuskanavan muu varjoainetutkimus
ylävirtsateiden varjoainetutkimus katetrin kautta
virtsarakon varjoainetutkimus (kystografia)
virtsarakon toiminnan varjoainetutkimus (miktiokystografia)
virtsaputken ja -rakon varjoainetutkimus (uretrokystografia)
avannekäytävän varjoainetutkimus (fistulografia)
muu varjoainetutkimus
rinta-aortan varjoainetutkimus
kaulavaltimoiden varjoainetutkimus
kaulavaltimoiden laaja varjoainetutkimus
aivovaltimoiden laaja varjoainetutkimus
yläraajan valtimoiden varjoainetutkimus
yläraajan valtimoiden erittäin laaja varjoainetutkimus
vatsa-aortan ja aortan haarojen varjoainetutkimus
vatsa-aortan ja aortan haarojen laaja varjoainetutkimus
suoliston valtimoiden varjoainetutkimus
munuaisvaltimoiden selektiivinen varjoainetutkimus
alaraajan valtimoiden varjoainetutkimus
alaraajan valtimoiden laaja varjoainetutkimus
alaraajan valtimoiden erittäin laaja varjoainetutkimus
yläraajan laskimotutkimus
alaraajan laskimon varjoainetutkimus (flebografia, venografia)
alaraajan laskimon laaja varjoainetutkimus
kiveslaskimon varjoainetutkimus
pään tietokonetomografiatutkimus
kasvojen tietokonetomografiatutkimus
sellan tietokonetomografiatutkimus
aivoiskemian tietokonetomografiatutkimus (sisältää AA1AD, PA7AD ja AA5PD)
aivojen perfuusio-TT
kallon luiden tietokonetomografiatutkimus
silmäkuopan tietokonetomografiatutkimus
korvan tietokonetomografiatutkimus
nenän sivuonteloiden tietokonetomografiatutkimus
thoraxin ja kaulan tietokonetomografiatutkimus
suun ja kaulan tietokonetomografiatutkimus
keuhkovaltimoiden TT-angiografia
sydämen tietokonetomografiatutkimus
sepelvaltimoiden tietokonetomografiatutkimus
thoraxin tietokonetomografiatutkimus
keuhkokudoksen HR-tietokonetomografiatutkimus
thoraxin ja ylävatsan tietokonetomografiatutkimus
ohutsuolen tietokonetomografiatutkimus
paksusuolen tietokonetomografiatutkimus
ylävatsan tietokonetomografiatutkimus
alavatsan tietokonetomografiatutkimus
vartalon ja kaulan tietokonetomografiatutkimus
vatsan tietokonetomografiatutkimus
vartalon tietokonetomografiatutkimus
vartalon ja pään trauma-TT
virtsaelinten tietokonetomografiatutkimus
virtarakon TT-kystografia
muu tietokonetomografiatutkimus
kaularangan tietokonetomografiatutkimus
rintarangan tietokonetomografiatutkimus
lannerangan ja ristiluun tietokonetomografiatutkimus
olkapään tietokonetomografiatutkimus
olkavarren tietokonetomografiatutkimus
kyynärpään tietokonetomografiatutkimus

31 €
28 €
386 €
130 €
238 €
199 €
199 €
214 €
153 €
291 €
231 €
189 €
184 €
249 €
196 €
231 €
231 €
231 €
196 €
184 €
460 €
534 €
682 €
599 €
534 €
682 €
460 €
585 €
697 €
697 €
534 €
682 €
843 €
362 €
199 €
362 €
534 €
137 €
135 €
135 €
707 €
230 €
135 €
163 €
135 €
135 €
270 €
176 €
230 €
336 €
336 €
176 €
135 €
314 €
224 €
271 €
171 €
168 €
411 €
187 €
380 €
541 €
146 €
231 €
231 €
135 €
135 €
135 €
135 €
135 €
135 €

45
ND1AD
NE1AD
NF3AD
NG1AD
NG4AD
NH1AD
PA1AD
PA2AD
PA6AD
PA7AD
PB1AD
PC1AD
PD1AD
PD2AD
PD4AD
PD5AD
PG1CD
PH1BD
PH2BD
XX1BD
XX1CD
BA1AE
EL3AE
EP1AE
GA1AE
HA1AE
JA1AE
JN1AE
JN2AE
JN3AE
JN4AE
KA1AE
KA2AE
KC1AE
KC1EE
KE1AE
KF8AE
KH1AE
KK1XE
NB1AE
NC1AE
ND1AE
ND2AE
NF1AE
NG1AE
NG3AE
NH1AE
NH4AE
NK1XE
NK4XE
PA6AE
PA6DE
PD1AE
PD4DE
PG1AE
PG1DE
PH1AE
PH2AE
QX2XE
QX3HE
AA1AG
AA1BG
AA1CG
AA1DG
AA4BG
AA4CG
AA4DG
AB6CG
CA1BG
CA1DG
DE2BG

ranteen ja käden tietokonetomografiatutkimus
lonkan ja lantion luiden tietokonetomografiatutkimus
reiden tietokonetomografiatutkimus
polven tietokonetomografiatutkimus
säären tietokonetomografiatutkimus
nilkan ja jalkaterän tietokonetomografiatutkimus
aortan kaaren ja haarojen suppea TT-angiografia
aivovaltimoiden TT-angiografia
kaulavaltimoiden TT-angiografia
pään ja kaulan verisuonten TT-angiografia
yläraajojen valtimoiden TT-angiografia
rinta-aortan suppea TT-angiografia
vatsa-aortan ja haarojen suppea TT-angiografia
lantioelinten suppea TT-angiografia
alaraajavaltimoiden suppea TT-angiogrfia
aortan TT-angiografia
kudossiirteen erittäin laaja TT-angiografia, esim. TRAN-siirteen tutkimus
yläraajan ja kaulan laskimoiden sekä yläonttolaskimon laaja TT-angiografia
alaonttolaskimon, lantion laskimoiden ja alaraajalaskimoiden laaja TT-angiografia
muu laaja tietokonetomografiatutkimus
muu erittäin laaja tietokonetomografiatutkimus
kilpirauhasen ultraäänitutkimus
sylkirauhasten ultraäänitutkimus
kaulan ultraäänitutkimus
thoraxin ultraäänitutkimus
rintarauhasten ultraäänitutkimus
nivusten ja/tai vatsanpeitteiden ultraäänitutkimus
ylävatsan ultraäänitutkimus
alavatsan ultraäänitutkimus
vatsan ultraäänitutkimus
vartalon trauma-ultraäänitutkimus (FAST)
munuaisten ultraäänitutkimus
munuaissiirrännäisen ultraäänitutkimus
virtsarakon ultraäänitutkimus
jäännösvirtsan määritys ultraäänitutkimuksella
eturauhasen ultraäänitutkimus
kivespussin ultraäänitutkimus
virtsaelinten ultraäänitutkimus
vatsaontelon takaisen tilan, virtsateiden tai sukuelinten muu ultraäänitutkimus
olkanivelen ultraäänitutkimus
kyynärnivelen ulträänitutkimus
ranteen ultraäänitutkimus
käden ja sormien ultraäänitutkimus
lonkkanivelen ultraäänitutkimus
polvinivelen ultraäänitutkimus
patellajänteen ultraäänitutkimus
nilkkanivelen ultraäänitutkimus
akillesjänteen ultraäänitutkimus
lihaksen ja/tai jänteen muu ultraäänitutkimus
nivelen muu ultraäänitutkimus
kaulan verisuonten ultraäänitutkimus
kaulan valtimoiden doppler-UÄ
vatsa-aortan ultraäänitutkimus
alaraajan valtimoiden doppler-UÄ
muualla luokittamaton valtimon ultraäänitutkimus
muu verisuonten laaja doppler-UÄ
yläraajalaskimoiden ultraäänitutkimus
alaraajalaskimoiden ultraäänitutkimus
pehmytosan muu ultraäänitutkimus
pinnallisen resistanssin ultraäänitutkimus
pään suppea magneettitutkimus
pään magneettitutkimus
pään laaja magneettitutkimus
pään erittäin laaja magneettitutkimus
sellan magneettitutkimus
sellan laaja magneettitutkimus
sellan erittäin laaja magneettitutkimus
hartiapunoksen laaja magneettitutkimus
silmän ja silmäkuopan magneettitutkimus
silmän ja silmäkuopan erittäin laaja magneettitutkimus
kuulohermon ja sisäkorvan magneettitutkimus

135 €
135 €
135 €
135 €
135 €
135 €
376 €
230 €
340 €
340 €
227 €
258 €
248 €
230 €
230 €
330 €
230 €
230 €
230 €
187 €
230 €
61 €
61 €
61 €
61 €
61 €
61 €
61 €
61 €
65 €
65 €
61 €
61 €
61 €
61 €
61 €
61 €
61 €
61 €
61 €
61 €
61 €
61 €
61 €
61 €
61 €
61 €
61 €
61 €
61 €
61 €
69 €
61 €
69 €
61 €
69 €
61 €
61 €
61 €
61 €
191 €
266 €
335 €
425 €
266 €
335 €
425 €
425 €
266 €
425 €
266 €

46
DE2CG
DE2DG
EG1BG
EG1CG
EG1DG
EP1BG
EP1CG
EP1DG
FM1BG
FM1CG
FM1DG
GA1BG
GA1CG
GA1DG
GD1BG
GD1CG
GD1DG
HA1BG
HA1CG
HA1DG
JF1CG
JF1DG
JG1JG
JL5BG
JL5CG
JN1BG
JN1CG
JN1DG
JN2BG
JN2CG
JN2DG
JN3BG
JN3CG
JN3DG
KB1BG
KB1CG
KB1DG
KE1BG
KE1CG
KE1DG
NA1BG
NA1CG
NA1DG
NA2BG
NA2CG
NA2DG
NA3BG
NA3CG
NA3DG
NA6BG
NA6CG
NA6DG
NA7BG
NA7CG
NA7DG
NB1BG
NB1CG
NB1DG
NC1BG
NC1CG
NC1DG
ND1BG
ND1CG
ND1DG
ND2BG
ND2CG
ND2DG
ND3BG
ND3CG
ND3DG
NE1AG

kuulohermon ja sisäkorvan laaja magneettitutkimus
kuulohermon ja sisäkorvan erittäin laaja magneettitutkimus
leukanivelten magneettitutkimus
leukanivelten laaja magneettitutkimus
leukanivelten erittäin laaja magneettitutkimus
kaulan pehmytosien magneettitutkimus
kaulan laaja magneettitutkimus
kaulan erittäin laaja magneettitutkimus
sydämen magneettitutkimus
sydämen laaja magneettitutkimus
sydämen erittäin laaja magneettitutkimus
rintakehän magneettitutkimus
rintakehän laaja magneettitutkimus
rintakehän erittäin laaja magneettitutkimus
keuhkojen magneettitutkimus
keuhkojen laaja magneettitutkimus
keuhkojen erittäin laaja magneettitutkimus
rintarauhasten magneettitutkimus
rintarauhasten laaja magneettitutkimus
rintarauhasten erittäin laaja magneettitutkimus
ohutsuolen laaja magneettitutkimus
ohutsuolen erittäin laaja magneettitutkimus
peräsuolen toiminnan magneettitutkimus (magneettidefekografia)
sappi- ja haimateiden magneettitutkimus (MRCP)
sappi- ja haimateiden laaja magneettitutkimus (MRCP)
ylävatsan magneettitutkimus
ylävatsan laaja magneettitutkimus
ylävatsan erittäin laaja magneettitutkimus
alavatsan magneettitutkimus
alavatsan laaja magneettitutkimus
alavatsan erittäin laaja magneettitutkimus
vatsan magneettitutkimus
vatsan laaja magneettitutkimus
vatsan erittäin laaja magneettitutkimus
virtsateiden magneettitutkimus
virtsateiden laaja magneettitutkimus
virtsateiden erittäin laaja magneettitutkimus
eturauhasen magneettitutkimus
eturauhasen laaja magneettitutkimus
eturauhasen erittäin laaja magneettitutkimus
kaularangan magneettitutkimus
kaularangan laaja magneettitutkimus
kaularangan erittäin laaja magneettitutkimus
rintarangan magneettitutkimus
rintarangan laaja magneettitutkimus
rintarangan erittäin laaja magneettitutkimus
lannerangan magneettitutkimus
lannerangan laaja magneettitutkimus
lannerangan erittäin laaja magneettitutkimus
ristiluun nivelten magneettitutkimus
ristiluun nivelten laaja magneettitutkimus
ristiluun nivelten erittäin laaja magneettitutkimus
selkärangan ja selkäytimen magneettitutkimus
selkärangan ja selkäytimen laaja magneettitutkimus
selkärangan ja selkäytimen erittäin laaja magneettitutkimus
olkapään ja/tai olkavarren magneettitutkimus
olkapään ja/tai olkavarren laaja magneettitutkimus
olkapään ja/tai olkavarren erittäin laaja magneettitutkimus
kyynärpään ja/tai kyynärvarren magneettitutkimus
kyynärpään ja/tai kyynärvarren laaja magneettitutkimus
kyynärpään ja/tai kyynärvarren erittäin laaja magneettitutkimus
ranteen ja/tai käden magneettitutkimus
ranteen ja/tai käden laaja magneettitutkimus
ranteen ja/tai käden erittäin laaja magneettitutkimus
käden magneettitutkimus
käden laaja magneettitutkimus
käden erittäin laaja magneettitutkimus
sormien magneettitutkimus
sormien laaja magneettitutkimus
sormien erittäin laaja magneettitutkimus
synnytyskanavan magneettitutkimus

335 €
425 €
266 €
335 €
425 €
266 €
335 €
425 €
266 €
335 €
640 €
266 €
335 €
425 €
266 €
335 €
425 €
266 €
335 €
425 €
335 €
425 €
425 €
251 €
266 €
266 €
335 €
425 €
266 €
335 €
425 €
266 €
335 €
425 €
251 €
266 €
335 €
266 €
335 €
425 €
266 €
335 €
425 €
266 €
335 €
425 €
266 €
335 €
425 €
266 €
335 €
425 €
530 €
671 €
849 €
266 €
335 €
425 €
266 €
335 €
425 €
266 €
335 €
425 €
266 €
335 €
425 €
266 €
335 €
425 €
195 €
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NE1BG
NE1CG
NE1DG
NG1BG
NG1CG
NG1DG
NH1BG
NH1CG
NH1DG
NJ3BG
NJ3CG
NJ3DG
NF1EG
NB1EG
ND1EG
PA2BG
PA2CG
PA2DG
PA6BG
PA6CG
PA6DG
PC5BG
PC5CG
PC5DG
PD4BG
PD4CG
PD4DG
PD5BG
PD5CG
PD5DG
WX1BG
WX1DG
PG1BD
AA3AI
DC1AI
DC1BI
DM1AI
DM1BI
EB1BI
EB1CI
EB1DI
AB5CT
BA3AT
EL4AT
FB1ST
GA2CT
GA3AT
GA3CT
GA4AT
GA4BT
GA4CT
GA4YT
GD1CT
GD2CT
GD3CT
GE1CT
GE2CT
HA1AT
HA1DT
HA1ST
HA2AT
HA2ST
HA3AT
HA3ST
HA4AT
HA4MT
HA4ST
JA2AT
JA2CT
JA3AT
JA3BT

lantion, lonkan ja/tai reiden magneettitutkimus
lantion, lonkan ja/tai reiden laaja magneettitutkimus
lantion, lonkan ja/tai reiden erittäin laaja magneettitutkimus
polven ja/tai säären magneettitutkimus
polven ja/tai säären laaja magneettitutkimus
polven ja/tai säären erittäin laaja magneettitutkimus
nilkan ja/tai jalkaterän magneettitutkimus
nilkan ja/tai jalkaterän laaja magneettitutkimus
nilkan ja/tai jalkaterän erittäin laaja magneettitutkimus
raajojen magneettitutkimus
raajojen laaja magneettitutkimus
raajojen erittäin laaja magneettitutkimus
Lonkan magneettiartrografia
Olkanivelen magneettiartrografia
Ranteen magneettiartrografia
pään verisuonten magneettitutkimus
pään verisuonten laaja magneettitutkimus
pään verisuonten erittäin laaja magneettitutkimus
kaulan verisuonten magneettitutkimus
kaulan verisuonten laaja magneettitutkimus
kaulan verisuonten erittäin laaja magneettitutkimus
munuaisverisuonten magneettitutkimus
munuaisverisuonten laaja magneettitutkimus
munuaisverisuonten erittäin laaja magneettitutkimus
vatsa-aortan ja alaraajaverisuonten magneettitutkimus
vatsa-aortan ja alaraajaverisuonten laaja magneettitutkimus
vatsa-aortan ja alaraajaverisuonten erittäin laaja magneettitutkimus
rinta- ja vatsa-aortan magneettitutkimus
rinta- ja vatsa-aortan laaja magneettitutkimus
rinta- ja vatsa-aortan erittäin laaja magneettitutkimus
Koko kehon magneettitutkimus
Koko kehon erittäin laaja magneettitutkimus
kudossiirteen laaja TT-angiografia
kasvon luiden kartiokeilatutkimus
korvan kartiokeilatutkimus
korvan laaja kartiokeilatutkimus
sinuksen kartiokeilatutkimus
sinuksen laaja kartiokeilatutkimus
hampaiston- ja leukojen laaja kartiokeilatutkimus (kaksi leukapuoliskoa)
hampaiston- ja leukojen erittäin laaja kartiokeilatutkimus (3-4 leukapuoliskoa)
Hampaiden kartiokeilatutkimus, yksi tai useampi hammas
hermojuurisalpaus TT-ohjauksessa
kilpirauhasen solunäytteen otto UÄ-ohjauksessa
sylkirauhasen solunäytteen otto UÄ-ohjauksessa
keuhkoembolian katetrihoito
keuhkopussin kudosnäytteen otto TT-ohjauksessa
keuhkopussin solunäytteen otto UÄ-ohjauksessa
keuhkopussin solunäytteen otto TT-ohjauksessa
keuhko-ontelon kanavointi UÄ-ohjauksessa
keuhko-ontelon kanavointi läpivalaisuohjauksessa
keuhko-ontelon kanavointi TT-ohjauksessa
keuhkopussin punktio UÄ-ohjauksessa
keuhkon kudosnäytteen otto TT-ohjauksessa
keuhkon solunäytteen otto TT-ohjauksessa
keuhkon merkkaus TT-ohjauksessa
välikarsinan kudosnäytteen otto TT-ohjauksessa
välikarsinan solunäytteen otto TT-ohjauksessa
rintarauhasen kudosnäytteen otto UÄ-ohjauksessa
rintarauhasen kudosnäytteen otto MT-ohjauksessa
rintarauhasen kudosnäytteen otto stereotaktisessa ohjauksessa
rintarauhasen solunäytteen otto UÄ-ohjauksessa
rintarauhasen solunäytteen otto stereotaktisessa ohjauksessa
rintarauhaskystan punktio UÄ-ohjauksessa
rintarauhasen muutoksen poisto tai näyte, vakuumibiopsia
rintarauhasmerkkaus UÄ-ohjauksessa
rintarauhasmerkkaus mammografiaohjauksessa
rintarauhasen merkkaus stereotaktisessa ohjauksessa
vatsaontelon punktio UÄ-ohjauksessa
vatsaontelon punktio TT-ohjauksessa
vatsaontelon kanavointi UÄ-ohjauksessa
vatsaontelon kanavointi LPV-ohjauksessa

266 €
335 €
425 €
266 €
335 €
425 €
266 €
335 €
425 €
266 €
335 €
425 €
425 €
425 €
425 €
266 €
335 €
425 €
266 €
335 €
425 €
266 €
335 €
425 €
266 €
335 €
425 €
266 €
335 €
425 €
900 €
1 050 €
336 €
137 €
137 €
164 €
137 €
164 €
189 €
237 €
146 €
263 €
79 €
79 €
550 €
226 €
79 €
207 €
155 €
152 €
207 €
79 €
226 €
207 €
207 €
226 €
207 €
118 €
464 €
259 €
79 €
259 €
79 €
494 €
79 €
191 €
220 €
109 €
207 €
155 €
414 €
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JA3CT
JA3FT
JJ1AT
JJ2AT
JJ2CT
JJ3AT
JJ3CT
JJ4CT
JJ5KT
JK1AT
JK2AT
JK3BT
JK3CT
JK3FT
JK3NT
JK4ZT
JL1AT
JL1CT
JL2AT
JL2CT
JL3AT
JL3BT
JL3CT
JL3GT
JL3YT
JX1RT
KA2AT
KA3AT
KA3CT
KA4AT
KA4CT
KA5AT
KA5BT
KA5CT
KA6KT
KC1AT
KC1YT
KH1BT
KH1CT
KH1FT
KH1RT
KH1YT
NB1AT
NB1ZT
NF1AT
NF2AT
NK1AT
NK2AT
NK4AT
NK6CT
PB1AT
PB1BT
PB1ST
PB1YT
PC1YT
PC4DT
PC4YT
PC5AT
PC5BT
PC5DT
PC7NT
PD2DT
PD3AT
PD3BT
PD3YT
PD4ST
PE1AT
PE1YT
PF1AT
PF1YT
PG1AT

vatsaontelon kanavointi TT-ohjauksessa
vatsaontelon katetrin vaihto radiologisessa ohjauksessa
maksapesäkkeen punktio UÄ-ohjauksessa
maksan kudosnäytteen otto UÄ-ohjauksessa
maksan kudosnäytteen otto TT-ohjauksessa
maksan solunäytteen otto UÄ-ohjauksessa
maksan solunäytteen otto TT-ohjauksessa
maksapesäkkeen kanavointi TT-ohjauksessa
maksakystan skleroterapia
sappirakon kanavointi radiologisessa ohjauksessa
sappirakon punktio UÄ-ohjauksessa
sappiteiden kanavointi LPV-ohjauksessa
sappiteiden kanavointi TT-ohjauksessa
sappitiekatetrin vaihto radiologisessa ohjauksessa
sappiteiden laajentaminen maksan läpi
sappitieproteesin laitto maksan läpi
haiman kudosnäytteen otto UÄ-ohjauksessa
haiman kudosnäytteen otto TT-ohjauksessa
haiman solunäytteen otto UÄ-ohjauksessa
haiman solunäytteen otto TT-ohjauksessa
haimakystan kanavointi UÄ-ohjauksessa
haimakystan kanavointi LPV-ohjauksessa
haimakystan kanavointi TT-ohjauksessa
haimakystan punktio TT-ohjauksessa
haimakystan punktio UÄ-ohjauksessa
mahasuolikanavan laajennus radiologisessa ohjauksessa
munuaissiirrännäisen kudosnäytteen otto UÄ-ohjauksessa
munuaisen kudosnäytteen otto UÄ-ohjauksessa
munuaisen kudosnäytteen otto TT-ohjauksessa
munuaisen solunäytteen otto UÄ-ohjauksessa
munuaisen solunäytteen otto TT-ohjauksessa
munuaiskystan punktio UÄ-ohjauksessa
munuaiskystan punktio LPV-ohjauksessa
munuaiskystan punktio TT-ohjauksessa
munuaiskystan skleroterapia
virtsarakkopunktio UÄ-ohjauksessa
virtsarakon kanavointi UÄ-ohjauksessa
virtsateiden kanavointi LPV-ohjauksessa
virtsateiden kanavointi TT-ohjauksessa
virtsatiekatetrin vaihto radiologisessa ohjauksessa
virtsateiden laajennus radiologisessa ohjauksessa
virtsateiden endoproteesin laitto ihon läpi radiologisessa ohjauksessa
olkanivelpunktio UÄ-ohjauksessa
olkanivelen seudun pehmytkudoskalkin murskaaminen UÄ-ohjauksessa
lonkkanivelpunktio UÄ-ohjauksessa
lonkkanivelpunktio UÄ-ohjauksessa (= lonkkanivelinjektio UÄ-ohjauksessa)
lihaksen kudosnäytteen otto UÄ-ohjauksessa
lihaksen solunäytteen otto UÄ-ohjauksessa
muu nivelen punktio UÄ-ohjauksessa
luun kudosnäytteen otto TT-ohjauksessa
yläraajavaltimon laajennushoito
yläraajavaltimon laaja laajennushoito
yläraajavaltimon selektiivinen liuotushoito
yläraajavaltimon stenttaus
viskeraalisuonten stenttaus
suoliston valtimon laajennushoito
suoliston valtimon stenttaushoito
munuaisvaltimon suonensisäinen laajennushoito
munuaisvaltimon suonensisäinen laaja laajennushoito
munuaiskasvaimen embolisaatio
kohdun valtimoiden suonensisäinen tukkiminen synnytyksen jälkeisen vuodon pysäyttämiseksi
gynekologisen kasvaimen embolisaatio
lantiosuonen suonensisäinen laajennushoito
lantiosuonen suonensisäinen laaja laajennushoito
lantiovaltimoiden suonensisäinen stenttaus
lantion ja alaraajavaltimoiden selektiivinen liuotushoito
reisi- tai polvitaivevaltimon suonensisäinen laajennushoito
reisi- tai polvivaltimon suonensisäinen stenttaus
polven, säären tai jalkaterän valtimoiden suonensisäinen laajennushoito
sääri- tai nilkkavaltimoiden suonensisäinen stenttaus
muun valtimon suonensisäinen laajennushoito

207 €
444 €
109 €
131 €
226 €
79 €
207 €
207 €
1 020 €
629 €
108 €
727 €
207 €
629 €
1 442 €
2 612 €
123 €
237 €
79 €
207 €
155 €
415 €
207 €
207 €
108 €
184 €
123 €
123 €
234 €
79 €
207 €
108 €
415 €
207 €
1 020 €
109 €
155 €
718 €
207 €
649 €
1 442 €
2 193 €
109 €
144 €
109 €
109 €
123 €
79 €
109 €
263 €
1 232 €
1 588 €
1 925 €
1 734 €
1 734 €
1 588 €
1 734 €
1 588 €
2 458 €
1 020 €
1 925 €
1 769 €
1 324 €
1 531 €
1 531 €
2 027 €
1 296 €
1 734 €
1 296 €
1 734 €
556 €
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PG1KT
PG1QT
PG1ST
PG1UT
PG1YT
PG6AT
PG6YT
PH5GT
PC5ET
PC5PT
PC5YT
PC7NT
PE1BT
PE1TT
PF1BT
PG1PT
PG5RT
PG5YT
PH1AT
PH1YT

muun aneurysman suonensisäinen tukkiminen
muun vuodon erittäin laaja suonensisäinen tukkiminen radiologisessa ohjauksessa
muun valtimon selektiivinen liuotushoito
muun valtimotulpan perkutaaninen poisto aspiraatiolla
muun valtimon stenttaus
verisuoniproteesin tai siirrännäisen laajennushoito
verisuoniproteesin tai siirrännäisen stenttaus
kiveslaskimon suonensisäinen tukkiminen radiologisessa ohjauksessa
Munuaiskasvaimen laaja embolisaatio
Munuaisvuodon laaja suonensisäinen tukkiminen
Munuaisvaltimon stenttaus
Kohdun valtimoiden suonensisäinen tukkiminen synnytyksen jälkeisen vuodon pysäyttämiseksi
Reisi- tai polvitaivevaltimon laaja laajennushoito
Reisi- tai polvitaivevaltimon pseudoaneurysman hoito trombiinilla
Polven, säären tai jalkaterän valtimoiden laaja laajennushoito
Muun vuodon laaja suonensisäinen tukkiminen
Valtimolaskimoavanteen laajennushoito
Valtimolaskimoavanteen stenttaus
Yläraaja- ja yläonttolaskimon laajennushoito
Yläraaja- tai yläonttolaskimon stenttaus

175 €
1 925 €
1 925 €
2 653 €
2 449 €
2 627 €
2 784 €
1 224 €
1 925 €
1 925 €
2 458 €
1 925 €
1 588 €
175 €
1 588 €
1 925 €
2 627 €
2 784 €
1 324 €
1 531 €

PJ2AT
PJ2HT
PJ3AT
PJ3CT
PJ3HT
PJ4AT
QX3AT
QX4AT
QX4YT
XW1AT
XW2AT
XW2CT
XW3AT
XW4AT
XW4BT
XW4CT
XW4XT
XX1AT
XX1CT
XX2AT
XX3AT
XX4AT
XX3BT
XX4CT
XX4XT
XX6RT
XX1XW
XX1ZW
XX2XW
XX3DW
XX9AW

imusolmukkeen kudosnäyte UÄ-ohjauksessa
imusolmukkeen syvä kudosnäytteen otto UÄ-ohjauksessa
imusolmukkeen ohutneulanäyte UÄ-ohjauksessa
imusolmukkeen solunäytteen otto TT-ohjauksessa
imusolmukkeen syvä solunäytteen otto UÄ-ohjauksessa
imusolmukkeen merkkaus UÄ-ohjauksessa
ihonalaisen kudoksen kudosnäytteen otto UÄ-ohjauksessa
ihonalaisen kudoksen solunäytteen otto UÄ-ohjauksessa
pinnallisen kertymän punktio UÄ-ohjauksessa
muun pinnallisen elimen solunäytteen otto UÄ-ohjauksessa
muun sisäelimen solunäytteen otto UÄ-ohjauksessa
muun sisäelimen solunäytteen otto TT-ohjauksessa
muun pinnallisen elimen kudosnäytteen otto UÄ-ohjauksessa
muun sisäelimen kudosnäytteen otto UÄ-ohjauksessa
muun sisäelimen kudosnäytteen otto LPV-ohjauksessa
muun sisäelimen kudosnäytteen otto TT-ohjauksessa
muun sisäelimen kudosnäytteen otto radiologisessa ohjauksessa
muu punktio tai tyhjennys UÄ-ohjauksessa
muu punktio tai tyhjennys TT-ohjauksessa
muu injektio UÄ-ohjauksessa
muu merkkaus UÄ-ohjauksessa
muun ontelon kanavointi UÄ-ohjauksessa
muu merkkaus LPV-ohjauksessa
muun ontelon kanavointi TT-ohjauksessa
muu kanavointi radiologisessa ohjauksessa
muu dilataatio radiologisessa ohjauksessa
radiologin laaja lausunto
radiologin erittäin laaja lausunto
radiologin laaja konsultatio
laaja lisäanalyysi radiologisesta tutkimusaineistosta
röntgenkuvien kopio
toimistomaksu yksityispotilailta
aivojen hapenkulutuksen tai aineenvaihdunnan PET-TT
aivojen amyloidi plakkien PET-TT
sydämen aineenvaihdunnan laaja PET-TT
koko kehon aineenvaihdunnan PET-TT
koko kehon aineenvaihdunnan laaja PET-TT
koko keho,aineenvaihd.eritt.laaja PET-TT
eturauhasen aineenvaihdunnan PET-TT
luuston aineenvaihdunnan laaja PET-TT
luuston aineenvaihdunnan erittäin laaja PET-TT
suppean alueen aineenvaihdunnan PET-TT
Muu PET-TT

108 €
123 €
79 €
207 €
108 €
204 €
108 €
79 €
108 €
79 €
79 €
207 €
123 €
123 €
130 €
233 €
409 €
108 €
233 €
144 €
79 €
155 €
213 €
264 €
184 €
184 €
22 €
65 €
10 €
98 €
22 €
19 €
734 €
2 377 €
1 645 €
1 048 €
1 383 €
1 814 €
2 582 €
1 654 €
1 733 €
307 €
2 136 €

AA5DR
AA5ER
FM1JR
JN6DR
JN4JR
JN4KR
KE1DR
NK6JR
NK6KR
XX1AR
XX1XR
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RIS hinnasto isotooppitutkimukset
Isotooppitutkimukset:
Tilauskoodi Nimi
Aivoperfuusion SPET ja matala-annos TT
AA5CQ

AA5EN
AA5EQ
BA1AN
BA1AQ
BB1AQ
BB1BQ
BC1AQ
BC5AQ

EL3AN
FM1CQ

FM1FN
FM1TQ
FM2CQ

FM2FN
FM4AQ
FN1HD
GD1CQ
GD1FQ
GD2FN
JD1FN
JF1AQ
JF4PQ

JK3AN
JK3MN
JK3PN
JM1AQ

JN5AQ
JN6BQ

JN6PN
JN6SN
JN7AQ
KA1AQ

KA1FN
KA1MN
KA1SN
KA2FN
KB1FN
KB2FN
NK6AN
NK6AQ

NK6BN
NK6BQ
NK6PA
NK6QA

PJ1AN
PJ1SN

PJ5AN
PJ5AQ
PJ5SN
QX2AQ

Aivoreseptoreiden ja kuljettajaproteiinien gammakuvaus
Aivojen reseptoreiden tai kuljettajaprot SPET ja matala-annos TT
Kilpirauhasen gammakuvaus
Kilpirauhasen SPET ja matala-annos TT
Lisäkilpirauhasen SPET ja matala-annos TT
Lisäkilpirauhasen laaja gammakuvaus, 2 isotooppia, SPET ja matala-annos-TT
Lisämunuaiskuoren SPET ja matala-annos TT
Adrenergisen kudoksen SPET ja matala-annos TT
Sylkirauhasten gammakuvaus
Sydänlihaksen perfuusion SPET ja matala-annos-TT levossa
Sydämen pumpputoiminnan gammakuvaus, tasapainotila ja tarvittaessa oikovirtaus
Sydänlihaksen perfuusion SPET ja matala-annos-TT levossa ja rasituksessa
Sydänlihaksen perfuusion SPET ja matala-annos-TT rasituksessa
Sydämen oikovirtauksen gammakuvaus
Sydämen transtyretiiniamyloidin SPET ja matala-annos-TT
Sepelvaltimon kalkkikertymämääritys TT
Keuhkoperfuusion SPET ja matala-annos TT
Keuhkoventilaation SPET ja matala-annos TT
Keuhkojen alueellisen toiminnan gammakuvaus
Mahalaukun toiminnan gammakuvaus
Mahalaukun ektooppisen limakalvon SPET ja matala-annos TT (Meckelin div.)
Suolistoverenvuodon SPET ja matala-annos TT
Sappiteiden gammakuvaus
Sappihappojen imeytymistutkimus
Sappirefluksin gammakuvaus
Pernan ja lisäpernan SPET ja matala-annos-TT
Kilpirauhasmetastaasin SPET ja matala-annos TT
Tulehduspesäkkeen laaja SPET ja matala-annos TT
Tulehduspesäkkeen gammakuvaus soluleimauksella (koko keho)
Tulehduspesäkkeen SPET
Somatostatiinireseptoreiden SPET ja matala-annos-TT
Munuaisparenkyymin SPET (DMSA) ja matala-annos TT
Munuaistoiminnan gammakuvaus (myös diureettitehosteisena)
Glomerulusten suodatusnopeuden mittaus (GFR), munuaispuhdistuma
Munuaisparenkyymin SPET (DMSA)
Munuaistoiminnan gammakuvaus kaptopriilitehosteisena
Virtsarefluksin gammakuvaus, radiolääke virtsakatetrin kautta
Virtsan refluksin gammakuvaus virtsaan erittyvällä radiolääkkeellä
Luuston gammakuvaus
Luuston SPET ja matala-annos TT
Luuston dynaaminen/useampivaiheinen gammakuvaus
Luuston laaja SPET ja matala-annos TT
Luun tiheysmittaus DEXA
Luun laaja tiheysmittaus DEXA
Imuteiden gammakuvaus
Imuteiden SPET
Vartijaimusolmukkeen paikantaminen gammakuvauksella
Vartijaimusolmukkeen SPET ja matala-annos TT
Vartijaimusolmukkeen paikantamis-SPET
Pehmytkudoskasvaimen SPET ja matala-annos-TT

Hinta
486 €
1 276 €
1 385 €
181 €
196 €
641 €
906 €
2 016 €
1 734 €
223 €
427 €
273 €
853 €
427 €
250 €
340 €
135 €
281 €
383 €
685 €
350 €
254 €
454 €
268 €
754 €
268 €
473 €
297 €
738 €
739 €
738 €
1 501 €
383 €
253 €
273 €
383 €
313 €
184 €
47 €
340 €
136 €
46 €
480 €
94 €
106 €
351 €
351 €
326 €
358 €
358 €
931 €
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Radioisotooppihoidot
XX7AT
Luumetastaasien hoito, Radium-223
XX7BT
Polysytemian radiofosforihoito
XX7CT
Radiojodihoito, liikatoiminta alle 740 MBq
XX7CT-1
Radiojodihoito, liikatoiminta 740 MBq ja yli
JN5PN-2
Radiojodihoidon gammakuvaus
XX7CT-2
Radiojodihoito, kilpirauhassyöpä
XX7XT
Muu isotooppihoito
XX7FT
Lymfoomahoito Yttrium-90
XX7KT
Luumetastaasien hoito, Samarium-153
Radiolääkelisät
Lääkeainelisä Er-169
Lääkeainelisä I-123 natriumjodi-met
Lääkeainelisä I-131 natriumjodidi
Lääkeainelisä Re-186-sulfidi
EI TILATTAVIA KAIKKIIN LISÄLASKUTETTAVIA KOODEJA
JN5AN
Kokokehon gammakuvaus
XX1AN
Muu gammakuvaus
muu SPET-TT
XX1XQ
XX9AQ
täydentävä SPET-TT tai lisäkuvaus
toimistomaksu yksityispotilailta
XX9AW
Kuvien kopio
XX9AN
Täydentävä gammakuvaus tai lisäkuvaus
XX1MN
Isotooppitutkimukseen liittyvä mittaus
Muu isotooppitutkimus
XX1XN
XX3DW
Aikaavievä työasematyöskentely

5 390 €
551 €
281 €
359 €
373 €
359 €
795 €
4 104 €
2 268 €
292 €
656 €
67 €
295 €
136 €
507 €
507 €
191 €
19 €
22 €
54 €
11 €
540 €
95 €
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RIS hinnasto fysiologian tutkimukset
Koodi

Pyyntönimi

Hinta

Keuhkotutkimukset

GX1G5
GX1K5
GX3A5
GX3B5
GX1D5
GX1E5
XG420
XG488
GX2A5
GX2B5
GX1L5

Keuhkojen maksimaalinen ulos- ja sisäänhengityspaine

53 €

Diffuusiokapasiteetti

51 €

Koko vartalon pletysmografia ja hengitystievastus

134 €

Koko vartalon pletysmografia, hengitystievastus ja bronkodilataatiokoe

154 €

Virtaustilavuus-spirometria
Virtaustilavuus-spirometria ja bronkodilataatio
Seulontaspirometria

82 €
103 €
26 €

Keuhkoputkien metakoliinialtistus, sisältää uloshengitysilman typpioksidimittauksen

202 €

Hengityselimistön oskillometrinen impedanssi ja bronkodilataatiokoe

244 €

Hengityselimistön oskillometrinen impedanssi, juoksurasitus

302 €

Uloshengitysilman typpioksidi

27 €

Sydän ja verenkiertotutkimukset

FP1B5
FP1C5
FP4B5
FP4D5
FP4E5
FP4G5
FP4C5
FP2J5
FP4A5
XF606
TFP04
XAD00
GX1H5
XG424
XF402
4986
6014
2916
6092
6058
2918
6050

EKG-12

16 €

EKG-15

25 €

EKG, pitkäaikaisrekisteröinti 24 h

184 €

EKG, pitkäaikaisrekisteröinti 48 h

194 €

EKG, pitkäaikaisrekisteröinti 72 h

204 €

EKG, pitkäaikaisrekisteröinti yli 3 vrk

216 €

EKG, pitkäaikaisrekisteröinti, oirejohteinen 1 kk

157 €

EKG, Suurresoluutiotutkimus

92 €

Verenpaine, pitkäaikaisrekisteröinti (24 h)

184 €

Ortostaattinen koe

151 €

Pystyasennon sietokoe

454 €

Autonomisen hermoston tutkimus

379 €

Sydän-keuhkorasitus (ergospirometria)

315 €

Maksimiventilaatio, lyhytaikainen, spirometri

29 €

Kliininen kuormituskoe, ergometri

284 €

Kliininen kuormituskoe juoksumatolla

284 €

Farmakologinen rasituskoe

359 €

Perifeerinen paineenmittaus (ABI tai TBI yläraaja tai neliraaja)
ABI-seulontatutkimus perusterveydenhuollossa

89 €
42 €

Klaudikaatiokävely 4-min

368 €

Kylmäprovokaatio, Raynauld

177 €

Lihaskoe, aerobinen nyrkistys

410 €

Ruoansulatuskanavan tutkimukset

XJC00
XJC10
3145

Ruokatorven paineenmittaus

616 €

Esofaguksen pH:n ja impedanssin pitkäaikaisrekisteröinti

320 €

Anorektaalimanometria

532 €

Lihasaitiopaineet

4263
6048

Lihasaitiopaineen mittaus, 1 mit

508 €

Lihasaitiopaineen mittaus, 2 mit

723 €
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RIS hinnasto neurofysiologian tutkimukset
Koodi

Lyhenne

Pitkä nimi

Hinta

EEG ja MEG
1287

Pt-EEG-Tav

Elektroenkefalografia (EEG), valveilla

338 €

1298

Pt-EEG-Ud

Elektroenkefalografia (EEG), unideprivaatio tai luonnollinen uni

545 €

4906

Pt-EEGMon1

Elektroenkefalografia (EEG) ja videomonitorointinti, ensimmäinen vuorokausi

4907

Pt-EEGMon2

Elektroenkefalografia (EEG) ja videomonitorointinti, jatkovuorokausi

788 €

4908

Pt-EEGAmb1

924 €

4909

Pt-EEGAmb2

Elektroenkefalografia (EEG) ambulatorinen pitkäaikaisrekisteröinti, ensimmäinen
vuorokausi
Elektroenkefalografia (EEG) ambulatorinen pitkäaikaisrekisteröinti, jatkovuorokausi

6276

Pt-EEG-Ud2

Pt-Elektroenkefalografia (EEG), unideprivaatio, vaativa

574 €

6278

Pt-EEGMon4

Pt-Elektroenkefalografia (EEG) ja videomonitorointi, 2 tuntia, tavallinen

788 €

6280

Pt-EEG-2

Pt -Elektroenkefalografia (EEG), vaativa

765 €

6281

Pt-EEG-3

Pt -Elektroenkefalografia (EEG), erittäin vaativa

1 211 €

611 €

1 080 €

ENMG,ENEG,EMG
1302

Pt-ENMG-2

Elektroneuromyografia (ENMG), yhden raajan tai ongelman tutkimus

401 €

1306

Pt-ENEG-1

Elektroneurografia (ENG), yhden ongelman suppea tutkimus

221 €

1310

Pt-ENMG-My

Eletektroneuromyografia (ENMG) toistostimulaatio sis. ENMG

802 €

3532

Pt-ENEG-Et

Elektroneurografia (ENG) erikoistekniikka Morton, meralgia

431 €

3533

Pt-ENEG-2

Elektroneurografia (ENG), usean ongelman tutkimus

323 €

4921

PT-ENMG-3

Elektroneuromyografia (ENMG), usean raajan tai ongelman tutkimus

608 €

4923

Pt-ENMGBo1

Pt -Botuliinihoito elektromyografia (EMG) ohjauksessa, tavallinen

431 €

6284

Pt-ENMGBo2

Pt -Botuliinihoito elektromyografia (EMG) ohjauksessa, vaativa.

648 €

6286

Pt-ENMG-Ik

Pt -Elektroneuromyografia (ENMG), ionikanavatautien tutkimus.

1 271 €

3390

Pt-Trem

Pt-Vapinatutkimus

608 €

HERÄTEVASTEET
1609

Pt-BAEP

Pt-Akustinen aivorunkoherätevastetutkimus (BAEP)

380 €

1612

Pt-SEP

Somatosensorinen herätevastetutkimus (SEP), yksi hermo molemmin puolin

380 €

1613

Pt-VEP-K

Visuaalinen herätevastetutkimus (VEP), kokokenttätutkimus

380 €

3541

Pt-TMS-S

Motorinen herätevastetutkimus magneettistimulaatiolla

441 €

4902

Pt-SEP2

Somatosensorinen herätevastetutkimus (SEP), lisähermo molemmin puolin

644 €

6290

Magneettistimulaatiohoito

4918

Magneettistimulaatio, MRI-kuvan avulla navigoiden kohdistettu aivojenstimulaatio
(hoidon aloitus)

420 €
1 051 €

TUNTO- JA REFLEKSIMITTAUKSET
Pt-REF-Bli

Räpäysheijaste, perustutkimus

1299

Pt-MSLT

Nukahtamisviivetutkimus (MSLT)

1732

Pt-Aktig-1

Liikeaktiviteettirekisteröinti, agtigrafia, tavallinen

227 €

6287

Pt-AKTIG-2

Liikeaktiviteettirekisteröinti, aktigrafia, vaativa

367 €

1750

Pt-MWT

Hereilläpysymistutkimus (MWT)

1784

Pt-PolAmb

Yöpolygrafia, ambulatorinen

436 €

4919

Pt-PSG-Amb

Unipolygrafia, ambulatorinen

1 091 €

4926

Pt-KonsN-1

Lausunto neurofysiologisesta tutkimuksesta, tavallinen

315 €

4927

Pt-Biops-L

Lihasbiopsia

378 €

3546

380 €

UNI
1 181 €

1 181 €

MUUT
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Siilainen
Hoitopäivätuotteet
Vuodeosastohoitopäivä

276 €

U1239

Vuodeosasto, puolipäiväpaikka

138 €

U1238

Vuodeosastohoitopäivä

276 €

U1266

Vaativa hengityshalvaushoitopäivä

995 €

VAATIH1

Neurologinen kuntoutumisosasto

Hengityshalvauspotilaan hoito sairaalan yksikössä tai ympärivuorokautinen hoito kotona tai
ostopalvelussa
Hengityshalvauspotilashoitopäivä

524 €

VAATIH3

Hengityshalvauspotilaan kotihoidon osa-aikainen järjestäminen sairaalan toimesta, potilaskohtaisesti
määritelty valvontahoito, jossa hengitysvajepotilaan lisäksi voidaan vastata myös toisen / toisten
potilaiden hoitotyöstä.
Palliatiivinen osasto
Vuodeosastohoitopäivä

206 €

VOH

Kotisairaalakäynti

186 €

KOTISK

Kotisairaalakäynti tuntihinta

338 €

KOTIST

Palliatiivinen lääkärin vastaanotto

317 €

PALLÄÄK

Palliatiivinen hoitajan vastaanotto

132 €

PALSHVO

Kotisairaala ja palliatiivinen poliklinikka

Palliatiivinen lääkärin puhelinvastaanotto

60 €

PALPUH

Palliatiivinen sairaanhoitajan puhelinvastaanotto

60 €

PALPUHSH

Siilaisen sairaalan vuodeosastojen polikliinisen toiminnan osalta (PTH) käytetään terveysasemien
tuotehinnoittelua. Palliatiivisen osaston polikliinisen toiminnan osalta käytetää palliatiivisen
poliklinikan tuotehinnoittelua.
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Neuvolatoiminta, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto
Käyntituotteet
Lääkärikäynti, neuvola, koulu, opiskelu

210 €

U1216

Terv.hoit.käynti, koulu- ja opiskelijaterv.huolto

54 €

U1234

Terveydenhoitajan käynti, neuvola

86 €

U1235

104 €

U1290

Puhelinkäynti

46 €

U1302

Rokotuskäynti

34 €

U1230

Terveydenhoitajan kotikäynti

Rokotustuote
€
Käytetään rokotuskäyntituotteen kanssa. Lisätään todellisten kustannusten mukainen rokotteen hinta

U1230a

Ryhmäkäynti

103 €

U1292

335 €

U1276

Lääkärinlausunto

88 €

U1219

Kutsuntatarkastuskäynti

51 €

U1210

Ryhmämuotoinen hoitotapahtuma. Esim. vahvuutta vanhemmuuteen
Verkostokäynti
Neuvottelu, johon osallistuu potilaan lisäksi useampi yhteistyötaho.
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Terveysasemat
Käyntituotteet
Hoidon suunnittelu ilman vastaanottokäyntiä

73 €

U1202

Hoitajan puh.neuvonta, hoidon tarpeen arviointi

34 €

U1203

Kutsuntatarkastuskäynti

51 €

U1210

Lab.- ja rtg-tutkimus sekä lääkkeet

U1211

Laskutetaan tutkimuksen tai lääkkeen hinta. Islabin, klf:n, radiologian tai apteekin hinnaston mukaan.
Covid-19, näyte
Lab.-ja rtg.vast.pyyntö, tulkinta, seuranta

146 €
34 €

U1212

Lääkärikäynti (yli 3 käyntiä)

210 €

U1213

Lääkärikäynti kiireellinen hoito

210 €

U1214

Lääkärikäynti, maksusitoumus ja tk-vaihtaja

199 €

U1215

Lääkärin kotikäynti

421 €

U1217

Lääkärin puhelinkonsultaatio

73 €

U1218

Lääkärinlausunto

88 €

U1219

Reseptin kirjoitus, uusinta
Reseptin kirjoitus, uusinta

34 €

U1229

Rokotuskäynti

34 €

U1230

Rokotustuote
€
Käytetään rokotuskäyntituotteen kanssa. Lisätään todellisten kustannusten mukainen rokotteen hinta

U1230a

Sairaanhoitajakäynti maksusitoumus, tk-vaihtaja

67 €

U1231

Sairaanhoitajan kiireellinen vastaanotto

67 €

U1232

Silmänpohjakuvaus

56 €

U1233

Hoitotarvikejakelu
Laskutetaan todellisten tarvikekustannusten mukainen hinta

-

€

Etäpoliklinikat ja skopiat terveysasemilla laskutetaan kyseisen erikoisalan hinnaston mukaisesti.

U1289
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Suun terveydenhuolto
Käyntituotteet
Hammashoitokäynti suuhygienistillä

49 €

K13G

Hammashoitokäynti hammashoitajalla

44 €

K13J

151 €

K13H

Hammaslääkärikäynti
Lausunto

88 €

U1267

Lisälaskutustuotteet
Hoidossa käytettävät tarvikkeet ja tutkimukset
Tarvikkeet ja tutkimkset veloitetaan todellisten kustannusten mukaan

-

€

U1268
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Mielenterveys- ja päihdepalvelut
Polikliiniset tuotteet
Käynti lääkärillä

227 €

U1220

179 €

U1281/U1221

335 €

U1282

421 €

U1272/U1283

1 työntekijä, aika 1 tunti.
Käynti muulla työntekijällä TAI hoitajakäynti
1 työntekijä, aika 1 tunti.
Pidennetty käynti
1 työntekijä, aika 2 tuntia tai 2 työntekijää, aika 1 tunti.
Vaativa käynti TAI kotikäynti
1 työntekijä, aika 3 tuntia.
Lyhyt hoitotapahtuma

70 €

U1270

Lyhyt hoitotapahtuma, kesto alle 30 minuuttia, esim. lääkityksen arvio ja seuranta.
Puhelinkäynti

70 €

U1271

Hoitoon liittyvä ennakkoon sovittu puhelinkeskustelu potilaan kanssa. Kirjaus sairauskertomukseen.
Ryhmäkäynti

103 €

U1279

335 €

U1276

179 €

U1273

254 €

U1274

335 €

U1275

70 €

U1269

Ryhmämuotoinen hoitotapahtuma.
Verkostokäynti
Neuvottelu, johon osallistuu potilaan lisäksi useampi yhteistyötaho.
Huumekorvaushoito 1
Sisältää yhden päivän lääkkeet ja laboratoriokokeet.
Huumekorvaushoito 2
Sisältää 2-6 päivän lääkkeet ja laboratoriokokeet.
Huumekorvaushoito 3
Sisältää 7 tai useamman päivän lääkkeet ja laboratoriokokeet.
Konsultaatio

Hoitoon liittyvä konsultaatiotapahtuma ilman potilaan tapaamista potilasta hoitavan ulkopuolisen tahon kanssa.
Kirjaus sairauskertomukseen.
Lääkärin vastaanotto, yksityisen palveluntuottajan tiloissa

281 €

U1220a

Aika 1 tunti.
Mielenterveys- ja päihde, lausunto

88 €

Hoitopäivätuotteet
Mielenterveys- ja päihde, laitoshoitopäivä

345 €

U1223
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Terapiapalvelut
Käyntituotteet
Fysioterapiakäynti

83 €

U1200

Fysioterapia, puhelinkäynti
42 €
Puhelimitse fysioterapeutin tekemä toimintakyvynarviointi ja ohjaus

U1297

Fysioterapian ryhmäkäynti

U1201

26 €

Fysioterapia
Yhden potilaan käynti koostuu usean tapahtumatuotteen yhdistelmästä. Käynti voi
sisältää useita 15min., 30min., 45min., 60min., 90min. ja 120min. jaksoja. Tuotteet on
Jaksohinnat:
20 € / 15 min.
39 € / 30 min.
59 € / 45 min.
78 € / 60 min.
117 € / 90 min.
156 € / 120 min.
Fysioterapeutin nimikkeistö:
RF110 Fysioterapeuttinen orientoiva arvio
RF120 Fysioterapeuttinen tutkiminen
RF130 Fysioterapiasuunnitelman laatiminen
RF190 Muu fysioterapeuttinen tutkiminen ja arviointi
RF210 Fysioterapeuttinen ohjaus ja neuvonta
RF220 Terapeuttinen harjoittelu
RF230 Manuaalinen terapia
RF240 Fysikaalinen terapia
RF290 Muu fysioterapian ohjaus- ja terapiakäytäntö
RF310 Liikkumista ja toimintakykyä tukevat apuvälinepalvelut
RF320 Asumista ja elinympäristössä
selviytymistä tukevat palvelut
RF330 Työssä selviytymistä tukevat fysioterapiapalvelut
RF390 Muu elinympäristössä ja työssä selviytymistä tukeva fysioterapia
RF410 Tiedonhankinta
RF420 Dokumentointi
RF430 Monialainen yhteistyö
RF440 Fysioterapeuttinen konsultointi
RF490 Muu asiakastyöhön liittyvä fysioterapia
Toimintaterapiakäynti
Toimintaterapia, puhelinkäynti

149 €

U1237

43 €

U1298

Puhelimitse toimintaterapeutin tekemä toimintakyvynarviointi ja ohjaus
Toimintaterapeutin nimikkeistö
T110 Alustava toimintaterapian tarpeen selvittäminen
T120 Asiakkaan elämäntilanteen selvittäminen
T130 Toimintakokonaisuuksien hallinnan arviointi
T140 Ympäristössä selviytymisen arviointi
T150 Taitojen arviointi
T160 Toimintavalmiuksien arviointi
T170 Muiden toimintaa mahdollistavien tekijöiden arviointi
T180 Yhteenveto ja arvio asiakkaan toimintamahdollisuuksien edistämiseksi
T190 Muu toimintaterapeutin tekemä arviointi
T210 Suunnitelma toimintamahdollisuuksien edistämiseksi
T220 Yksittäisen terapiatilanteen valmistelu
T230 Toimintakokonaisuuksien hallinnan edistäminen
T240 Ympäristössä selviytymisen edistäminen
T250 Taitojen vahvistaminen toiminnassa
T260 Toimintavalmiuksien parantaminen
T270 Muiden toimintaa mahdollistavien tekijöiden edistäminen
T280 Yhteenveto asiakkaan toimintamahdollisuuksien edistämisestä
T290 Muu toimintamahdollisuuksien edistäminen
T310 Toimintakokonaisuuksien hallintaa edistävä neuvonta ja ohjaus
T320 Taitojen vahvistamista edistävä neuvonta ja ohjaus
T330 Toimintavalmiuksien parantamista edistävä neuvonta ja ohjaus
T340 Ympäristössä selviytymistä edistävä neuvonta ja ohjaus
T350 Ortoosin käyttöä edistävä neuvonta ja ohjaus
T360 Apuvälineiden käyttöä edistävä neuvonta ja ohjaus
T370 Kuntoutuspalveluiden käyttöä edistävä neuvonta ja ohjaus
T390 Muu asiakkaan toimintamahdollisuuksia edistävä neuvonta ja ohjaus
T410 Tiedon hankinta
T420 Yhteistyö asiakkaan, hänen omaistensa ja tukiverkostonsa kanssa
T430 Konsultaatio
T440 Dokumentointi
T490 Muu asiakastyö
Hoitotarvikkeet

53 €

Toimintaterapiaan liittyvät lasta- ja arvenhoitotarvikkeet.

HOITO
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Fysiatria
Polikliiniset tuotteet
Fysiatrian poliklinikka
Peruskäynti

583 €

PERUSFYS

293 €

PERUS2FYS

104 €

PUHFYS

Lääkärin ensikäynti, vaativa uusintakäynti, sisältää kaikki tutkimukset.
Peruskäynti2
Aiemmin vastaanotolla käyneen uusintakäynti.
Puhelinkäynti

Ennaltasovittu potilaspuhelu tutkimustuloksista jatkohoito-ohjeineen ilman potilasvastaanottoa.
Paperikäynti

104 €

PAPERFYS

401 €

MRI

Kirjallisen lähetteen pohjalta annettava konsultaatiovastaus ilman
potilaan tutkimista.
Magneettitutkimus

Lähetteen perusteella MRI-tutkimus ja kirjevastaus (tarvittaessa kirurgin kannanotto) ilman
potilasvastaanottoa.
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Työ- ja toimintakyvyn osaamiskeskus
Kuntoutustutkimuspoliklinikka / ESH
Avohoitotuotteet
Poliklinikkakäyntiin liittyvien laboratorio- ja erikoistutkimusten (rtg, knf, klf) kustannukset sisältyvät
avohoitotuotteen hintaan.
Kuntoutustutkimuksen ensikäynti

438 €

TUTKI

Ensimmäinen tutkimuskäynti lääkärin vastaanotolla liittyen moniammatilliseen kuntoutustutkimukseen. Sisältää
lausunnoinnin. Erikseen perittävä lausuntopalkkio/-maksu riippuu lausuntomuodosta.

Peruskäynti lääkärillä

185 €

LPERU

Suppea kontrollikäynti tai käynnin korvaava paperi- tai puhelinkonsultaatio tai vaativampi etäasiointi ja/tai
yhteenveto jatkotutkimuksista ja/tai kirjevastaus
Vaativa käynti lääkärillä

438 €

LVAAT

Kontrollikäynti tai ensimmäinen vastaanottokäynti lääkärillä (ei moniammatillinen kuntoutustutkimus). Sisältää
tarpeen mukaan lausunnoinnin. Erikseen perittävä lausuntopalkkio/-maksu riippuu lausuntomuodosta.
Erittäin vaativa käynti lääkärillä

555 €

LEVAA

Laaja-alainen tilannearvio sekä kuntoutussuunnitelman laadinta (poliklinikalla tai kotikäyntinä kunt.ohjaajan kanssa)
tarvittavine yhteydenottoineen ja/tai lausunnointi (erikseen perittävä laus.palkkio riippuu lausuntomuodosta) tai
lääkärin osallistuminen verkostopalaveriin.
Peruskäynti kuntoutussosiaalityöntekijällä

165 €

SPERU

Suppea arviointi- tai ohjauskäynti vastaanotolla tai etäkontaktissa. Sosiaalityöntekijä selvittää potilaan ajankohtaista
elämäntilannetta ja arvioi palvelu- ja kuntoutustarvetta, antaa palveluohjausta ja neuvontaa tai voi avustaa
pienimuotoisesti hakemusten tekemisessä. Tarpeen mukaan yhteistyötä eri viranomais- ja yhteistyötahojen kanssa.
Vaativa käynti kunt.sosiaalityöntekijällä

394 €

SVAAT

Arviointi- ja/tai ohjauskäynti vastaanotolla tai etäkontaktissa. Sosiaalityöntekijä selvittää potilaan kokonaistilannetta
(esim. koulutus-, kuntoutus- ja työhistoria ja toimintakyky) sekä sairauden ja toimintarajoitteiden vaikutuksia ja
kuntoutumisen mahdollisuuksia, arvioi kuntoutus- ja palvelutarvetta, antaa palveluohjausta ja/tai avustaa
hakemusten/valitusten tekemisessä. Kuntoutustutkimuksessa painopiste on tavoitteellisessa potilaan työ- ja
toimintakyvyn sekä kuntoutustarpeen- ja mahdollisuuksien arvioinnissa sekä kuntoutuksen suunnittelussa. Kunt.stt
tekee tarvittaessa yhteistyötä eri viranomaisten sekä yhteistyöverkostojen kanssa.
Eritt. vaat. käynti kunt.sos.työntekijällä

556 €

SEVAA

Laaja-alainen tai erittäin aikaa vievä arviointi- ja ohjauskäynti vastaanotolla tai etäkontaktissa. Sosiaalityöntekijä
selvittää potilaan kokonaistilannetta (koulutus-, kuntoutus- ja työhistoria ja toimintakyky) sekä sairauden ja
toimintarajoitteiden vaikutuksia ja kuntoutumisen mahdollisuuksia, arvioi kuntoutus- ja palvelutarvetta, antaa
palveluohjausta ja/tai avustaa hakemusten/valitusten tekemisessä. Kunt.stt tekee tarvittaessa yhteistyötä eri
viranomaisten sekä yhteistyöverkostojen kanssa.
Peruskäynti psykologilla

165 €

PPERU

Seuranta-, palaute- ja/tai ohjauskäynti vastaanotolla tai etäkontaktissa tai osallistuminen verkostopalaveriin. Voi
liittyä ammatilliseen kuntoutukseen, kipu- ja mielialaproblematiikkaan.
Vaativa käynti psykologilla

394 €

PVAAT

Psykologinen perushaastattelu täydennettynä mahdollisilla lomakekyselyillä. Liittyy moniammatilliseen
työryhmäarvioon tai itsenäiseen arvioon työkyvystä ja kuntoutusmahdollisuuksista tai toisen erikoisalan
konsultaatioon.
Eritt. vaativa käynti psykologilla

574 €

PEVAA

Psykologinen tutkimus, johon sisältyy kognitiivisen suorituskyvyn, mielialan ym. psyykkisten tekijöiden kartoitus.
Haastattelun lisäksi vastaanotolla käytetään erilaisia psykologisia tutkimusmenetelmiä.
Etäkontakti

104 €

PUH

Työntekijän ja potilaan välinen reaaliaikainen tai ei-reaaliaikainen kertomuskirjattava suppea etäkontakti.

Avohoitokäynti

-

€

Kuntalaskuttamatta jätettävien lisäkäyntien (osastopotilaan avohoitokäynti) tai hoitokirjeiden tilastointia varten.

EI
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Lisälaskutustuotteet
Peruskäynti lääkärillä

185 €

LPERUL

Suppea tilannekontrolli tai yhteenveto jatkotutkimuksista ja/tai jatkosuunnitelmasta erityistyöntekijän vastaanoton
Peruskäynti kuntoutussosiaalityöntekijällä

165 €

SPERUL

Arviointi- ja ohjaustilanne toisen työntekijän vastaanoton yhteydessä (ryhmävastaanotto).
Peruskäynti psykologilla

165 €

PPERUL

Seuranta-, palaute- ja/tai ohjauskäynti toisen työntekijän vastaanoton yhteydessä (ryhmävastaanotto).

Kuntoutusohjaajat / ESH
Avohoitotuotteet
Kuntoutusohjauksen peruskäynti

165 €

KOPERU

Asiakkaan tilanteen perusselvittely tai palveluiden koordinointi vastanotolla/etäkontaktissa tai osallistuminen pthosastopotilaiden kuntoutuspalaveriin (jokaisesta käsitellystä asiakkaasta oma käyntitapahtuma/ryhmäkäynti) tai
vaativa kirjallinen työ/lausunto.
Kuntoutusohjauksen vaativa käynti

394 €

KOVAAT

Käynti vastaanotolla/kotikäynti/työpaikkakäynti, jossa kartoitetaan laajemmin asiakkaan kokonaistilannetta:
sosiaalietuudet, ympäristö, tarvittavat muutostyöt, toimintakyky, jatkon suunnittelu ja sopiminen käytännöistä.

Kuntoutusohjauksen erittäin vaativa käynti

556 €

KOERVAA

Verkostoyhteistyö (esim. asiakas-, palvelusuunnitelma-, asunnonmuutostyöpalaveri) tai kuntoutussuunnitelman
laatiminen ja päivittäminen yhdessä lääkärin kanssa tai runsaasti etu- ja/tai jälkikäteisselvittelyä vaativa käynti
(kesto yli 2 h, tapahtumapaikka vapaa)
Perusapuvälinetyö

84 €

APUPERU

Apuvälineen luovutus/palautuksen vastaanotto tai apuvälineen käyttöönotto, käytön opastus tai käytössä olevan
apuvälineen ylläpito/päivitys, kesto n. puoli tuntia.
Vaativa apuvälinetyö

168 €

APUVAAT

Apuvälinekartoitus ja apuvälineen valinta ja lisäksi osioita perustuotteesta, kesto n. 1 tunti.
Erittäin vaativa apuvälinetyö

252 €

APUEVAAT

Aikaa vievä tai vaativa kartoitus, suunnittelu, valinta, käytön opastus, käyttöönotto, kesto yli 1 tunti.
Etäkontakti

104 €

PUH

Potilaan ja työntekijän välinen reaaliaikainen tai ei-reaaliaikainen etäkontakti, kertomuskirjattava.
Ensitieto- tai sopeutumisvalmennuspäivä

189 €

ENSI

Ryhmäkäynti, jonka jokaisesta osallistujasta tehdään kertomuskirjaus (sis. diagnoosi) ja tilastointitapahtuma.
Avohoitokäynti

-

€

EI

Kuntalaskuttamatta jätettävien lisäkäyntien (esim. osastopotilaan avohoitokäynti) tilastointia varten.
Lisälaskutustuotteet
Perusapuvälinetyö

84 €

APUPERUL

Apuvälineen luovutus/palautuksen vastaanotto tai apuvälineen käyttöönotto, käytön opastus tai käytössä olevan
apuvälineen ylläpito/päivitys, kesto n. puoli tuntia kuntoutusohjauksen yhteydessä.
Vaativa apuvälinetyö

172 €

APUVAATL

Apuvälinekartoitus ja apuvälineen valinta ja lisäksi osioita perustuotteesta, kesto n. 1 tunti, kuntoutusohjauksen
yhteydessä.
Erittäin vaativa apuvälinetyö

257 €

APUEVAATL

Aikaa vievä tai vaativa kartoitus, suunnittelu, valinta, käytön opastus, käyttöönotto, kesto yli 1 tunti,
kuntoutusohjauksen yhteydessä.
Kuntoutusohjauksen peruskäynti

165 €

KOPERUL

Asiakkaan tilanteen perusselvittely tai palveluiden koordinointi tai vaativa kirjallinen työ/lausunto apuvälinetyön
yhteydessä.
Kuntoutusohjauksen vaativa käynti

394 €

KOVAATL

Tapahtuma, jossa kartoitetaan laajemmin asiakkaan kokonaistilannetta apuvälinetyön yhteydessä.
Kuntoutusohjauksen erittäin vaativa käynti

556 €

Verkostoyhteistyö tai runsaasti etu- ja/tai jälkikäteisselvittelyä vaativa tapahtuma apuvälinetyön yhteydessä.

KOERVAAL
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Työ- ja toimintakyvyn yksikkö / PTH
Verkostopalaveri

88 €

U1301

Ryhmävastaanotto (monialainen asiantuntijaryhmä), josta jokainen vastaanottaja tekee kertomuskirjauksen, mutta
Polikliinisen toiminnan osalta käytetään terveysasemien tuotehinnoittelua.

Puheterapiapalvelut
Puheterapia / ESH
Puheterapeutin vastaanotto

168 €

PUHEVO

Puheterapeuttinen arviointitutkimus- tai kuntoutuskäynti vastaanotolla tai kotikäyntinä.
Puheterapeutin etäkontakti

104 €

PUH

Puheterapeutin ja potilaan välinen etäkontakti. Edellyttää kertomuskirjauksen, joka sisältää diagnoosin.
Avohoitokäynti

-

€

EI

Kuntalaskuttamatta jätettävien lisäkäyntien (esim. osastopotilaan avohoitokäynti) tilastointia varten.

Puheterapia / PTH
Puheterapiakäynti

137 €

U1227

Puheterapeutin puhelinkäynti

104 €

U1303

Puheterapianimikkeistö:
RP120
RP126
RP127
RP130
RP230
RP231
RP232
RP310
RP320
RP321
RP330
RP340
RP350

Puheterapeuttinen arviointi
Puhetta tukevan ja korvaavan kommunikoinnin arviointi
Kommunikaatioympäristön arviointi
Osallistuminen moniammatilliseen arviointiin
Puheterapeuttinen ohjaus ja neuvonta
Asiakkaan ohjaus ja neuvonta
Lähiyhteisön ohjaus
Tiedon hankinta
Dokumentointi
Lausunnot ja palautteet
Osallistuminen moniammatilliseen yhteistyöhön
Puheterapeutin konsultointi
Kuntoutusmateriaalin suunnittelu, valmistelu ja hankinta

Yhteisasiakasohjaus / PTH
Polikliinisen toiminnan osalta käytetään terveysasemien tuotehinnoittelua.
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Geriatrinen osaamiskeskus
Hoitajakäynti

130 €

U1284

Hoidon suunnittelu ilman vastaanottokäyntiä

73 €

U1202

Hoitajan puh.neuvonta, hoidon tarpeen arviointi

34 €

U1203

-

U1211

34 €

U1212

Lääkärikäynti (yli 3 käyntiä)

210 €

U1213

Lääkärikäynti kiireellinen hoito

210 €

U1214

Lääkärikäynti, maksusitoumus ja tk-vaihtaja

199 €

U1215

Lääkärin kotikäynti

421 €

U1217

Lääkärin puhelinkonsultaatio

73 €

U1218

Lääkärinlausunto

88 €

U1219

Reseptin kirjoitus, uusinta
Reseptin kirjoitus, uusinta

34 €

U1229

Lab.- ja rtg-tutkimus
Laskutetaan tutkimuksen hinta. Islabin, klf:n tai radiologian hinnaston mukaan.
Lab.-ja rtg.vast.pyyntö, tulkinta, seuranta

65

Apuvälinepalvelut
Apuvälinepalvelut/erikoissairaanhoito
Peruskäynti, lääkäri

142 €

PERUSAVY

104 €

PUHPAPAVY

Lääkärin käynti
Puhelinkäynti/paperikonsultaatio, lääkäri

Lääkärin ennaltasovittu potilaspuhelu tai kirjallinen arviosuunnittelu apuvälinepalvelusta
ilman potilasvastaanottoa.
Apuvälinepalvelut/perusterveydenhuolto
Apuvälinekäynti

83 €

U1294

Apuvälinepalvelut/erikoissairaanhoito:
Yhden potilaan käynti koostuu usean tapahtumatuotteen yhdistelmästä. Käynti voi sisältää
useita 5min., 10min., 15min., 30min., 45min. tai 60min. jaksoja. Tuotteet on lueteltu alla.
Jaksohinnat:
14 € / 5 min.
29 € / 10 min.
42 € / 15 min.
86 € / 30 min.
130 € / 45 min.
173 € / 60 min.
RA1 Arviointi ja suunnittelu
RA2 Apuvälinepalvelu
RA210 Apuvälineen valinta
RA220 Apuvälineen käyttöönotto
RA230 Asiakkaalla olevan apuvälineen ylläpito
RA240 Apuvälineen käytön päättyminen
RA290 Muu asiakkaan apuvälinepalvelujen seuranta
RA3 Seuranta
RA310 Apuvälinepalvelujen toteutumisen seuranta
RA320 Apuvälineen käytön seuranta
RA390 Muu asiakkaan apuvälinepalvelujen seuranta
RA4 Muu apuvälinepalveluihin liittyvä asiakastyö
RA5 Apuvälinelogistiikka
RA510 Apuvälineen hankinta
RA540 Apuvälinevaraston ylläpito

Lisälaskutustuotteet
Huolto

-

€

HUOLTO
U1294a

-

€

VÄLINE
U1294b

Apuvälineen huolto kustannusten mukaan
Väline
Apuvälineen hinnan mukaan
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Päivystys
Hoitopäivätuotteet
Potilaan perushoitopäivä

398 €

TARK

637 €

TARK2

Perushoitopäivä vuodeosastolla.
Potilaan vaativa hoitopäivä
Sisältää vaativia tutkimuksia tai hoitoja tai vaativaa hoitotyötä.
Puskuriosaston hoitopäivä

276 €

Polikliiniset tuotteet
Tuotteet kirjataan potilaan ilmoittautumisajan perusteella. Päivä tarkoittaa klo 8-16 arkipäivisin.
Hinnat sisältävät laboratorio- ja röntgentutkimukset.
Päivä, FT

86 €

FT

Lääkärinkäynti, joka on vähän henkilökuntaa kuormittava, ei radiologisia tutkimuksia, ei i.v verinäytteitä.
Päivä, peruskäynti

108 €

PERUS

Lääkärinkäynti, jolla potilaalle tehdään 1-2 natiivi rtg-kuvausta tai alle 5 perusverikoetta. Ei seurantaa
päivystyksessä.
Päivä, vaativa käynti

194 €

VAATI

Lääkärinkäynti, jolla tehdään yli 2 natiivikuvausta tai erityisverikokeita. Vaativammat kipsaukset, haavojen
ompelut, potilaan seuranta alle 2 tuntia päivystyksessä
Päivä, erityisen vaativa käynti

486 €

ERIVA

Lääkärinkäynti, jolla tehdään kalliita verikokeita tai muita tutkimuksia (esim CT-tutkimus). Usemman kuin
yhden lääkärin tutkimuksia tarvinnut potilas. Yli 2 tuntia seurantaa päivystyksessä.
Päivä, huippuvaativa käynti

951 €

HUIVA

Lääkärinkäynti, jossa tarvitaan moniammatillista tiimiä (anestesialääkäri, radiologi tms), yli 4 tuntia
seurantaa päivystyksessä tai erityisen kalliita tutkimuksia (MRI, EEG) tai hoitoja.
Sairaanhoitajan vastaanottokäynti

67 €

SH

Käynti sairaanhoitajan vastaanotolla
Muu aika, FT

130 €

MFT

Lääkärinkäynti, joka on vähän henkilökuntaa kuormittava, ei radiologisia tutkimuksia, ei i.v verinäytteitä.
Muu aika, peruskäynti

173 €

MPERUS

Lääkärinkäynti, jolla potilaalle tehdään 1-2 natiivi rtg-kuvausta tai alle 5 perusverikoetta. Ei seurantaa
päivystyksessä.
Muu aika, vaativa käynti

324 €

MVAATI

Lääkärinkäynti, jolla tehdään yli 2 natiivikuvausta tai erityisverikokeita. Vaativammat kipsaukset, haavojen
ompelut, potilaan seuranta alle 2 tuntia päivystyksessä
Muu aika, erityisen vaativa käynti

810 €

MERIVA

Lääkärinkäynti, jolla tehdään kalliita verikokeita tai muita tutkimuksia (esim CT-tutkimus). Usemman kuin
yhden lääkärin tutkimuksia tarvinnut potilas. Yli 2 tuntia seurantaa päivystyksessä.
Muu aika, huippuvaativa käynti

1 620 €

Lääkärinkäynti, jossa tarvitaan moniammatillista tiimiä (anestesialääkäri, radiologi tms), yli 4 tuntia
seurantaa päivystyksessä tai erityisen kalliita tutkimuksia (MRI, EEG) tai hoitoja.

MHUIVA
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Sairaanhoitajan vastaanottokäynti

107 €

MSH

Käynti sairaanhoitajan vastaanotolla
Covid-19, näyte

146 €

Muut tuotteet:
Käynti päivystyksessä

-

€

EI

Kirjataan mm. alkoveritutkimuksen osalta.
Kipsaukset

131 €

KIPSI

Kipsauksen materiaalimaksu / kipsin poisto
Puhelinkonsultaatio

64 €

PKONS

Terveydenhuollon ammattihenkilön puhelinkonsultaatio lääkärille hoito-ohjeiden saamiseksi.

Lisälaskutustuotteet
Potilaan perushoitopäivä

398 €

TARK

Tarkkailun hoitopäivä lisälaskutuksena, kun potilas siirtyy tarkkailuun saapumispäivänä vuodeosastolle.
Potilaan vaativa hoitopäivä

637 €

TARK2

Tarkkailun hoitopäivä lisälaskutuksena, kun potilas siirtyy tarkkailuun saapumispäivänä vuodeosastolle.
Vierihoito

323 €

VIERI

68

Tieteellinen kirjasto
TIETEELLISEN KIRJASTON PALVELUHINNASTO 2021
LAINAUS
Aineiston lainaus on ilmaista. Kirjasto voi kuitenkin tarpeen mukaan periä ulkopuolisilta lainaajilta painosta riippuen
vähintään 8,50 € toimitusmaksua materiaali- ja postituskulujen kattamiseksi.
LAINOJEN MYÖHÄSTYMISMAKSUT
Myöhästymismaksu
·
yliaikamaksuttomia päiviä 1
·
suurin maksu 10 € /laina
Huomautuskirje
JÄLJENTEET OMISTA KOKOELMISTA
Itsepalvelujäljenteet
Jäljennepalvelu omista kokoelmista
Jäljennepalvelun postimaksu

0,20 € /arkipäivä

1,00 €

0,25 € / sivu
0,50 € / sivu
3,50 € / lähetys

KAUKOPALVELU
Kaukopalvelusta peritään lähettävän kirjaston perimän maksun lisäksi posti- ja toimitusmaksua,
·
kopiopyynnöistä 3,50 €/tilaus
·
kirjalainoista 8,50 €/tilaus
Kaukopalvelutilauksen peruminen 3,50 €/ tilaus.
TIETOPALVELU
Tiedonhankinnan opetus tai tiedonhakutoimeksiannot

75,00 € / h [minimilaskutus 1
h]

MUUT MAKSUT
Aineiston hankintapalvelut
Paperitulosteet, mustavalkoinen
Paperituloste, värituloste

75,00 € / h [minimilaskutus 1
h]
0,25 € / sivu
0,80 € / sivu

Itsepalvelujäljenteisiin sekä tieto- ja hankintapalvelumaksuihin sisältyy arvonlisäveroa 24 %.
Kuntayhtymän työtehtäviin liittyvästä kirjaston käytöstä ei peritä palvelumaksuja.
Palvelumaksut mahdollistavat tieteellisen kirjaston yhteistyön organisaation ulkopuolisten terveydenhuollon
työntekijöiden ja opiskelijoiden kanssa.
Tieteellinen kirjasto edellyttää käyttäjiltä kirjaston sääntöjen noudattamista.
Mikäli asiakas turmelee tai kadottaa kirjaston aineistoa, hän on velvollinen korvaukseen. Lainojen palauttamatta
jättäminen tai maksujen suorittamatta jättäminen aiheuttaa lainausoikeuden menettämisen.
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Ravitsemusterapia
Polikliiniset tuotteet/ESH ja PTH
Ryhmäkäynti ravitsemusterapiassa
Ravitsemusterapeutilla käynti
Puhelinkäynti ravitsemusterapiassa
Asiantuntijakäynti

57 €

RAVRY
U1306

108 €

RAVTE
U1228

45 €

RAPUH
U1304

167 €

ASIA
U1305

Sisältää asiantuntijaohjauksen yksittäisen tai useamman potilaan ravitsemushoitoon liittyen
kunnan päiväkodissa, koulussa, hoitolaitoksessa tai muussa hoitopaikassa.
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Sairaala-apteekki

2021

(Ulkoinen hinnasto: Onttolan rajavartiosto)
Tuoteryhmä

kerroin

toimitusmaksu

Lääkevalikoiman lääkkeet

1,228

Lisätilaus 3 €

Lääkevalikoimaan kuulumattomat lääkkeet

1,228

30 €

Rekisteröimättömät lääkkeet

1,228

Lisätilaus 3 €

Yleiset kauppatavarat ja CE-tuotteet

1,228

Lisätilaus 3 €

ATC-ryhmä L-ryhmän lääkkeet

1,228

Lisätilaus 3 €

Apteekin hälytyskäynti
(lääkkeen toimittaminen apteekista apteekin aukioloajan
ulkopuolella)

100 € / käynti

Sairaala-apteekissa valmistettavat tuotteet:
Solunsalpaaja-annosten valmistus

1,228

Solunsalpaaja-annosten valmistus viikonloppuna
tai arkipyhänä

1,228

Käyttökuntoon saattaminen (kipukasetit)

1,228

20 € / kpl

2,0

30 € / kpl

1,228

0,10 €/kpl

Steriilit lääkevalmisteet
Mikrobilääkeannosten valmistus

36 € / annos
100 € / annos

Annosjauheet

2,0

4 € / kpl

Kapselit

2,0

1 € / kpl

Muut omavalmisteet

2,0

10 € / kpl

Pakatut kilotavarat

2,0

5 € / kpl

Dosettijakelu, annosjakelu

1,228

20 € / dosetti

Ravintoliuos (TPN)

1,228

60 € / annospussi

Ihotestit ja altistustestit (steriilit ja ei-steriilit)

2,0

35 €

Laskutuksessa apteekkituotteen arvonlisäverottomaan tarjoushintaan lisätään tuoteryhmittäinen
kustannuskerroin. Apteekissa valmistettuihin, tai käyttökuntoon saatettuihin tuotteisiin tulee lisäksi
pakkauskohtainen toimitusmaksu. Toimitusmaksu lisätään tuotteen hintaan toimitettaessa tuotetta ns.
lisätilauksella. Rahtikulut laskun mukaan.
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Sairaala-apteekki

2021

(Ulkoinen:Vetrea Terveys Oy, Joensuun Kuntohovi,Tervassalon Päihdeklinikka Oy)
Tuoteryhmä

kerroin

toimitusmaksu

Lääkevalikoiman lääkkeet

1,228

Lisätilaus 3 €

Lääkevalikoimaan kuulumattomat lääkkeet

1,228

30 €

Rekisteröimättömät lääkkeet

1,228

Lisätilaus 3 €

Yleiset kauppatavarat ja CE-tuotteet

1,228

Lisätilaus 3 €

ATC-ryhmä L-ryhmän lääkkeet

1,228

Lisätilaus 3 €

Apteekin hälytyskäynti
(lääkkeen toimittaminen apteekista apteekin aukioloajan
ulkopuolella)

100 € / käynti

Sairaala-apteekissa valmistettavat tuotteet:
Solunsalpaaja-annosten valmistus

1,228

36 € / annos

Solunsalpaaja-annosten valmistus viikonloppuna
tai arkipyhänä

1,228

100 € / annos

Käyttökuntoon saattaminen (kipukasetit)

1,228

20 € / kpl

2,0

30 € / kpl

1,228

0,10 €/kpl

Steriilit lääkevalmisteet
Mikrobilääkeannosten valmistus
Annosjauheet

2,0

4 € / kpl

Kapselit

2,0

1 € / kpl

Muut omavalmisteet

2,0

10 € / kpl

Pakatut kilotavarat

2,0

5 € / kpl

Dosettijakelu, annosjakelu

1,228

20 € / dosetti

Ravintoliuos (TPN)

1,228

60 € / annospussi

Ihotestit ja altistustestit (steriilit ja ei-steriilit)

2,0

35 €

Laskutuksessa apteekkituotteen arvonlisäverottomaan tukkuhintaan lisätään tuoteryhmittäinen
kustannuskerroin. Apteekissa valmistettuihin, tai käyttökuntoon saatettuihin tuotteisiin tulee lisäksi
pakkauskohtainen toimitusmaksu. Toimitusmaksu lisätään tuotteen hintaan toimitettaessa tuotetta ns.
lisätilauksella. Rahtikulut laskun mukaan.
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Apteekkipalvelujen hinnat
kliinisissä lääketutkimuksissa

(myös tutkijalähtöiset)

Apteekki vastaa kliinisen lääketutkimuksen tutkimuslääkkeistä
tutkimusprotokollan mukaisesti. Apteekki veloittaa kliinisen lääketutkimuksen
apteekkipalveluista seuraavasti:
Tutkimuksen perusmaksu

226 € (+ alv 24 %)

Sisältää neuvottelut ja sopimuksen tekemisen, sekä varastoinnin ja
lämpötilaseurannan.
Tutkimuslääkkeiden vastaanottaminen

25 € / lähetys (+alv 24 %)

Maksu on lähetyskohtainen ja se sisältää tutkimuslääkelähetyksen
tarkastamisen, vahvistamisen ja kirjanpitoon viennin, sekä tarvittaessa
tilaamisen, maahantuonnin ja maahantuonti-ilmoitukset lääkelaitokselle.
Tutkimuslääkkeiden toimittaminen

3 €/toimituskerta (+alv 24 %)

Lääkkeiden toimittaminen osastolle ja kirjanpito
Käyttökuntoon saattaminen

Apteekin hinnaston mukaan

Tutkimukseen liittyvät muut apteekkipalvelut

50 €/tunti (+alv 24%)

Hävittäminen, pakkaaminen, etiketöinti ym.
Tutkimuksen perusmaksu laskutetaan sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen,
muut kulut kerran vuodessa.

73

Ikäihmisten palvelut
Hoitopäivätuotteet
Palveluasuminen, hoitopäivä

145 €

U1290

Tehostettu palveluasuminen, hoitopäivä

166 €

U1289

Terveyskeskussairaalahoito,
vuodeosastohoitopäivä

276 €

Terveyskeskussairaalahoito,
vuodeosastohoitopäivä, puolipäiväpaikka

138 €

Covid-19 hoitopäivä 1

517 €

U1307

Covid-19 lievän, mutta sairaalahoitoa tarvitsevan potilaan perushoitopäivä, ei hengitystukea, kohortoitu
esim. seurantaa ja hoitoa varten
§1/2020 23.3.2020, päivitys §3/2020 6.4.2020

Käyntituotteet
Palveluohjaus, tuntihinta

51 €

U1266

Kotisairaanhoitokäynti

106 €

U1208

Kotisairaanhoitokäynti, tuntihinta

216 €

U1209

Lääkärin kotikäynti

420 €

U1217

Turvapuhelin
Laskutetaan todellisten kustannusten mukaan

-

€

U1255

78 €

U1205

Kotihoitokäynti
Kotihoito, säännöllinen
Asiakasmaksun jälkeen jäävä loppuosa veloitetaan

-

€

U1204

-

€

U1300

Muut
Potilaskuljetukset
Laskutetaan todellisten kustannusten mukaan

Kotona asumista tukeva teknologisen ratkaisun korvaustuote
Korvaustuotteen korvaushinta asiakkaalle on 1,2 kertainen Siun soten hankintahintaan verrattuna
§ 1/2021 3.2.2021
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Perhe- ja sosiaalipalvelut
Hoitopäivätuotteet
Hoitopäivä, Lastensuojeluyksiköt

277 €

Hoitopäivä, Tehostettu palveluasuminen, Rastilipuntie

267 €

U1251

Asumisen palvelua vaikeavammaisille henkilölle, jotka tarvitsevat vammansa tai sairautensa vuoksi toisen henkilön
apua ympäri vuorokauden.
Hoitopäivä, Lasten ja nuorten tilapäinen viikonloppuhoito

227 €

U1291

Koulukuraattori

94 €

U1249

Koulupsykologi

162 €

U1250

Sosiaalityö (tuntihinta)

62 €

U1248

Palveluohjaus (tuntihinta)

51 €

U1266

Koulukuraattori, tuntihinta (kotikuntakorvaus)

27 €

U1265

Koulupsykologi, tuntihinta (kotikuntakorvaus)

31 €

U1264

Työ- ja avotyö, päivätoiminta

78 €

U1252

266 €

U1254

76 €

U1224

151 €

U1225

41 €

U1226

78 €/h

U1205

Tilapäistä tehostettua palveluasumista kehitysvammaisille lapsille ja nuorille.

Käyntituotteet

Kehitysvammaisten päivätoiminta
Perhepalvelut, asiakastapaaminen (tuntihinta)
Perhepalvelut, asiakastapaaminen työparina (tuntihinta)
Perhetapaaminen,verkostopalaveri (tuntihinta)
Kotihoitokäynti
Kotihoito, säännöllinen
Asiakasmaksun jälkeen jäävä loppuosa veloitetaan
Puhelinkäynti
Henkilökohtainen apu
Avustajakeskuksen toteuttama henkilökohtaisen avun kotikäynti.
Tuettu asuminen, kehitysvammaiset
Asiakas saa kotiinsa tarvitsemansa tuen selviytyäkseen
mahdollisemman itsenäisesti arjen haasteista.

-

€

U1204

46 €

U1263

17,5 €/h

AVUST

86 €
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Erityishuolto (Honkalampi)
Kuntoutus, asuminen ja päivätoiminta
Tuulikello
Kuntoutusjaksot

423 €

Osastojakso, jonka aikana asiakkaalle tehdään moniammatillinen kokonaistilanteen arviointi,
kuntoutuksen suunnittelu ja lausunnot sosiaalietuuksien saamista varten.
Vaativat kuntoutusjaksot

764 €

Osastojakso, jonka aikana asiakkaalle tehdään moniammatillinen kokonaistilanteen arviointi,
kuntoutuksen suunnittelu ja lausunnot sosiaalietuuksien saamista varten. Asiakkaille, jotka tarvitsevat
jatkuvaa hoitoa, ohjausta ja/tai valvontaa oman ja/tai toisten turvallisuuden tai suuren avuntarpeen
tai sairautensa vuoksi.
Osastohoito

423 €

Osastojakso asiakkaille mielenterveys- ja/tai käyttäytymisongelmien, somaattisten sairauksien tai
sosiaalisten syiden tutkimusta, hoitoa ja kuntoutumista varten.
Vaativa osastohoito

764 €

Tilapäinen osastojakso mielenterveys- ja/tai käyttäytymisongelmien, somaattisten sairauksien tai
sosiaalisten syiden tutkimusta, hoitoa ja kuntoutumista varten niille asiakkaille, jotka tarvitsevat
jatkuvaa hoitoa, ohjausta ja/tai valvontaa oman ja/tai toisten turvallisuuden tai suuren avuntarpeen
tai sairautensa vuoksi.
Erittäin vaativa osastohoito

850 €

Erittäin vaikeasti monivammaisille lapsille ja nuorille asiakkaille, joilla on jatkuvaa valvontaa vaativa
ympärivuorokautisen hoidon, ohjauksen tarve; kahden tai useamman hoitajan työpanos 1-3
vuorossa/vrk tai yhden hoitajan työpanos kolmessa vuorossa/vuorokausi.
Palvelu kuuluu kalliin hoidon tasausjärjestelmään alle 16-vuotiaiden asiakkaiden osalta.
Huippuvaativa osastohoito

1 530 €

Tilapäinen osastojakso erittäin vaikeiden mielenterveys- ja/tai käyttäytymisongelmien, somaattisten
sairauksien tai sosiaalisten syiden tutkimusta, hoitoa ja kuntoutumista varten niille asiakkaille, jotka
tarvitsevat jatkuvaa valvontaa vaativa ympärivuorokautisen hoidon, ohjauksen tarve oman ja/tai
toisten turvallisuuden tai suuren avuntarpeen tai sairautensa vuoksi; kahden tai useamman hoitajan
työpanos 1-3 vuorossa/vrk tai yhden hoitajan työpanos kolmessa vuorossa/vuorokausi.
Päivähoito

194 €

Asiakkaille, joilla on kehitysvammansa vuoksi päivähoidon tarve ja joille ei muulla tavoin päiväaikaista
toimintaa pystytä järjestämään. Tarve päivähoitoon voi liittyä esimerkiksi tutkimukseen ja/tai
toimenpiteeseen sekä sen jälkeiseen voinnin seurantaan.
Vaativa päivähoito

297 €

Asiakkaille, joilla on mielenterveyden ja/tai käyttäytymisen ongelmia, autismia tai akuutti päivähoidon
tarve, johon kotikunta ei pysty vastaamaan. Tarvittaessa asiakkaalla voi olla vierihoitaja.
Muksula-Pauliina
Osastohoito

503 €

Vaikeasti monivammaisille lapsille ja nuorille asiakkaille, joilla on ympärivuorokautisen hoidon ja
valvonnan tarve;
Palvelu kuuluu kalliin hoidon tasausjärjestelmään alle 16-vuotiaiden asiakkaiden osalta.
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Vaativa osastohoito

655 €

Vaikeasti monivammaisille lapsille ja nuorille asiakkaille, joilla on jatkuva ympärivuorokautisen hoidon
ja valvonnan tarve; yhden hoitajan työpanos 1-2 vuorossa.
Palvelu kuuluu kalliin hoidon tasausjärjestelmään alle 16-vuotiaiden asiakkaiden osalta.
Erittäin vaativa osastohoito

850 €

Erittäin vaikeasti monivammaisille lapsille ja nuorille asiakkaille, joilla on jatkuvaa valvontaa vaativa
ympärivuorokautisen hoidon, ohjauksen tarve; kahden tai useamman hoitajan työpanos 1-3
vuorossa/vrk tai yhden hoitajan työpanos kolmessa vuorossa/vuorokausi.
Palvelu kuuluu kalliin hoidon tasausjärjestelmään alle 16-vuotiaiden asiakkaiden osalta.
Huippuvaativa osastohoito

1 702 €

Erittäin vaikeasti monivammaisille tai erittäin haastavasti käyttäytyville lapsille ja nuorille asiakkaille,
joilla on jatkuvaa valvontaa vaativa ympärivuorokautisen hoidon, ohjauksen tarve; useamman kuin
kahden hoitajan työpanos 1-3 vuorossa/vrk tai kahden hoitajan työpanos kolmessa
vuorossa/vuorokausi.
Kuntoutusjaksot

503 €

Osastojakso, jonka aikana asiakkaalle tehdään moniammatillinen kokonaistilanteen arviointi,
kuntoutuksen suunnittelu ja lausunnot sosiaalietuuksien saamista varten.
Osastojaksona kuuluu kalliin hoidon tasausjärjestelmään alle 16-vuotiaiden osalta.
Vaativat kuntoutusjaksot

655 €

Osastojakso, jonka aikana asiakkaalle tehdään moniammatillinen kokonaistilanteen arviointi,
kuntoutuksen suunnittelu ja lausunnot sosiaalietuuksien saamista varten. Asiakkaille, jotka tarvitsevat
jatkuvaa hoitoa, ohjausta ja/tai valvontaa oman ja/tai toisten turvallisuuden tai suuren avuntarpeen
tai sairautensa vuoksi.
Palvelu kuuluu kalliin hoidon tasausjärjestelmään alle 16-vuotiaiden asiakkaiden osalta.
Kuntouttava päivähoito
503 €
Päiväkäynti, jonka aikana asiakkaalle tehdään moniammatillinen kokonaistilanteen arviointi,
kuntoutuksen suunnittelu ja lausunnot sosiaalietuuksien saamista varten.
Päivähoito

264 €

Monivammaisille lapsille ja nuorille kehitysvammaisille, joilla on päivähoidon tarve ja muulla tavoin
sitä ei pystytä järjestämään.
Kotiin annettava erityishoito (tunti)

46 €

Lapsen kokonaisvaltainen hoito ja huolenpito tämän omassa kodissa. Yhtäjaksoinen hoitoaika
enintään 48h. Yksi suorite on 1h. Hoitajan työmatkat sisältyvät hoitoaikaan.
Ankkuri
Autettu asuminen

366 €

Kuntouttavaa asumista ja ympärivuorokautista ohjausta pienryhmäkodissa
autistisille ja haastavasti käyttäytyville kehitysvammaisille nuorille ja aikuisille.
Tuettu asuminen

25 €

Asiakas saa kotiinsa tarvitsemansa tuen selviytyäkseen mahdollisemman itsenäisesti arjen haasteista.
Tuen tarve on hetkittäistä eikä sitä ole yöaikana.
Etappi
Autettu asuminen

465 €

Asiakkaan ympärivuorokautinen kuntouttava ohjaus ja hoito pienryhmäkodissa.
Alle 30 -vuotiaiden asiakkaiden osalta hoito kuuluu kalliin hoidon tasauksen piiriin.
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Tuettu asuminen

25 €

Asiakas saa kotiinsa tarvitsemansa tuen selviytyäkseen mahdollisemman itsenäisesti arjen haasteista.
Tuen tarve on hetkittäistä eikä sitä ole yöaikana.
Tehostettu tukiasuminen

159 €

Asiakas saa kotiinsa tarvitsemansa tuen selvitytyäkseen mahdollisimman itsenäisesti arjen haasteista.
Tukea on mahdollista saada useita kertoja päivän aikana ja tarvittaessa yöllä.
Kotitalo-Puomipolku
Ohjattu asuminen

125 €

Kodinomaista ohjattua asumista nuorille, aikuisille ja ikääntyville kehitysvammaisille, jotka tarvitsevat
ohjausta ja tukea arjen toiminnoissa. Yksiköissä ei ole yöhoitoa.
Tuettu asuminen

25 €

Asiakas saa kotiinsa tarvitsemansa tuen selviytyäkseen mahdollisemman itsenäisesti
arjen haasteista.
Mäntykoti
Ohjattu asuminen

159 €

Kodinomaista ja kuntouttavaa asumista aikuisille kehitysvammaisille, jotka tarvitsevat
ohjausta päivittäisissä toiminnoissa.
Tuettu asuminen

25 €

Asiakas saa kotiinsa tarvitsemansa tuen selviytyäkseen mahdollisemman itsenäisesti
arjen haasteista.
Honkatähti
Tehostettu palveluasuminen

266 €

Haastavasti käyttäytyville kehitysvammaisille, joilla on mielenterveysongelmia ja/tai muistisairauksia,
ja jotka tarvitsevat ympärivuorokautista hoitoa ja valvontaa.
Vaativa tehostettu palveluasuminen

445 €

Haastavasti käyttäytyville kehitysvammaisille, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista jatkuvaa hoitoa,
ohjausta ja/tai valvontaa oman ja/tai toisten turvallisuuden tai suuren muun valvonnan ja
avuntarpeen vuoksi.
Erittäin vaativa tehostettu palveluasuminen

661 €

Haastavasti käyttäytyville kehitysvammaisille, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista jatkuvaa hoitajan
läsnäoloa hoidon, ohjauksen ja valvonnan onnistumiseksi oman ja/tai toisten turvallisuuden tai
erittäin suuren muun valvonnan ja avuntarpeen vuoksi.
Huippuvaativa tehostettu palveluasuminen

921 €

Erittäin haastavasti käyttäytyville kehitysvammaisille, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista jatkuvaa
tai toistuvaa usean hoitajan läsnäoloa hoidon, ohjauksen ja valvonnan onnistumiseksi oman ja/tai
toisten turvallisuuden tai erittäin suuren muun valvonnan ja avuntarpeen vuoksi.
Leppälä
Tehostettu palveluasuminen

266 €

Haastavasti käyttäytyville kehitysvammaisille, joilla on mielenterveysongelmia ja/tai muistisairauksia,
ja jotka tarvitsevat ympärivuorokautista hoitoa ja valvontaa.
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Vaativa tehostettu palveluasuminen

445 €

Haastavasti käyttäytyville kehitysvammaisille, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista jatkuvaa hoitoa,
ohjausta ja/tai valvontaa oman ja/tai toisten turvallisuuden tai suuren muun valvonnan ja
avuntarpeen vuoksi.
Erittäin vaativa tehostettu palveluasuminen

661 €

Haastavasti käyttäytyville kehitysvammaisille, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista jatkuvaa hoitajan
läsnäoloa hoidon, ohjauksen ja valvonnan onnistumiseksi oman ja/tai toisten turvallisuuden tai
erittäin suuren muun valvonnan ja avuntarpeen vuoksi.
Huippuvaativa tehostettu palveluasuminen

921 €

Erittäin haastavasti käyttäytyville kehitysvammaisille, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista jatkuvaa
tai toistuvaa usean hoitajan läsnäoloa hoidon, ohjauksen ja valvonnan onnistumiseksi oman ja/tai
toisten turvallisuuden tai erittäin suuren muun valvonnan ja avuntarpeen vuoksi.
Pihkarinne
Tehostettu palveluasuminen
266 €
Vaikeasti monivammaisille nuorille ja aikuisille asiakkaille, joilla on ympärivuorokautisen hoidon ja
valvonnan tarve.
Vaativa tehostettu palveluasuminen

445 €

Vaikeasti monivammaisille nuorille ja aikuisille asiakkaille, jotka vaikeavammaisuutensa ja sairautensa
takia tarvitsevat akuuteissa tilanteissa erityistyöntekijöiden palveluja sekä jatkuvan
ympärivuorokautisen hoidon/ohjauksen ja valvonnan ja; yhden hoitajan työpanos 1 - 2 vuorossa.
Erittäin vaativa tehostettu palveluasuminen

661 €

Erittäin vaikeasti monivammaisille nuorille ja aikuisille asiakkaille, jotka vaikeavammaisuutensa ja
sairautensa takia tarvitsevat akuuteissa tilanteissa erityistyöntekijöiden palveluja sekä jatkuvan
ympärivuorokautisen hoidon/ohjauksen ja valvonnan ja; Kahden tai useamman hoitajan työpanos 1 3 vuorossa/vrk tai yhden hoitajan työpanos kolmessa vuorossa/vrk.
Honkalampi-keskuksen päivätoiminta
Päivätoiminta

159 €

Asiakaslähtöisesti suunniteltu ja toteutettu oppimista, vuorovaikutusta, osallistumista, työelämän
taitoja ja itsenäistymistä tukeva päivätoiminta.
Vaativa päivätoiminta

286 €

Asiakaslähtöisesti suunniteltu ja toteutettu oppimista, vuorovaikutusta, osallistumista, työelämän
taitoja ja itsenäistymistä tukeva päivätoiminta asiakkaille, joilla on erityistarpeita, haastavaa
käyttäytymistä ja/tai psyykkisiä ongelmia; asiakkaat tarvitsevat avustavan ohjaajan tuen voidakseen
osallistua toimintaan.
Osa-aikainen päivätoiminta

82 €

Asiakaslähtöisesti suunniteltu ja toteutettu oppimista, vuorovaikutusta, osallistumista, työelämän
taitoja ja itsenäistymistä tukeva päivätoiminta: kesto enintään 3h.
Osa-aikainen vaativa päivätoiminta

144 €

Asiakaslähtöisesti suunniteltu ja toteutettu oppimista, vuorovaikutusta, osallistumista, työelämän
taitoja ja itsenäistymistä tukeva päivätoiminta asiakkaille, joilla on erityistarpeita, haastavaa
käyttäytymistä ja/tai psyykkisiä ongelmia; asiakkaat tarvitsevat
avustavan ohjaajan tuen voidakseen osallistua toimintaan. Kesto enintään 3h.

79

Asiantuntijapalvelut
Asiantuntijakäynti/-konsultaatio
Asiantuntijan käynti tai konsultaatio kehitysvammalain mukaisten
rajoitustoimenpiteiden arviointiin, suunnitteluun, toteutukseen tmv.
liittyen. Mikäli suunnitelman laadintaan osallistuu useampia
asiantuntijoita, laskutus tehdään kustakin asiantuntijasta erikseen.
Laskutus jokaiselta alkavalta puolelta tunnilta. Matka-aika lasketaan
Terapeuttien terapiatyön korvaus (45 min)
Jalkautuvat erityishuollon palvelut

64 €/h

113 €
40 €/h

Asiakkaille, joilla on arjessa selviytymisen pulmia. Toteutetaan
asiakkaan arkiympäristössä. Edellyttää lähiympäristössä toimivan
verkoston mukanaoloa ja sitoutumista. Veloitus jokaiselta
osallistuneelta työntekijältä.
Perhehoito

50 €

Perhehoitokodissa järjestetty tilapäinen tai pitkäaikainen hoiva ja
huolenpito.
Perhehoito (vaativa)

64 €

Perhehoitokodissa järjestetty tilapäinen tai pitkäaikainen hoiva ja
huolenpito. Asiakkaille, joilla on huomattavaa avun tarvetta
päivittäisissä toiminnoissa, psyyken ja käyttäytymisen pulmia tai
hoitoa vaativia lisäsairauksia. Asiakas voi käyttää vaihtoehtoisia
kommunikointimenetelmiä.
Valvonnan tarve on suuri.
Perhehoito
(erittäin vaativa)

80 €

Perhehoitokodissa järjestetty tilapäinen tai pitkäaikainen hoiva ja
huolenpito. Asiakkaille, joilla on jatkuvaa avun tarvetta päivittäisissä
toiminnoissa, vaikeita psyyken ja käyttäytymisen pulmia tai hoitoa
vaativia lisäsairauksia. Asiakas voi käyttää vaihtoehtoisia
kommunikointimenetelmiä. Hoito vaatii intensiivistä päivittäistä
kuntoutusta sekä asiakkaan tilanteen mukaista erityisosaamista.
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Peruskoulu
Kuntoutusjakson opetus

143 €

Hoito- ja kuntoutuslasten opetus sisältää perusopetuslain mukaisen
opetuksen hoito- ja kuntoutusjakson aikana. Lisäksi se sisältää
kirjallisen palautteen ja yhteistyön oppilaan kotikoulun kanssa.
Tilapäinen opetus, akuuttiluokka

182 €

Tilapäinen opetus Honkalampi-keskuksen koulussa. Laskutetaan
oppilaan kotikunnalta akuuttijakson päätyttyä.
Koululaisten iltapäivätoiminta

91 €

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta sisältää ohjattua, tavoitteellista
ja mielekästä vapaa-ajan toimintaa Honkalampi-keskuksen koulun
Kuntien rahoitusosuudet vaikeavammaisten peruskouluopetukseen
perustuvat toteutuneiden kustannusten perusteella laskettuihin
lukukausikorvauksiin ja peritään jälkilaskutuksena kahdesti vuodessa.
Mikäli oppilas on koulussa vain osan lukukaudesta, lasketaan
rahoitusosuudet kuukausikorvauksena seuraavasti:
* Kevätlukukausi on 1.1.- 31.7. ja syyslukukausi 1.8.- 31.12.
* Jos oppilas tulee kouluun kesken lukukauden, niin rahoitusosuus
peritään
tulokuukauden alusta kyseisen lukukauden loppuun
* Jos oppilas lähtee koulusta kesken lukukauden, niin rahoitusosuus
peritään
lukukauden alusta lähtökuukauden loppuun

Muut laskutustuotteet
Henkilökohtainen koulunkäyntiavustaja

26 €

Sisältää oppilaan henkilökohtaisen koulunkäyntiavustajan palvelut.
Laskutetaan keskimääräinen tuntihinta oppilaan viikoittaisen
oppivelvollisuuden mukaisesti. Mikäli oppilas tarvitsee
henkilökohtaisen avustajan myös koulukuljetusten ajaksi, laskutus
Etäopetuksessa olevan oppilaan henkilökohtainen avustaja

26 €

Sisältää oppilaan henkilökohtaisen koulunkäyntiavustajan palvelut.
Laskutetaan keskimääräinen tuntihinta oppilaan viikoittaisen
Ulkokuntien neuvolalaskutus

278 €

Suorite á 45 min. Ei sisällä matkakorvauksia, jotka laskutetaan
toteutuneiden kustannusten mukaisesti.

Osasto Muksula-Pauliinan järjestämät kurssit (kokonaishinnat) ja leirit
Pienten lasten perhekurssi (2 vrk)

1 584 €
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TEKNISET PALVELUT 2021
Muille kuin kuntayhtymän sisäisille yksiköille laskuun lisätään arvonlisävero 24 % ja 10 % toimitusmaksua.
Hinta
Lääkintälaitteiden korjaus, huolto ja vastaanottotarkastus

65,00 € / h

Apuvälineiden korjaus, huolto ja vastaanottotarkastus

65,00 € / h

Kiinteistönhoito

46,00 € / h

-

puusepän työt
rakennustyöt, nimikyltit ja laminointityöt
maalaustyöt
taajamatraktori konetyöt

59,00 € / h

-

taajamatraktori konetyöt lisälaitteineen

70,00 € / h

Sähkötyöt

46,00 € / h

Lvi-säätö-, mittaus- ja asennustyöt

46,00 € / h

Honkalammen kiinteistönhoito

46,00 € / h

Honkalampi, kuljetukset (traktori + vaunut)

59,00 € / h

Työnjohto ja rakennuttaminen

65,00 € / h

Oven avaus

52,00 €/krt

Km-korvaus

työehtosopim
usten mukaan

Laskutyöurakoitsijoiden töihin lisätään 10 % loppusummaan

TILAVUOKRAT 1.1.2021 ALKAEN
Hinnat alv 0 %

alv 0 %

Honkalammen vanha rantasauna

10,00 €/h

Tuntihinta jokaiselta alkavalta tunnilta

alv 0 %

Honkalammen uusi rantasauna ja aitta

12,00 €/h

67,00 €/vrk

alv 0 %
28 € / h

31,00 € / h (alv 10 %)

62,00 €/vrk

(EI pyyhe/liinavaate/vuodevaate palvelua)
Tuntihinta jokaiselta alkavalta tunnilta
HL uusi rantasauna ja aitta vuokrataan ainoastaan yhdessä
HL U-talon liikuntasali
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Työntekijöille ja opiskelijoille vuokrattavien
soluasuntojen vuokrahinnat 1.1.2021 alkaen
Siun sote – Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän alueella vuokrataan vuoden 2020
aikana soluasumiseen tarkoitettuja tilapäisasuntoja työntekijöille ja opiskelijoille osana onnistunutta
rekrytointia. Pisin asumisaika yhtäjaksoisesti on kolme kuukautta.

Työntekijöiden vuokrahinnat:
- 130 € / kuukausi / 2 hengen huoneessa
- 260 € / kuukausi / oma huone
- 9 € / yö / 2 hengen huoneessa
- 18 € / yö / oma huone
Harjoittelujaksolla / opetuksessa oleville opiskelijoille (ei työsuhdetta) asuminen on maksutonta jaetussa
soluhuoneessa. Erillisten sopimusten mukaan opiskelijan oppilaitosta voidaan laskuttaa majoituksesta.
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Siun soten järjestämä täydennyskoulutus

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen ky:n järjestämä ammatillinen täydennyskoulutus on Siun
soten henkilöstölle pääsääntöisesti maksutonta. Koulutuskohtaisesti voidaan kuitenkin sopia
osallistumismaksusta esimerkiksi kustannuksiltaan erityisen kalliiden koulutusten kohdalla.
Sosiaali- ja terveyspalveluja tuottavilla yksityisillä yrityksillä, järjestöillä sekä valtion ja kunnan
viranhaltijoilla on mahdollisuus osallistua Siun soten järjestämiin alueellisiin täydennyskoulutustilaisuuksiin.
Yksityisillä palveluntuottajilla ja yhteistyötahoilla tarkoitetaan muun muassa yksityisiä hoitokoteja,
palvelutaloja ja hammaslääkäriasemia. Yksityistahoille koulutukset ovat pääsääntöisesti maksullisia.
Koulutuksen hinta määräytyy koulutuskohtaisesti ja laskutuksesta huolehtii henkilöstöpalvelut tai
koulutusta järjestävä yksikkö. Osallistumismaksua ei kuitenkaan peritä, mikäli kyseessä johonkin
hankkeeseen liittyvä koulutus tai koulutuksessa käsitellään potilaiden / asiakkaiden hoito- ja
palveluketjuihin liittyviä ajankohtaisia asioita.
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Henkilökunnan toimiminen
ulkopuolisissa tehtävissä
1. Kuntayhtymän henkilökunnan toimiminen asiantuntija- ja opetustehtävissä
Kuntayhtymällä organisaationa ei ole velvollisuutta osallistua opetus- ja asiantuntijatehtäviin
oppilaitoksissa (yliopisto, ammattikorkeakoulu, toinen aste). Näin ollen myöskään kuntayhtymän
henkilökunnan kuntayhtymän työajalla tapahtuva tällaisiin tehtäviin osallistuminen siten, että oppilaitos
maksaa opetuspalkkion kuntayhtymän työntekijälle, ei pääsääntöisesti ole mahdollista.
Mikäli koulutus liittyy yhteiseen kehittämishankkeeseen tai vastaavaan, jossa kuntayhtymällä on vahva
intressi, kuntayhtymän työntekijä voi toiminnan niin salliessa osallistua työajallaan tällaisiin opetus- tai
asiantuntijatehtäviin. Näissä tilanteissa palkkion laskuttaa kuntayhtymä. Kuntayhtymä perii korvaukset
työntekijän käyttämän työajan mukaan sekä työntekijälleen maksamat matkakorvaukset.
Muutoin luento- tai opetustehtävissä toimiminen oppilaitoksissa tulee tapahtua työntekijän omalla ajalla.

2. Kuntayhtymän henkilökunnan toimiminen asiantuntija- ja opetustehtävissä
peruskuntien järjestämissä koulutus- tms. tilaisuuksissa
Peruskuntien ja muiden organisaatioiden järjestämässä koulutuksessa luennointi/opetus voi tapahtua
kuntayhtymän työajalla, mutta luento- tai opetuspalkkiota siitä ei voi laskuttaa. Opetustehtävään
osallistumisen tulee tapahtua ao. esimiehen luvalla tai hänen määräämänään. Yksittäisen kunnan tai
yksittäisten kuntien järjestämästä koulutuksesta kuntayhtymä perii korvaukset työntekijän käyttämän
työajan mukaan sekä työntekijälleen maksamat matkakorvaukset.
Mikäli ao. tilaisuuteen on ollut mahdollista kaikkien kuntien ao. kohderyhmään kuuluvien osallistua, ei
kuntayhtymä peri siitä korvauksia.
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Työnohjaus
Ulkoinen yksilötyönohjaus

87 €

Konsultaatio tai työnohjaus perustason henkilöstölle. Yksilötyönohjaus perustuu kirjalliseen
sopimukseen. Laskutus tapahtuu erillisellä laskulla, ei käynnin kirjausta. Työnohjauksen kesto
45 minuuttia. Laskutus myös matka-ajalta. Matkakulut maksaa työohjausta saava yksikkö.
Työnohjaaja tilastoi antamansa työnohjaukset työnohjaustilastoon.

Ulkoinen ryhmä-/työyhteisötyönohjaus

118 €

Konsultaatio tai työnohjaus perustason henkilöstölle. Ryhmä/työyhteisötyönohjaus perustuu
kirjalliseen sopimukseen. Laskutus tapahtuu erillisellä laskulla, ei käynnin kirjausta.
Työnohjauksen kesto 45 minuuttia. Laskutus myös matka-ajalta. Matkakulut maksaa
työnohjausta saava yksikkö. Työnohjaaja tilastoi antamansa työnohjaukset
työnohjaustilastoon.
Hintoihin lisätään mahdollinen AVL:n mukainen veroprosentti.
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Muut tuotteet
Laskutuslisä

Kuittikopio
Käyttöoikeuksien avaus

18,00 €

5,00 €
50€/avaus

Yksityisille palveluntuottajille annettavan Mediatrin etäkäyttöoikeuksien myöntämisprosessien
valmistelu. Tuotteen hinnan lisäksi yksityiseltä palveluntuottajalta peritään lisenssimaksu.
Kyynärsauvaparin/kyynärsauvan perittävä maksu

16,00 €

Ulkomaalaisille asiakkaille apuvälineen luovutuksesta perittävä maksu.
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Asiakirja- ja tietopalvelumaksut
Julkiset asiakirjat ja rekisteröityjä koskevat tietopyynnöt
Jokaisen oikeudesta saada tieto viranomaisen julkisesta asiakirjasta säädetään
viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (ns. julkisuuslaki 621/1999).
Jokaisella on oikeus saada tieto hänestä itsestään viranomaisen asiakirjaan sisältyvistä
tiedoista, jollei laissa toisin säädetä (julkisuuslaki 12 §).
Lisäksi hakijalla, valittajalla sekä muulla, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee
(asianosainen), on oikeus saada asiaa käsittelevältä tai käsitelleeltä viranomaiselta
tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on voinut
vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn (julkisuuslaki 11 §).
Julkisuuslain 34 §:ssä sekä tietosuoja-asetuksen 12 artiklassa säädetään siitä, mitä
maksuja asiakirjoista voidaan periä.
Maksua ei peritä seuraavissa tapauksissa:
- jos asiakirjasta annetaan tietoa suullisesti
- jos asiakirja annetaan viranomaisen luona luettavaksi tai jäljennettäväksi
- jos julkinen sähköisesti tallennettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse
- jos sähköisesti tallennettu asiakirja lähetetään asianosaiselle sähköpostitse
- tietosuoja-asetuksen 13 ja 14 artiklan nojalla toimitetut tiedot ja kaikki 15-22 ja 34
artiklaan perustuvat tiedot ja toimenpiteet
Rekisteröidyn esittämästä pyynnöstä voidaan kuitenkin periä maksu tai kieltäytyä
kokonaan tiedon luovuttamisesta, jos tiedon antaminen on kohtuutonta,
perusteetonta tai pyyntö esitetään toistuvasti (tietosuoja-asetus 12 artikla 5 kohta).
Jos tiedon antaminen kuuluu viranomaisen neuvonta-, kuulemis- ja
tiedottamisvelvollisuuden piiriin, maksua ei tällöin saa periä.
Muun kuin rekisteröidyn esittämästä, salassa pidettävien asiakirjojen tietopyynnöstä,
salassa pidettävistä asiakirjoista tehtävästä tietojen poiminnasta tai julkisista
asiakirjoista tehtävästä tietojen poiminnasta, peritään hinnaston mukainen maksu.
Potilas- tai asiakastietoja ei käsitellä eikä lähetetä suojaamattoman sähköpostin välityksellä.

Sosiaali- ja terveystietojen toissijaista käyttöä koskevat pyynnöt
Laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä (552/2019) mahdollistaa
sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnassa syntyneiden henkilötietojen käytön
seuraavissa tarkoituksissa: tilastointi, tieteellinen tutkimus, kehittämis- ja
innovaatiotoiminta, opetus, tietojohtaminen, sosiaali- ja terveydenhuollon
viranomaisohjaus ja -valvonta ja viranomaisen suunnittelu- ja selvitystehtävä.
Aineistojen poiminta, käsittely ja luovuttaminen toisiokäyttöön on lähtökohtaisesti
maksullista.
Toisiolain tai muun lainsäädännön perusteella tehdyistä aineistojen luovutuksista ei
peritä maksua, mikäli tietopyynnön esittäjä on tietty viranomaistaho tai Siun soten
työntekijä ja tietoja käytetään tai hyödynnetään Siun soten omassa toiminnassa.
Poikkeuksena tästä on tietotuotannon suorittama vaativa tiedonhaku.
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Siun soten asiakirja- ja tietopalvelumaksujen hinnasto. Hinnat astuvat voimaan 1.1.2021. Hintoihin
lisätään alv 24 %, ellei toisin ole ilmoitettu.
Tuote
Valokopio, mustavalkoinen (A4)

Hinta
2,00 € / ensimmäinen sivu,
0,50 € seuraavat sivut

Tuotekuvaus
Asiakirjan kopio tai tuloste sisältää tarvittaessa
asiakirjan oikeaksi todistamisen

Sähköinen asiakirja

0,50 € / sivu

Kun pyynnön esittäjä on muu kuin asianosainen
ja asiakirja on salassa pidettävä, toimitus
suojatulla sähköpostilla tai muun
tietoturvallisen sähköisen asiointikanavan
kautta

Tiedonhaun suunnittelu ja tiedonhaun 90,00 € / h
hinta-arvion laatiminen

Sisältää tiedonhaun suunnitteluun osallistuvan
yhden henkilön työpanoksen.

Tiedonhaku (työaika alle 1 h)

Sisältää tiedonhakuun osallistuvan 1 henkilön
työpanoksen.
Sisältää tiedonhakuun osallistuvan 1-2 henkilön
työpanoksen.

-

seuraavilta tunneilta

40,00 € / h
90,00 € / h

Siun soten tietotuotannon suorittama
suppea tiedonhaku

90,00 € / h

Siun soten tietotuotannon suorittama
vaativa tiedonhaku

148,00 € / h

Lisäksi peritään tarvittaessa
valokopio/asiakirjamaksu ja toimituskulut
Sisältää tiedonhakuun osallistuvan 1-2 henkilön
työpanoksen.
Sisältää tiedonhakuun osallistuvan 3 henkilön
työpanoksen.
Kolmannen osapuolen työtä vaativat työt
veloitetaan erikseen alihankkijan laskutuksen
mukaan, lisättynä 10 % käsittelykuluilla.

Pikatoimituslisä (tieto annettava
kahden työpäivän kuluessa)
Kuvantamisen tutkimukset CD/DVDtallenteena *

Tuotteen hinta 100 %:lla korotettuna
20,00 €

Sisältää katselun mahdollistavan ohjelman sekä
toimituskulut.

Asiakirjojen toimittaminen suojatulla
muistitikulla (8 GB)

25,00 €

Sisältää toimituskulut, lisäksi peritään
tiedonhakuun käytetty aika

Toimituskulut

Posti- ja lähetyskulut Postin
hinnaston mukaisesti

Potilas- ja asiakasasiakirjojen
tarkastusoikeus

Tutkijan itse suorittama tietojen
poiminta

20,00 € / pvä alv 0 %

Maksu peritään hinnaston mukaisesti mikäli
tietojen tarkastusoikeutta käytetään vuoden
sisällä edellisestä tarkastuksesta (TsA 12 artikla,
5 kohta)
Sisältää tunnukset, tietokoneen käytön
tutkijapaikalla arkistossa tai kirjaamossa,
tietojen poiminnan sekä opastuksen.
Tutkimuksen tekemisen tulee tapahtua yksikön
normaalien aukioloaikojen puitteissa.
Mahdolliset muut kulut hinnaston mukaisesti.

Mahdolliset muut tiedonhakuun,
tiedonhaun suunnitteluun, aineiston
muokkaukseen, toimittamiseen tai
hinta-arvion laatimiseen osallistuvat
lisähenkilöt em. veloituksen lisäksi

45,00 € / h

Lisätietoja

Mikäli tilataan röntgenkuvia ja isotooppikuvia, joiden toimittaminen vaatii
kaksi eri CD/DVD-tallennetta, laskutetaan 20 € / tallenne + alv 24 %.
Findatan hinnaston
www.findata.fi/palvelut/hinnasto
mukaisesti + laskutuskulut

Findatan tietoturvallinen
käyttöympäristö toisiolain mukaiseen
käyttöön
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Turvallisuusyksikkö
Hintaan sisältyy arvonlisävero 24%
Terveydenhuollon toimikortti

50 €

Henkilökortti

15 €

Sosiaali- ja potilasasiamiespalvelu

48,07 €

Sosiaali- ja potilasasiamiespalvelu hinta 48,07 €/sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilö/v.
Tuote korvaa aiemman tuotteen, jossa kriteeri oli /terveydenhuollon ammattihenkilö/.
Hinnoitteluperusteena käytetään kuitenkin sopimuksen mukaista perustetta.

