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JOHDANTO

Jäsenkuntien palvelulaskutus toteutetaan yhtymässä vuonna 2021
ennakkolaskutuksena. Kuntakohtainen ennakon suuruus määräytyy toimialakohtaisen
maksuosuusarvion perusteella. Ennakko laskutetaan kaksi kertaa kuukaudessa.
Ennakkolaskutuksen ja todellisen käytöstä aiheutuvien kustannusten tasapainoa
seurataan. Lopullisia maksuosuuksia määrättäessä kuntakohtainen jako toteutetaan
aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Erikoissairaanhoidon ja päivystyskeskuksen
lopullinen jäsenkunnan maksuosuus muodostuu palvelujen toteutuneista
nettokustannuksista, jotka jaetaan jäsenkunnille hinnaston mukaisen palvelujen käytön
suhteessa. Sosiaali- ja perusterveydenhuollon palveluiden osalta jäsenkuntien
maksuosuuksia seurataan Numerus-ohjelman (entinen Kuntamaisema) avulla. Ohjelma
jakaa kirjanpidon toteutuneet nettokustannukset jäsenkunnille suoritemäärien
suhteessa. Tarvittaessa kuntien kanssa käydään perussopimuksen 24 §:n mukaisesti
neuvotteluja palvelusopimusten muuttamisesta. Muiden maksajien palvelulaskutus
toteutetaan palveluhinnaston mukaisesti.

Erikoissairaanhoidon tuotelaskennassa on hyödynnetty Ecomed KPP -ohjelmaa, jonka
avulla on mahdollisuus parantaa tuotteen hinnan ja siihen liittyvien kustannusten
välistä suhdetta. Somaattisen vuodeosastohoidon, päiväkirurgian ja päivystysosaston
hinnoittelu perustuu DRG-tuotteisiin. Samaa DRG-hintaa käytetään erikoisalasta
riippumatta. DRG-ryhmien hinnat määräytyvät oman tuotannon perusteella lasketuista
keskikustannuksista ja harvinaisissa hoidoissa käyttäen yliopistosairaaloiden DRG-
painokertoimia. DRG-ryhmittely tapahtuu automaattisesti NordDRG Full 2019 -
ryhmittelijää apuna käyttäen. Ryhmittely tapahtuu hoitojakson tai käynnin päätyttyä. Se
perustuu potilaasta hoidon aikana kirjattuun ja tallennettuun tietoon. Tavoitteena on
lääketieteellisesti ja kustannuksiltaan samankaltaisten ryhmien muodostaminen. DRG-
luokitteluun vaikuttavia tekijöitä ovat hoidon aiheen päädiagnoosi sekä muut hoidon
aikana huomioon otettavat potilaan sivudiagnoosit ICD10-luokittelua käyttäen sekä THL-
toimenpideluokituksen mukaiset hoidon aikana tehdyt toimenpiteet. Muita
ryhmittelyyn vaikuttavia tekijöitä ovat potilaan ikä, poistumistapa ja hoidon kesto.

Erikoissairaanhoidon somaattisten ja psykiatristen poliklinikkakäyntien sekä
päivystyksen hinnoittelu perustuu käyntikohtaisiin käyntiryhmähintoihin. Psykiatrian
vuodeosastohoito ja hengityshalvaushoito hinnoitellaan hoitopäivähinnoin.
Apuvälineiden kuntalaskutuksessa on lainattavien apuvälineiden osalta käytössä
apuvälineiden lainausmaksut. Omaksi annettavat apuvälineet läpilaskutetaan
todellisen hankintahinnan mukaisesti.

Perusterveydenhuolto ja sosiaalipalvelut hinnoitellaan pääosin asiakaskontaktien ja
hoito- tai asumisvuorokausien perusteella. Asiakaskontaktit ovat käyntejä,
kotikäyntejä, sähköistä asiointia, ryhmäkäyntejä, verkostoneuvotteluja, toimintapäiviä
ja päätöksiä, joiden hinnat määräytyvät oman tuotannon perusteella lasketuista
keskikustannuksista. Asiakaskontakteissa keskihinnat ovat samat jäsenkunnasta tai
yksiköstä riippumatta. Hoito- ja asumisvuorokausissa hinnat määräytyvät oman
tuotannon perusteella lasketuista kustannuksista.
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IKÄÄNTYNEIDEN ASIAKASOHJAUS

Asiakasohjaus

ktask1 Kotikäynti 1, kesto 60 min 251 €
ktask2 Kotikäynti 2, kesto 240 min 646 €
ktasvn Verkostoneuvottelu 558 €
ktassa Sähköinen asiointi 122 €

Gerontologinen sosiaalityö

Käynti 147 €
Kotikäynti 252 €
Sähköinen asiointi 122 €
Verkostoneuvottelu 326 €

IKÄÄNTYNEIDEN ASUMISPALVELUT

Tehostettu palveluasuminen

ktartp Asumisvuorokausi 1, Artjärven palvelutalo 105 €
kterkk Asumisvuorokausi 1, Erkkilä 97 €
ktjalk Asumisvuorokausi 1, Jalkarannan palvelutalo 97 €
ktkarp Asumisvuorokausi 1, Kärpäsen palvelutalo 97 €
ktleh1 Asumisvuorokausi 1, Lehtioja 1 105 €
ktleh2 Asumisvuorokausi 1, Lehtioja 2 105 €
ktleh3 Asumisvuorokausi 1, Lehtioja 3 105 €
ktleh4 Asumisvuorokausi 1, Lehtioja 4 105 €
ktleh5 Asumisvuorokausi 1, Lehtioja 5 105 €
ktlepo Asumisvuorokausi 1, Lepolakoti 97 €
ktlinn Asumisvuorokausi 1, Linnunlaulu 121 €
ktmart Asumisvuorokausi 1, Martti la 97 €
ktmukp Asumisvuorokausi 1, Mukkulan palvelutalo 97 €
ktonne Asumisvuorokausi 1, Onnela 105 €
ktonnk Asumisvuorokausi 1, Onnenkoto 97 €
ktonni Asumisvuorokausi 1, Onninkodit 105 €
ktonp1 Asumisvuorokausi 1, Onnelanpolku 1 / Kultaranta 105 €
ktonp2 Asumisvuorokausi 1, Onnelanpolku 2 / Hopeasilta 105 €
ktpihl Asumisvuorokausi 1, Pihlajakoti 142 €
ktsalm Asumisvuorokausi 1, Salmikoti 97 €
kttimo Asumisvuorokausi 1, Timontalo 105 €
ktvisa Asumisvuorokausi 1, Visapuisto 142 €
ktvain Asumisvuorokausi 1, Väinölä 97 €

Arviointi- ja kuntoutustoiminta sekä muu tilapäinen asumispalvelu

kt2lin Asumisvuorokausi 2, Linnunlaulu 188 €
kt2pih Asumisvuorokausi 2, Pihlajakoti 152 €

Tuettu asuminen

kttuas Tuetun asumisen käynti alle 30 min 21 €
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IKÄÄNTYNEIDEN KOTIIN VIETÄVÄT PALVELUT

Kotihoito

ktkh1k Kotikäynti 1, kesto alle 30 min 19 €
ktkh2k Kotikäynti 2, kesto 30-60 min 41 €
ktkh3k Kotikäynti 3, kesto yli  60 min 89 €
ktkh4k Kotikäynti 4, yökäynti 45 €
ktkh5k Kotikäynti 5, turvakäynnit 24/7 29 €
ktkh6k Kotikäynti 6, virtuaalinen käynti 11 €
ktkh7k Kotikäynti 7, pall iati ivinen kotisairaalakäynti 54 €
ktkh8k Kotikäynti 8, lääkeautomaattipalvelu (hinta per käynti) 129 €

Lääkäripalvelut

ktklet Kotiin vietävät lääkäripalvelut, etävastaanottokäynti 297 €
ktklk1 Kotikäynti 1, enintään 60 min (toimenpidekäynti) 297 €
ktklk2 Kotikäynti 2, yli  60 min (aloituskäynti) 595 €
ktklk4 Kotikäynti 4, pall iati ivinen kotisairaalakäynti 595 €
ktklsa Sähköinen asiointi 66 €

GERIATRIAN POLIKLINIKKA

Muistihoitajan vastaanotto, perusterveydenhuolto

ktmka1 Käynti 1, kesto 60 min 122 €
ktmka2 Käynti 2, kesto 90 min 184 €
ktmukk Kotikäynti 244 €
ktmusa Sähköinen asiointi 41 €
ktmuet Ryhmäkäynti, ensitietopäivät (hinta per osall istuja) 56 €

Lääkärin vastaanotto, erikoissairaanhoito

GER01 Sähköinen asiointi 95 €

GER02 Käynti 1, kesto 60 min
(kontroll ikäynti lääkärin vastaanotolla) 286 €

GER03 Käynti 2, kesto 90 min
(ensi- tai kontroll ikäynti lääkärin vastaanotolla) 428 €

GER04 Kotikäynti,  kesto 120 min
(lääkärin käynti asiakkaan asuinpaikassa) 571 €
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PERUSTERVEYDENHUOLLON SAIRAALAPALVELUT

Orimattilan vuodeosasto, akuuttikuntoutus

ktvuhp Hoitopäivä 300 €
ktpaiO Päivähoito 150 €

Jalmari J12, palliatiivinen hoito

kthp12 Hoitopäivä 380 €
ktpa12 Päivähoito 190 €

Jalmari J20, hoivakuntoutus

kthp20 Hoitopäivä 224 €

Jalmari J21, akuuttikuntoutus

kthp21 Hoitopäivä 300 €
ktpa21 Päivähoito 150 €

Jalmari J22, akuuttikuntoutus

kthp22 Hoitopäivä 300 €

Jalmari J31, akuuttikuntoutus

kthp31 Hoitopäivä 300 €

Jalmari J32, muistisairaan arviointi ja kuntoutus

kthp32 Hoitopäivä 284 €

KUNTOUTUSKESKUS

Jalmari J41, neurologinen kuntoutus

kthp41 Hoitopäivä 376 €
ktpa41 Päiväkuntoutus 188 €

Jalmari J42, ortopedinen kuntoutus

kthp42 Hoitopäivä 340 €
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PERUSTERVEYDENHUOLLON AVOKUNTOUTUS / TERAPIAPALVELUT

Fysioterapia, aikuiset ja kotikuntoutus

ktfka1 Käynti 1, kesto enintään 30 min 47 €
ktfka2 Käynti 2, kesto 30 - 60 min 93 €
ktfka3 Käynti 3, kesto 60 - 90 min 138 €
ktfka4 Käynti 4, kesto yl i 90 min 184 €
ktftsa Sähköinen asiointi 42 €
ktftry Ryhmäkäynti (per osal l istuja) 47 €
ktftvn Verkostoneuvottelu 91 €

Fysioterapia, lapset ja nuoret

ktfl01 Käynti 1, kesto enintään 30 min 66 €
ktfl02 Käynti 2, kesto 30 - 60 min 131 €
ktfl03 Käynti 3, kesto 60 - 90 min 202 €
ktfl04 Käynti 4, kesto yl i 90 min 263 €
ktflsa Sähköinen asiointi 66 €
ktflry Ryhmäkäynti (per osal l istuja) 61 €
ktflvn Verkostoneuvottelu 131 €

Toimintaterapia

kttka1 Käynti 1, kesto enintään 30 min 71 €
kttka2 Käynti 2, kesto 30 - 60 min 141 €
kttka3 Käynti 3, kesto 60 - 90 min 212 €
kttka4 Käynti 4, kesto yl i 90 min 283 €
ktttsa Sähköinen asiointi 61 €
ktttry Ryhmäkäynti (per osal l istuja) 56 €
ktttvn Verkostoneuvottelu 131 €

Puheterapia / sosiaalityöntekijä / kuntoutusohjaaja

ktpka1 Käynti 1, kesto enintään 30 min 106 €
ktpka2 Käynti 2, kesto 30 - 60 min 212 €
ktpka3 Käynti 3, kesto 60 - 90 min 318 €
ktpka4 Käynti 4, kesto yl i 90 min 424 €
ktpusa Sähköinen asiointi 71 €
ktpury Ryhmäkäynti (per osal l istuja) 71 €
ktpuvn Verkostoneuvottelu 131 €

Lähihoitaja, kotikuntoutus

ktlhk1 Käynti 1, kesto enintään 30 min 43 €
ktlhk2 Käynti 2, kesto 30 - 60 min 87 €
ktlhk3 Käynti 3, kesto 60 - 90 min 131 €
ktlhk4 Käynti 4, kesto yl i 90 min 174 €
ktlhsa Sähköinen asiointi 46 €
ktlhvn Verkostoneuvottelu 91 €

Sosiaalityöntekijä, kuntoutuskeskus

ktstka Sosiaalityöntekijän käynti 131 €

Apuvälinekeskus

ktavk1 Käynti 1, kesto enintään 30 min 57 €
ktavk2 Käynti 2, kesto 30 - 60 min 113 €
ktavk3 Käynti 3, kesto 60 - 120 min 228 €
ktavk4 Käynti 4, kesto yl i 120 min 456 €
ktavsa Sähköinen asiointi 42 €
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Lääkärin vastaanotto, perusterveydenhuolto

ktflk1 Lyhyt lääkärinvastaanottokäynti (30-45 min) i lman laboratorio- tai rtg-
tutkimuksia, testejä, toimenpiteitä tai lausuntoja 81 €

ktflk2
Käynti lääkärin vastaanotolla (45-60 min) sisältäen perustutkimukset
(natiiviröntgen-, luustokartta- tai ultraäänitutkimus,
peruslaboratoriotutkimukset)

214 €

ERIKOISSAIRAANHOIDON FYSIATRIA JA KUNTOUTUSTUTKIMUSYKSIKKÖ

KUN10

• Hoitopuhelu/kirjevastaus (puhelu/kirje, joka korvaa käynnin, tehdään
merkintä sairauskertomukseen, potilaalta ei peritä maksua, mutta
kuntalaskutus suoritetaan). Mikäli hoitopuhelu/kirje korvaa käynnin,
johon li ittyy kall i ita tutkimuksia, voidaan kuntalaskutuksessa käyttää ao.
tutkimukset sisältäviä hintaryhmiä
• Lääkäril le annettava paperi-, sähköposti- tai kuvakonsultaatio, josta
tehdään merkintä sairauskertomukseen
• Lyhyt hoitajakäynti (alle 30 min) tai muut yksinkertaiset
sarjahoitokäynnit
• Ryhmäkäynti 60 min (pienryhmä max. 10 henkeä) tai yl i 30 hengen
ryhmäkäynnit

35 €

KUN20

• Lähetteen palautus sisältäen yksityiskohtaiset hoito-ohjeet, korvaa
lääkärin ensikäynnin
• Lyhyt lääkärinvastaanottokäynti (30-45 min) i lman laboratorio- tai rtg-
tutkimuksia, testejä, toimenpiteitä tai lausuntoja

81 €

KUN30

Suppea käynti (30 min)
• käynti fysioterapeutin, toimintaterapeutin, kuntoutusohjaajan,
sairaanhoitajan tai sosiaalityöntekijän vastaanotolla
• käynti erikoispsykologin, psykologin tai puheterapeutin vastaanotolla,
tutkimuspalautteen antaminen
• apuvälinepalvelu
• ryhmäkäynti 90 min (pienryhmä max. 10 henkeä)

76 €

KUN40

Laaja käynti (45-60 min)
• käynti fysio-, lymfa- tai toimintaterapeutin, kuntoutusohjaajan,
sairaanhoitajan tai sosiaalityöntekijän vastaanotolla
• apuvälinepalvelu

122 €
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KUN50

Erittäin laaja käynti I
• käynti lääkärin vastaanotolla (45-60 min) sisältäen perustutkimukset
(natiiviröntgen-, luustokartta- tai ultraäänitutkimus,
peruslaboratoriotutkimukset)
• fysio-, lymfa- tai toimintaterapiakäynti,  johon voi sisältyä kotikäynti (75-
90 min)
• kuntoutusohjaajan, sairaanhoitajan tai sosiaalityöntekijän käynti, johon
voi sisältyä kotikäynti (90 min)
• käynti erikoispsykologin, psykologin tai puheterapeutin vastaanotolla
(60 min)
• suppea perustason psykologinen tutkimus ja lausunto
• suppea puheterapeutin tutkimus ja lausunto
• muiden työntekijöiden käynti (120 min)
• kahden työntekijän yhteiskäynti
• ryhmäkäynti 180-240 min (max. 10 henkeä)

214 €

KUN60

Erittäin laaja käynti II
• käynti lääkärin vastaanotolla (60-75 min) sisältäen yhden alueen ENMG
tai CT tai vastaavan tutkimuksen tai ihobiopsian tai kall i ita
laboratoriotutkimuksia
• kuntoutusohjaajan, fysio- tai toimintaterapeutin tai sosiaalityöntekijän
käynti (4-5 tuntia)
• laaja vaativan tason psykologinen tutkimus ja lausunto
• laaja puheterapeutin tutkimus ja lausunto
• Botuli initoksiinihoito (100 ky)
• hermojuuripuudutus
• olkapään kalkkiaspiraatio

427 €

KUN70

Erittäin laaja käynti III
• käynti lääkärin vastaanotolla (60-75 min) sisältäen MRI:n tai > 1 alueen
ENMG:n
• kuntoutusohjaajan, fysio- tai toimintaterapeutin tai sosiaalityöntekijän
käynti (6-9 tuntia)
• laaja erittäin vaativan tason psykologinen tutkimus ja lausunto
• Botuli initoksiinihoito (200 ky)

550 €

KUN80

Erittäin laaja käynti IV
• kuntoutustutkimuskäynti, jossa kuntoutustyöryhmä mukana, sisältäen
lausunnon
• kuntoutusohjaajan käynti (10 tuntia)
• käynti lääkärin vastaanotolla (60-75 min) sisältäen useamman kall i in
tutkimuksen esim. MRI/ENMG/CT
• Botuli initoksiinihoito (>200 ky)

1 147 €

KUN90

Erittäin laaja käynti V
• käynti lääkärin vastaanotolla sisältäen kipupotilaiden rTMS-hoidot 5
kertaa
• lyhyt lääkärin vastaanotto sisältäen kipupotilaiden rTMS-ylläpitohoidot
5-10 kertaa

1 582 €

KUN95

Erittäin laaja käynti VI
• käynti lääkärin vastaanotolla sisältäen MRI:n ja kipupotilaiden rTMS-
hoidot 10 kertaa 3 506 €
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APUVÄLINEIDEN LAINAUSMAKSUT (ESH JA PTH)

HL1

Hintaluokka 1. hankintahinta alle 100 euroa,
esim. kävelytel ineet, wc-istuinten korotukset, pienapuvälineet,
valmisortoosit,  pyörättömät suihkutuolit 28 €

HL2

Hintaluokka 2. hankintahinta 100 – 999 euroa,
esim. korvantauskuulokojeet, ristikkorunkoiset pyörätuolit,
happirikastimet, CPAP-laitteet, painehaavatyynyt, 179 €

HL3

Hintaluokka 3. hankintahinta 1000 – 1999 euroa,
esim. säädettävät sängyt, lepoasentoon säädettävät pyörätuolit,
nostolaitteet, kaksoispaineventilaattorit, 416 €

HL4

Hintaluokka 4. hankintahinta 2000 – 9999 euroa,
esim. sähköpyörätuolit ja -mopot, painehaavapatjat (moottoroidut),
kall istettavat seisomatelineet 2 380 €

HL0
Hintaluokka 0. ei lainausmaksua,
esim.  kyynärsauvat 0 €

Lainattavien apuvälineiden kuntalaskutukseen käytetään yllä olevia apuvälineiden lainausmaksuja.
Lainausmaksut ovat yhteiset erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon puolella.

Omaksi annettavien apuvälineiden sekä sellaisten lainaksi luovutettavien apuvälineiden, joiden
hankintahinta ylittää 10 000 euroa, kuntalaskutus toteutetaan todellisen hankintakustannusten
mukaisesti.

Omaksi annettavia apuvälineitä ovat esimerkiksi: korvakappale, tukisukat ja tukihihat käsivarsil le
ja jaloil le, yksilöll iset tukipohjall iset, si lmälasil inssit, kehykset, peruukit, olkanivelen ortoosit,
rintaproteesit,  puolivalmiit ortopediset jalkineet.
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PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT
PALVELUHINNASTO

2021
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LAPSIPERHEPALVELUT

Perhesosiaalityö ja lastensuojelu

Sosiaalityöntekijä

Käynti 220 €
Kotikäynti 441 €
Sähköinen asiointi 73 €
Ryhmäkäynti (per osallistuja) 150 €
Verkostoneuvottelu 775 €

Sosiaaliohjaaja

Käynti 167 €
Kotikäynti 334 €
Sähköinen asiointi 56 €
Ryhmäkäynti (per osallistuja) 150 €
Verkostoneuvottelu 775 €

Lasten ja nuorten hyvinvointi, lastensuojelu ja perhesosiaalityö

Terveydenhoitaja

ktthka Käynti 87 €
ktthkk Kotikäynti 173 €
ktthsa Sähköinen asiointi 22 €
ktthry Ryhmäkäynti (per osallistuja) 13 €
ktthvn Verkostoneuvottelu 260 €

Psykologi

ktpska Käynti 212 €
ktpskk Kotikäynti 425 €
ktpssa Sähköinen asiointi 53 €
ktpsry Ryhmäkäynti (per osallistuja) 90 €
ktpsvn Verkostoneuvottelu 632 €

Lääkäri

ktn01 Käynti 212 €
ktn02 Kotikäynti 425 €
ktnlsa Sähköinen asiointi 53 €
ktnlry Ryhmäkäynti (per osallistuja) 90 €
ktnlvn Verkostoneuvottelu 632 €

Sosiaaliohjaaja, perheohjaaja, laitosohjaaja, sairaanhoitaja

ktnh1 Käynti 124 €
ktnh2 Kotikäynti 248 €
ktnhsa Sähköinen asiointi 41 €
ktnhry Ryhmäkäynti (per osallistuja) 90 €
ktnhvn Verkostoneuvottelu 632 €
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Sosiaalityöntekijä, alaikäisten mielenterveys- ja perheneuvolapalvelut

Käynti 189 €
Kotikäynti 378 €
Sähköinen asiointi 63 €
Ryhmäkäynti (per osallistuja) 90 €
Verkostoneuvottelu 632 €

Lähihoitaja, lähikasvattaja

Käynti 106 €
Kotikäynti 212 €
Sähköinen asiointi 18 €
Ryhmäkäynti (per osallistuja) 90 €
Verkostoneuvottelu 632 €

Lastenkotipalvelut

Hoitovuorokausi 357 €

Perhekuntoutus

Perhekuntoutusvuorokausi (per perhe) 659 €
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TYÖIKÄISTEN PALVELUT

Työikäisten asiakasohjaus

Sosiaalityöntekijä

Käynti 177 €
Kotikäynti 354 €
Sähköinen asiointi 59 €
Ryhmäkäynti (per osallistuja) 62 €
Verkostoneuvottelu 557 €

Sosiaaliohjaaja

Käynti 159 €
Kotikäynti 318 €
Sähköinen asiointi 53 €
Ryhmäkäynti (per osallistuja) 62 €
Verkostoneuvottelu 557 €

Toimeentulotukipäätös

Käynti 122 €

Työikäisten arjentuki

Sosiaaliohjaaja, yksilövalmentaja

Käynti 82 €
Kotikäynti 164 €
Sähköinen asiointi 27 €
Ryhmäkäynti (per osallistuja) 29 €
Verkostoneuvottelu 329 €

Lähihoitaja, työvalmentaja

Käynti 70 €
Kotikäynti 139 €
Sähköinen asiointi 23 €
Ryhmäkäynti (per osallistuja) 29 €
Verkostoneuvottelu 329 €

Kuntouttava työtoiminta

Työtoimintapäivä 73 €

Sosiaalinen kuntoutus

Toimintapäivä 61 €

Asunnottomien asumispalvelut

Päivystysmajoitus

Asumisvuorokausi, Apilakatu 108 €

Tilapäinen asuminen

Asumisvuorokausi, Apilakatu 158 €

Tuettu asuminen

Asumisvuorokausi, Nikula 39 €
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Asumisvuorokausi, Puntari 17 €
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PSYKOSOSIAALISET PALVELUT

Alueelliset mielenterveys- ja päihdepalvelut

Psykiatrinen sairaanhoitaja, päihdesairaanhoitaja

ktash1 Käynti 1 87 €
ktash2 Käynti 2 131 €
ktaskk Kotikäynti 175 €
ktahsa Sähköinen asiointi 44 €
ktasks Konsultaatio 44 €
ktahry Ryhmäkäynti (per osallistuja) 49 €
ktahvn Verkostoneuvottelu 308 €

Psykologi

ktapl1 Käynti 1 104 €
ktapl2 Käynti 2 157 €
ktapko Kotikäynti 209 €
ktapls Sähköinen asiointi 52 €
ktapks Konsultaatio 52 €
ktaplr Ryhmäkäynti (per osallistuja) 49 €
ktaplv Verkostoneuvottelu 308 €

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kuntouttavat ja kotiin annettavat palvelut

Sosiaaliohjaaja, sairaanhoitaja

ktpks1 Käynti 39 €
ktpks2 Kotikäynti 117 €
ktpks9 Sähköinen asiointi 20 €
ktpks6 Ryhmäkäynti (per osallistuja) 30 €
ktpks7 Verkostoneuvottelu 226 €
Lähihoitaja
ktpkl1 Käynti 36 €
ktpkl2 Kotikäynti 109 €
ktpkl9 Sähköinen asiointi 18 €
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ktpkl6 Ryhmäkäynti (per osallistuja) 30 €
ktpkl7 Verkostoneuvottelu 226 €

Päihdehuolto

Päihdetyöntekijä

Käynti 93 €
Kotikäynti 139 €
Sähköinen asiointi 46 €
Verkostoneuvottelu 278 €

Psykiatria, erikoissairaanhoito

Sairaalapsykiatria ja psykiatrian avohoito

PSYP10 • hoitopuhelu / kirjevastaus (puhelu/kirje, joka korvaa käynnin,
tehdään merkintä sairauskertomukseen, potilaalta ei peritä
maksua, mutta kuntalaskutus suoritetaan)
• mikäli hoitopuhelu/kirje korvaa käynnin, johon liittyy kalliita
tutkimuksia, voidaan kuntalaskutuksessa käyttää ao. tutkimukset
sisältäviä hintaryhmiä
• lääkärille annettava paperi-, sähköposti- tai kuvakonsultaatio,
josta tehdään merkintä sairauskertomuksen
• hoitajakäynti tai muut yksinkertaiset sarjahoitokäynnit

38 €

PSYP20 • lähetteen palautus sisältäen yksityiskohtaiset hoito-ohjeet,
korvaa lääkärin ensikäynnin
• lääkärinvastaanottokäynti ilman laboratorio- tai rtg-tutkimuksia,
testejä, toimenpiteitä tai lausuntoja

87 €

PSYP30 • osastojen jälkipoliklinikkakäynnit, maksimi 30 min
• ryhmäkäynnit, yhden työntekijän vetämä ryhmä
• lyhyet ohjanta- tai seurantakäynnit

74 €

PSYP40 • yksilökäynti ilman muita tutkimuksia, maksimi 45 – 60 min
• osastojen jälkipoliklinikkakäynnit, maksimi 45 – 60 min
• somaattisen osaston potilaan psykiatrinen konsultaatio
• lyhyt päivystyskäynti
• ryhmäkäynnit, kahden tai useamman työntekijän vetämä ryhmä
• psykoterapiakäynti, max 45 min
• ryhmäpsykoterapiakäynti
• käynnin korvaava puhelu, puhelin- tai paperikonsultaatiot, joista
tehdään merkintä sairauskertomukseen, maksimi 30 – 60 min
(esim. kehitysvammapsykiatria, neuropsykiatria)
• TMS-hoitokäynti
• psykologinen tutkimus max 60 min

168 €
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PSYP50 • päivystyskäynti, väh. 2 työntekijää
• yli 60 min yksilökäynti
• vaativa hoito- tai tutkimuskäynti
• vastaanottokäynti, johon liittyy lausunto
• vaativa somaattisen osaston potilaan psykiatrinen konsultaatio
• päiväpoliklinikkakäynnit (päiväsairaanhoito)
• kotikäynti, maksimi 2,5 tuntia
• perheterapiakäynti
• neuropsykiatrinen tutkimuskäynti, maksimi 60 – 90 min /
neuropsykiatrinen hoitokontaktikäynti johon liittyen
verkostotyöskentelyä
• paperikonsultaatio, joka edellyttää ulkopuolisen asiantuntijan
käyttöä ja josta tehdään merkintä sairauskertomukseen (esim.
kehitysvammapsykiatria, neuropsykiatria), maksimi 60 -90 min
• alle 6 h päiväpkl (TEPOLI)
• psykologinen tutkimus 60-90 min

329 €

PSYP60 • yksilökäynti, johon liittyy runsaita tai kalliita lisätutkimuksia
• perhe-, verkosto- tai parikäynti, joko vähintään 3 työntekijää tai
kesto yli 60 min ja 2 työntekijää
• aikaa vievä kotikäynti, missä mukana väh. 2 työntekijää
• laaja psykologinen tutkimuskäynti
• neuropsykiatrinen tutkimuskäynti, kesto yli 2 tuntia / neuro-
psykiatrinen hoitokontaktikäynti johon liittyen
verkostotyöskentelyä
• kotikäynti yli 2,5 tuntia
• paperikonsultaatio, joka edellyttää ulkopuolisen asiantuntijan
käyttöä ja josta tehdään merkintä sairauskertomukseen (esim.
kehitysvammapsykiatria, neuropsykiatria), yli 90 min
• yli 6 h päiväpkl (TEPOLI)

420 €

PSYP70 • ECT-polikliiniset hoidot
• TMS-käynti, johon liittyy pään MRI
• päiväpoliklinikka-käynti ja hoitoneuvottelu samana päivänä
• laaja verkosto ja siihen liittyvät lausunnot tai yksilö / yhteiskäynti
ja siihen liittyvät erityisen laajat lausunnot, ajankäyttö yli 120 min

740 €

Vuodeosastohoito 0
PSYO0170 • vuodeosastohoito kaikilla osastoilla 406 €

PSYO0270 • vuodeosastohoito kaikilla osastoilla silloin, kun hoito sitoo
paljon voimavaroja (esim. tarkkailujakso, tavallinen eristys,
varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen äidin ollessa osastolla,
kalliit hoidot sisältäen kalliita tutkimuksia ja erikoishoitoja) 605 €

PSYO0370 • vuodeosastohoito kaikilla osastoilla silloin, kun hoito sitoo
ylimääräisen työntekijän (esim. leposide-eristys, vierihoito ja ECT) 807 €
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Nuorisopsykiatria, avohoito

PSYP10 • hoitopuhelu / kirjevastaus (puhelu/kirje, joka korvaa käynnin,
tehdään merkintä sairauskertomukseen, potilaalta ei peritä
maksua, mutta kuntalaskutus suoritetaan)
• mikäli hoitopuhelu/kirje korvaa käynnin, johon liittyy kalliita
tutkimuksia, voidaan kuntalaskutuksessa käyttää ao. tutkimukset
sisältäviä hintaryhmiä
• lääkärille annettava paperi-, sähköposti- tai kuvakonsultaatio,
josta tehdään merkintä sairauskertomuksen
• hoitajakäynti tai muut yksinkertaiset sarjahoitokäynnit

38 €

PSYP20 • lähetteen palautus sisältäen yksityiskohtaiset hoito-ohjeet,
korvaa lääkärin ensikäynnin
• lääkärinvastaanottokäynti ilman laboratorio- tai rtg-tutkimuksia,
testejä, toimenpiteitä tai lausuntoja

87 €

PSYP30 • ryhmäkäynnit 74 €
PSYP40 • korkeintaan 1 tunti/1 työntekijä/1 potilas peruskäynti

• päiväpoliklinikkakäynti 168 €

PSYP50 • psykologinen tutkimus max 60 min 329 €

PSYP60 • enemmän aikaa tai muita resursseja vievä, vaativa käynti
• kaikki ensikäynnit poliklinikalla
• psykologinen tutkimuskäynti
• vaativa päiväpoliklinikkakäynti
• paperikonsultaatio, joka edellyttää ulkopuolisen asiantuntijan
käyttöä (esim. kehitysvammapsykiatria, neuropsykiatria,
lastensuojelu) ja josta tehdään eri merkintä sairauskertomukseen

420 €

PSYP70 • kotikäynti, potilasneuvottelu keskussairaalan ulkopuolella
• poliklinikkakäynti tai neuvottelu, 3 työntekijää
• neuropsykiatrinentutkimus tai vaativa perhetutkimus
• jalkautuva neuropsykiatrinen käynti
• päiväpoliklinikkakäynnit (päiväsairaanhoito)

740 €

PSYP80 • akuuttijakson käynti 1 004 €

Nuorisopsykiatria, vuodeosastohoito

PSYO0174 • hoitopäivä nuorisopsykiatrian osastolla 2 681 €

PSYO0274 • kriisihoitopäivä tai paljon resursseja vaativa hoito
nuorisopsykiatrian osastolla 2 909 €

Lastenpsykiatria, avohoito
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PSYP10 • hoitopuhelu / kirjevastaus (puhelu/kirje, joka korvaa käynnin,
tehdään merkintä sairauskertomukseen, potilaalta ei peritä
maksua, mutta kuntalaskutus suoritetaan)
• mikäli hoitopuhelu/kirje korvaa käynnin, johon liittyy kalliita
tutkimuksia, voidaan kuntalaskutuksessa käyttää ao. tutkimukset
sisältäviä hintaryhmiä
• lääkärille annettava paperi-, sähköposti- tai kuvakonsultaatio,
josta tehdään merkintä sairauskertomuksen
• hoitajakäynti tai muut yksinkertaiset sarjahoitokäynnit

38 €

PSYP20 • lähetteen palautus sisältäen yksityiskohtaiset hoito-ohjeet,
korvaa lääkärin ensikäynnin
• samasta potilaasta useampi hoitopuhelu
• lääkärinvastaanottokäynti ilman laboratorio- tai rtg-tutkimuksia,
testejä, toimenpiteitä tai lausuntoja

87 €

PSYP30 • ryhmäkäynti 74 €
PSYP40 • poliklinikkakäynti enintään 1 h ja yksi työntekijä

• poliklinikkaneuvottelu enintään 1 h ja yksi työntekijä
• ryhmäkäynnit, kahden tai useamman työntekijän vetämä ryhmä 168 €

PSYP50 • psykologinen tutkimus max 60 min 329 €
PSYP60 • poliklinikkakäynti enintään 1,5 h ja enintään 2 työntekijää

• poliklinikkaneuvottelu enintään, 1,5 h ja enintään 2 työntekijää
• koti-, päiväkoti- tai koulukäynti, alle 3 h 420 €

PSYP70 • poliklinikkakäynti enintään 1,5h ja enemmän kuin 2 työntekijää
• poliklinikkaneuvottelu enintään 1,5 h ja enemmän kuin 2
työntekijää
• koti-, päiväkoti- tai koulukäynti 3h tai enemmän
• laaja psykologinen tutkimuskäynti

740 €

PSYP80 • akuuttijakson käynti 1 004 €
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VAMMAISPALVELUT

Vammaispalveluiden asiakasohjaus ja palvelukoordinaatio

Sosiaalityöntekijä

Käynti 287 €
Kotikäynti 765 €
Sähköinen asiointi 96 €
Ryhmäkäynti (per osallistuja) 90 €
Verkostoneuvottelu 723 €

Sosiaaliohjaaja

Käynti 214 €
Kotikäynti 570 €
Sähköinen asiointi 71 €
Ryhmäkäynti (per osallistuja) 90 €
Verkostoneuvottelu 723 €

Vammaispalveluiden asumisen ja liikkumisen tuki sekä päiväaikainen toiminta

Sosiaaliohjaaja, sairaanhoitaja

Käynti 179 €
Kotikäynti 358 €
Sähköinen asiointi 60 €
Verkostoneuvottelu 355 €

Työvalmentaja

Käynti 40 €
Kotikäynti 81 €
Sähköinen asiointi 13 €
Ryhmäkäynti (per osallistuja) 32 €
Verkostoneuvottelu 345 €

Avustaja

Kotikäynti 98 €
Sähköinen asiointi 16 €
Verkostoneuvottelu 355 €

Päiväaikainen toiminta

Toimintapäivä, päivätoiminta 72 €
Toimintapäivä, vahvasti tuettu päivätoiminta 76 €
Toimintapäivä, yksilöllinen päiväaikainen toiminta 115 €
Toimintapäivä, osapäivätoiminta 42 €
Toimintapäivä, työtoiminta 66 €

Liikkuva päivätoiminta

Liikkuva päivätoimintapäivä 171 €

Aamu, iltapäivä ja loma-ajan hoito

Hoitopäivä, aamu- ja iltapäiväajanhoito 51 €
Hoitopäivä, loma-ajanhoito 173 €
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Vammaispalveluiden asumispalvelut

Vammaisten asumispalvelut, palveluasuminen

Asumisvuorokausi, Oriontähden palvelukoti 78 €
Asumisvuorokausi, Päivänsäteen palvelukoti 44 €
Asumisvuorokausi, Riekkotien palvelukoti 79 €
Asumisvuorokausi, Ritatornin palvelukoti 63 €
Asumisvuorokausi, Timpurintien palvelukoti 64 €
Asumisvuorokausi, Yli-Köllin palvelukoti 90 €

Vammaisten asumispalvelut, tehostettu palveluasuminen

Asumisvuorokausi, Huokotien palvelutalo 149 €
Asumisvuorokausi, Kangaskukkulan palvelukoti 108 €
Asumisvuorokausi, Kilpiäisten palvelukoti 139 €
Asumisvuorokausi, Oriontähden palvelukoti 93 €
Asumisvuorokausi, Riekkotien palvelukoti 107 €
Asumisvuorokausi, Salpakankaan palvelukoti 113 €
Asumisvuorokausi, Sinivuokon palvelukoti 117 €

Vammaisten asumispalvelut, tehostettu palveluasuminen vaativa

Asumisvuorokausi, Huokotien palvelutalo 190 €
Asumisvuorokausi, Kangaskukkulan palvelukoti 137 €
Asumisvuorokausi, Kilpiäisten palvelukoti 180 €
Asumisvuorokausi, Riekkotien palvelukoti 134 €
Asumisvuorokausi, Salpakankaan palvelukoti 146 €
Asumisvuorokausi, Sinivuokon palvelukoti 149 €

Vammaisten asumispalvelut, tehostettu palveluasuminen erityisasuminen

Asumisvuorokausi, Eskolan autimisyksikkö 765 €
Asumisvuorokausi, Salinmäen palvelukoti 230 €
Asumisvuorokausi, Launeen lastentalo 394 €
Asumisvuorokausi, Erityisasuminen Toivo 505 €

Vammaisten asumispalvelut, tehostettu palveluasuminen lyhytaikainen lasten erityisasuminen

Asumisvuorokausi, Launeen lastentalo 356 €
Asumisvuorokausi, Lastenpalvelut Helmi 315 €
Asumisvuorokausi, Erityisasuminen Toivo 456 €

Vammaisten asumispalvelut, vaikeavammaisten tehostettu palveluasuminen

Asumisvuorokausi, vähäinen palveluntarve, Aarre-Koti 105 €
Asumisvuorokausi, perusasuminen, Aarre-Koti 157 €
Asumisvuorokausi,  vaativa asuminen, Aarre-Koti 189 €
Asumisvuorokausi,  erityisasuminen, Aarre-Koti 215 €
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TERVEYS- JA SAIRAANHOITOPALVELUT
PALVELUHINNASTO

2021
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AVOVASTAANOTTOTOIMINTA

Avosairaanhoito

Lääkärin vastaanotto

ktlaka Käynti 140 €
ktlakk Kotikäynti 270 €
ktlasa Sähköinen asiointi 85 €

Hoitajan vastaanotto

kthoka Käynti 80 €
kthokk Kotikäynti 150 €
kthory Ryhmäkäynti (per osallistuja) 60 €
kthosa Sähköinen asiointi 50 €

Farmaseutin vastaanotto
kthoka Käynti 80 €
kthokk Kotikäynti 150 €
kthory Ryhmäkäynti (per osallistuja) 60 €
kthosa Sähköinen asiointi 50 €

Suun terveydenhuolto

Hammaslääkärin vastaanotto

kthlka Käynti 120 €
kthlkk Kotikäynti 345 €

Suuhygienistin / hammashoitajan vastaanotto

ktsgka Käynti 75 €
ktsgkk Kotikäynti 215 €
ktsgry Ryhmäkäynti (per osallistuja) 20 €
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AKUUTTI 24

ESH Päivystys
PPK01 Hoitajakäynti tai lääkärin puhelinkonsultaatio 66 €
PPK02 Lääkärin käynti, johon voi liittyä LAB kokeita tai/ja

natiiviröntgentutkimus 130 €

PPK03 Hintaryhmä 2 + käynti pitkittyy seurannan vuoksi (yli 6 tuntia
kestänyt käynti) tai Hintaryhmä 2 + kipsaus tai ortoosi 220 €

PPK04 Lääkärin käynti sekä UÄ / TT / MRI / varjoainekuvaus tai kalliita
lääkkeitä vaatinut potilas tai vaativaa valvontaa tarvinnut potilas 637 €

PPK05 Erityiskallis päivystyspotilas, traumapotilas, AVH-potilas (liuotus -
trombektomia), käytetään kalliita verituotteita tai hyytymiseen
vaikuttavia tuotteita

917 €

PPK06 Hoitajakäynti sisältäen reseptin, hoitajan vastaanottokäynti, jossa
hoitaja tekee reseptin. Maksullinen soitto, joka korvaa käynnin ja
sisältää reseptin

82 €

Suun terveydenhuollon päivystys
PSU01 Käynti 8 – 21 joka päivä, sisältää vaativan hammashoidon,

hammaslääkärin kliinisen tutkimuksen ja kiireellistä hoitoa
vaativat toimenpiteet

76 €

Akuutti 24 Kotisairaala / Kenttäpalvelut
KSA01 Kotisairaalan hoitajakäynti, haava- ja avannekäynnit (sis.

Hoitotarvikejakelun) 280 €

KSA02 Kotisairaalan lääkärikäynti, ensikäynti ja hoidon suunnittelu 240 €

KSA03 Kotisairaalan lääkärikäynti, jatkohoito 145 €

KSA04 Kotisairaalan hoitajapuhelu 40 €

KSA05 Kotisairaalan hoitajakäynti, ensikäynti (muut kuin haava- ja
avannepotilaat) 140 €

KSA06  Kotisairaalan hoitajakäynti, jatkokäyntikäynti (muut kuin haava- ja
avannepotilaat) 90 €

Akuutti 24 Obduktio
SAILY1 Vainajien säilytys (1. vuorokausi) sisältäen vastaanoton,

luovutuksen ja muut prosessiin liittyvät työt 120 €

SAILY2 Vainajien säilytys vuorokausimaksu (2.päivästä alkaen) 20 €
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ERIKOISSAIRAANHOIDON SAIRAALAPALVELUT

Ihotaudit ja allergologia, avohoito

IHO10 • hoitopuhelu/kirjevastaus (puhelu/kirje, joka korvaa käynnin,
tehdään merkintä sairauskertomukseen, potilaalta ei peritä
maksua, mutta kuntalaskutus suoritetaan)
• mikäli hoitopuhelu/kirje korvaa käynnin, johon liittyy kalliita
tutkimuksia, voidaan kuntalaskutuksessa käyttää ao. tutkimukset
sisältäviä hintaryhmiä
• lääkärille annettava paperi-, sähköposti- tai kuvakonsultaatio,
josta tehdään merkintä sairauskertomukseen
•yksinkertainen hoitajakäynti

35 €

IHO20 • lähetteen palautus sisältäen yksityiskohtaiset hoito-ohjeet,
korvaa lääkärin ensikäynnin 90 €

IHO30 • yksinkertainen valohoitokäynti (UVA, UVB) ilman
valoherkistysaineita, kylpyjä, voide- yms. paikallishoitoja
• pelkkä Ventipress-hoito ilman haavanhoitoa
• muut yksinkertaiset sarjahoitokäynnit
• epikutaanitestauksen lappujenpoistokäynti ja väliluku hoitajan
toimesta
• muut sarjahoitokäynnit, esim. kylpy-PUVA-hoito, UV- ja
voidehoito, pitkäaaltoinen UVA-hoito, excimer-valohoito,
haavanhoito, hiuspohjan hoito
• valotestauksen sisältävä sarjahoitokäynti
• paikallishoidot hoitajan vastaanotolla
• puristussukkamittaus
• yksilöllinen hoidonohjaus
• prick-testaus muille sairaalan yksiköille ilman lääkärintarkastusta
tai lausuntoa

50 €

IHO40 • lääkärinvastaanottokäynti ilman laboratorio- tai
röntgentutkimuksia, testejä, toimenpiteitä tai lausuntoja
vaativa ihonhoito- tai haavanhoitokäynti

100 €

IHO50 • lääkärinvastaanottokäynnit, joiden yhteydessä kuvauksia,
laboratorio- tai röntgentutkimuksia, testejä, toimenpiteitä tai
lausuntoja
• yksinkertaisten epikutaanitestien aloitus- ja päätöskäynnit
lääkärinvastaanottoineen
• Botox-hoito
• suppea laserhoito

270 €

25



IHO60 • vaativat epikutaanitestit
• kalliit tutkimukset ja hoidot
• digitaalinen luomiseuranta
• vaativa ihokirurgia
• fotodynaaminen hoito (PDT)
• altistuskokeet
• lääkeallergiaselvitykset
• ammattitautiselvittelyt
• kalliit lääkkeet (hinnan mukaan)
• laaja laserhoito

490 €

IHO70 • maksusitoumus laser-hoitoon 750 €
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Keuhkosairaudet, avohoito

KEU10 • hoitopuhelu/kirjevastaus (puhelu/kirje, joka korvaa käynnin,
tehdään merkintä sairauskertomukseen, potilaalta ei peritä
maksua, mutta kuntalaskutus suoritetaan)
• mikäli hoitopuhelu/kirje korvaa käynnin, johon liittyy kalliita
tutkimuksia, voidaan kuntalaskutuksessa käyttää ao. tutkimukset
sisältäviä hintaryhmiä
• lääkärille annettava paperi-, sähköposti- tai kuvakonsultaatio,
josta tehdään merkintä sairauskertomukseen
• hoitajan vastaanotolla x-käynnit esim. oksimetrin nouto, PEF-
ohjaus, mantoux, yskösnäytteiden ohjaus, yöpolygrafia-
rekisteröinnin purku, värinäön tarkastus

40 €

KEU20 • lähetteen palautus sisältäen yksityiskohtaiset hoito-ohjeet,
korvaa lääkärin ensikäynnin
• lääkärinvastaanottokäynti ilman laboratorio- tai rtg-tutkimuksia,
testejä, toimenpiteitä tai lausuntoja
• siedätyshoidot
• spirometriatutkimukset
• astmahoitajan vastaanotto
• cpap-hoidon kontrollit (jos ei vaihdeta laitetta) ja yöpolygrafia-
tutkimuksen aloitus unihoitajan vastaanotolla
• hengitystukihoitaja: sentec-mittaus, apnealink-tutkimus

90 €

KEU40 • peruspoliklinikkakäynti ilman samalla kertaa tehtyjä laajoja
tutkimuksia (etukäteen näyttöajalla katsotut tutkimukset
laskutetaan näyttöajan yhteydessä)
• osasto- ja päivystyskonsultaatio
• hengitystukihoitajan vastaanotto
• pentakarinaattihoito
• Keuhkojen HRCT-tutkimus
• muiden yksiköiden pyytämät hengitysfysiologiset tutkimukset
• hengitystukihoitaja: happirikastin- ja vpap-kontrolli
• metakoliinialtistus
• lausunto yöpolygrafiasta
• Cpap-laitteen tai sen kostuttimen vaihto / antaminen unihoitajan
vastaanotolla (muulloin kuin hoidon aloituksen yhteydessä,
laitteen laskutus apuvälinelainaushinnaston kautta)

195 €

KEU50 • ensikäynti
• cpap-hoidon aloitus poliklinikalla
• astmarasituskoe
• poliklinikkakäynti, jonka yhteydessä kalliita tutkimuksia (esim.
pään tt, thoraxin tt, thoraxin ja ylävatsan tt, ylävatsan tt)
• Xolair-hoito (yksi pistos)
• tbc-käynnit
• 2PV-hoidon aloitus tai laitteen vaihto pkl:lla (laitteen laskutus
apuvälinelainaushinnaston kautta)

390 €
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KEU60 • polikliiniset bronkoskopiat
• spiroergometria
• laajat allergologiset selvittelyt (allergiasiru, useita
komponetteja)

720 €

KEU70 • useita vaativia ja/tai kalliita tutkimuksia ja/tai hoitoja + lääkärin
vastaanotto
• Unipolygrafia laaja/KNF
• Xolair (–useampi annos samalla kertaa)

1 200 €

KEU80 • koko kehon PET-tutkimus 2 000 €
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Lastenneurologia, avohoito

LNE10 • hoitopuhelu/kirjevastaus (puhelu/kirje, joka korvaa käynnin,
tehdään merkintä sairauskertomukseen, potilaalta ei peritä
maksua, mutta kuntalaskutus suoritetaan)
• mikäli hoitopuhelu/kirje korvaa käynnin, johon liittyy kalliita
tutkimuksia, voidaan kuntalaskutuksessa käyttää ao. tutkimukset
sisältäviä hintaryhmiä
• lääkärille annettava paperi-, sähköposti- tai kuvakonsultaatio,
josta tehdään merkintä sairauskertomukseen
•  hoitajakäynti tai muut yksinkertaiset sarjahoitokäynnit

35 €

LNE20 • lähetteen palautus sisältäen yksityiskohtaiset hoito-ohjeet,
korvaa lääkärin ensikäynnin
• lääkärinvastaanottokäynti ilman laboratorio- tai rtg-tutkimuksia,
testejä, toimenpiteitä tai lausuntoja

80 €

LNE30 • käynti sairaanhoitajan luona sisältäen laboratoriokokeita tai
aikaavievä ohjauskäynti
• käynti erityistyöntekijän luona

217 €

LNE40 • II-käynti lääkärin luona (ei kalliita laboratoriokokeita,
röntgen- tai erityistyöntekijän tutkimuksia)
• konsultaatiokäynti toiselle erikoisalalle
• vaativa erityistyöntekijän luona käynti

320 €

LNE50 • I-käynti lääkärin luona
• vaativa II-käynti lääkärin luona tai yhteisvastaanotto
erityistyöntekijän kanssa
• II-käynti lääkärin luona ja kalliita laboratoriokokeita, röntgen-
tutkimuksia
• II-käynti potilaan luona avohoidossa
• erittäin vaativa erityistyöntekijän luona käynti/pv-koti tai
koulukäynti
• vaativa konsultaatiokäynti toiselle erikoisalalle
• kallis tutkimus (magneettitutkimus, geenitutkimukset)
• sairaanhoitajan kotikäynti
• avohoidon vastaanottokäynti, johon tarvitaan tulkki

800 €
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Lastentaudit, avohoito

LAS10 • hoitopuhelu/kirjevastaus/sähköposti (puhelu/kirje, joka korvaa
käynnin, tehdään merkintä sairauskertomukseen, potilaalta ei
peritä maksua, mutta kuntalaskutus suoritetaan)
• mikäli hoitopuhelu/kirje korvaa käynnin, johon liittyy kalliita
tutkimuksia, voidaan kuntalaskutuksessa käyttää ao. tutkimukset
sisältäviä hintaryhmiä
• lääkärille annettava paperi-, sähköposti- tai kuvakonsultaatio,
josta tehdään merkintä sairauskertomukseen
• hoitajakäynti tai muut yksinkertaiset sarjahoitokäynnit

40 €

LAS20 • lähetteen palautus sisältäen yksityiskohtaiset hoito-ohjeet,
korvaa lääkärin ensikäynnin
• hoitajien aikaa vievät opetus-, ohjaus- ja vastaanottokäynnit
• lääkärin vastaanottokäynti (< 30 min) ilman laboratorio- tai rtg-
tutkimuksia, testejä, toimenpiteitä tai lausuntoja
• kotisairaalan potilaan kanyylin laitto osastolla (ei lääkettä)

100 €

LAS30 • lastenkirurgian pkl + natiivi-rtg
• lääkärin vastaanottokäynnit, joihin liittyy 1-5 tavallista
laboratoriotutkimusta tai natiivi-rtg
• hoitajien aikaa vievät vastaanottokäynnit, joihin sisältyy kalliita
lääkehoitoja ja/tai tutkimuksia (esim. spirometria, NO-mittaus,
verensokerisensori) tai kustannuksia vastaavan hintaluokan
mukaan
• erityistyöntekijän käynti
• ruoka-aine tai muu altistus (lääkärin tarkastus ja seuranta
päiväosastolla n. 4t)
• anestesiatutkimuksiin liittyvä valvonta päiväosastolla
• yhteisvastaanotto konsulttilääkärin kanssa laskutetaan aina
seuraavan ryhmän mukaan       ( esim. LAS30 => LAS40)
• vastaanottokäynti, jossa mukana tulkki laskutetaan aina
seuraavan ryhmän mukaan          (esim. LAS30 => LAS40)
• muu vastaava
• Kotisairaala:
   - 1 käynti päivässä (bilirubiini vauvat, painokontrollit,
   imetysohjaukset, vointikontrollit)
   - Kotikäynnin kokonaiskesto alle 30 min.
   - Antibiootti x1/vrk (alle 20 min.)
   - Kanyylin laitto osastolla ja lääkkeen antaminen
   - Hematologisten lasten verinäytteet

250 €
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LAS40 • lastenkirurgian pkl + ultraäänitutkimus
• lastenkirurgian pkl + toimenpide (esim. K-piikin poisto), kipsaus
• lääkärin vastaanottokäynnit, joihin liittyy
   - useita laboratoriotutkimuksia tai
   - ultraäänitutkimus tai
   - spirometria (KLF)
• erityistyöntekijän aikaa vievä käynti
• yli 3 tuntia anestesiatutkimuksiin liittyvä valvonta päiväosastolla
• ruoka-aine tai muu altistus, joka vaatii tavallista enemmän
hoitotoimenpiteitä ja lääkärin arvioita
• kipukuntoutuspäivä (sisältää lääkärin ja hoitajan osuuden)
• diabeteksen vuosikontrolli
• sensoroinnin aloituskäynti
• Libre aloituskäynti
• muu vastaava
• Kotisairaala:
   - 2 käyntiä päivässä
   - Ab x 1-2/vrk yli 20 min. tiputus
   - Kiikku-käynnit
   - Käynnin kokonaiskesto yli 30 min.

420 €

LAS50 • lastenkirurgian pkl + vaativa toimenpide
• lääkärin vastaanottokäynnit, joihin liittyy
   - vo:lla tehtäviä ultraäänitutkimuksia: niveliä, sydän, aivot
   - runsaasti laboratoriotutkimuksia
   - impulssioskillometriatutkimus
   - juoksurasituskoe
   - EKG:n tai verenpaineen vrk-rekisteröinti
   - pystyasennon sietokoe
   - EEG
   - rasitusergometria
• useampi ryhmä LAS40 kalliita tutkimuksia
• oire-EKG (Zenicor), rekisteröinnin purku ja lausunto
• pH-rekisteröinti, purku ja lausunto
• muu vastaava
• Kotisairaala:
   - 3 käyntiä päivässä
   - Kalliit lääkkeet
   Hintaluokka voi nousta yli LAS50 jos kalliita lääkkeitä
   (LAS60 tai LAS70).

660 €
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LAS60 • lastenkirurgian pkl + magneettitutkimus
• lääkärin vastaanottokäynnit, joihin liittyy
   - vo:lla tehtäviä ultraäänitutkimuksia: niveliä, sydän, aivot
   ja muita laboratorio- tai rtg-tutkimuksia
   - magneettitutkimus
   - isotooppitutkimus ja kalliita radiologisia tutkimuksia
   - virtsan refluksin gammakuvaus
   - insuliinipumppuhoito
• useampi ryhmä LAS50 kalliita tutkimuksia
• Omnipod insuliinipumpun aloituskäynti
• muu vastaava

1 150 €

LAS70 • kalliit hoidot, esim. lääkehoidot - biologiset lääkkeet, annoksesta
riippuva
• kalliit tutkimukset, esim. geenitutkimukset

1 400 €

LAS80 • erityisen kalliit hoidot, esim. lääkehoidot - biologiset lääkkeet,
annoksesta riippuva
• erityisen kalliit tutkimukset, esim. geenitutkimukset
• muun insuliinipumpun aloituskäynti

3 000 €
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Neurologia, avohoito

NEU10 • hoitopuhelu/kirjevastaus (puhelu/kirje, joka korvaa käynnin,
tehdään merkintä sairauskertomukseen, potilaalta ei peritä
maksua, mutta kuntalaskutus suoritetaan)
• mikäli hoitopuhelu/kirje korvaa käynnin, johon liittyy kalliita
tutkimuksia, voidaan kuntalaskutuksessa käyttää ao. tutkimukset
sisältäviä hintaryhmiä
• reseptin uusiminen
• lyhyt hoitajakäynti
• hoitajakäynti tai muut yksinkertaiset sarjahoitokäynnit

45 €

NEU20 • lähetteen palautus sisältäen yksityiskohtaiset hoito-ohjeet,
korvaa lääkärin ensikäynnin
• lääkärinvastaanottokäynti ilman laboratorio- tai rtg-tutkimuksia,
testejä, toimenpiteitä tai lausuntoja
• pitkä hoitajakäynti (ohjauskäynti 60-90 min)
• asiantuntijahoitajakäynti (korvaa lääkärivastaanoton)
• Cerad tutkimus
• käynti puheterapeutilla

100 €

NEU30 • Uusintakäynti neurologilla + lab / lausunto
• Ensikäynti neurologilla, ei esitutkimuksia
• IV pulssihoito

220 €

NEU40 • Neuropsykologinen tutkimus
• Liquortutkimus
• Ihobiopsia
• Botuliini pkl käynti
• Ensikäynti neurologilla ja lab / lausunto

250 €

NEU50 • Käynti neurologilla sisältäen yksittäisen radiologisen
tutkimuksen tai neurofysiologisen tutkimuksen sekä tavanomaisia
verikokeita tai lausunnon

500 €

NEU60 • Käynti neurologilla sisältäen useampia radiologisia tutkimuksia
tai kalliita laboratoriotutkimuksia 700 €

NEU70 • Käynti neurologilla sisältäen erittäin kalliit tutkimukset
(datscan, pet, useita magneettikuvauksia tai useita dna
tutkimuksia)

1 450 €

NEU80 • Kalliit lääkkeet sisältävä pkl hoitokäynti 2 550 €

NEU90 • Ocrevus-hoito 15 100 €
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Sisätaudit, avohoito

SIS10 • hoitopuhelu/kirjevastaus (puhelu/kirje, joka korvaa käynnin,
tehdään merkintä sairauskertomukseen, potilaalta ei peritä
maksua, mutta kuntalaskutus suoritetaan)
• mikäli hoitopuhelu/kirje korvaa käynnin, johon liittyy kalliita
tutkimuksia, voidaan kuntalaskutuksessa käyttää ao. tutkimukset
sisältäviä hintaryhmiä
• lääkärille annettava paperi-, sähköposti- tai kuvakonsultaatio,
josta tehdään merkintä sairauskertomukseen
• hoitajakäynti tai muut yksinkertaiset sarjahoitokäynnit

35 €

SIS20 • lähetteen palautus sisältäen yksityiskohtaiset hoito-ohjeet,
korvaa lääkärin ensikäynnin
• lääkärinvastaanottokäynti ilman laboratorio- tai rtg-tutkimuksia,
testejä, toimenpiteitä tai lausuntoja

80 €

SIS30 • Erityishoitajakäynnit, joihin liittyy ohjausta, lääkeinfuusio tai
toimenpide
• Jalkojenhoitajan tai jalkaterapeutin vastaanotto

50 €

SIS40 • Erityisasiantuntijan vastaanotto tai konsultaatio, johon liittyy
hoitosuunnitelman teko (ravitsemusterapeutti tms.)
• Konsultaatiokäynti osastolla
• Lääkeinhalaatiot
• Lääkärikäynti, johon liittyy kliinisen kemian, radiologian tai
patologian  perustutkimuksia
• Luuydinnäytteen tai luubiopsian otto ilman vastaanottoa
• Verensiirto

200 €

SIS50 • Aikaa vievä ensikäynti
• Vastaanottokäynti tai muu kontakti, joihin liittyy mm.
yhdistelmiä ryhmän 40 perustutkimuksista tai isotooppirasitus tai
magneettikuvaus tai TT-kuvaus tai runsaasti kalliita kliinisen
kemian tutkimuksia (esim. hormonikeräykset) tai
luuydintutkimukset
• Elinsiirtopotilaiden lääkärinvastaanotto
• Reumalääkärin vastaanotto,  jossa nivelten UÄ-diagnostiikkaa ja
UÄ-ohjattu nivelinjektio
• Vaativa lääkärin lausunto
• HIV-potilaiden kontrollikäynti (ei lääkkeitä)

450 €

SIS55 • Melko kalliiden biologisten tai muiden lääkkeiden
infuusiohoidot, jotka toteutetaan polikliinisesti. Lääkeinfuusion
toteutus vaatii valvontaa. Lääkkeen kustannus osuu tähän
hintaluokkaan.
• Erityisen perusteellinen tutkimus ja hoitokokonaisuus, joka
sisältää useita kuvantamistoimia (UÄ, TT, magneettikuvaus).
• Erittäin vaativa lausunto ja vaativia kuvantamisia

1 100 €
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SIS60 • Vastaanottokäynti tai muu kontakti, johon liittyy useita kliinisen
fysiologian alan tutkimuksia, UÄ-tutkimuksia, TT-,
magneettitutkimuksia, radiologisia toimenpiteitä tai
isotooppitutkimuksia
• Vastaanottokäynti, johon liitty luuydinaspiraatti tai luubiopsia,
johon liittyy virtaussytometria - kromosomitutkimuksia
• Vastaanotto, johon liittyy yksilöllisen erityisjalkineen hankinta
• Jalkatyöryhmän arvio
• Käynnit, joiden yhteydessä PET-TT-tutkimus
• Laskimoportin asennus
• Käynnit, joihin liittyy kalliita lääkehoitoja (joiden kustannus osuu
tähän hintaluokkaan)

1 900 €

SIS70 • Tavanomaista kalliimmat sytostaatit, HIV-, C-hepatiitti- tai
immunologiset lääkkeet 5 500 €

SIS80 • Erityisen kalliit erillispäätöksen vaativat valtakunnallisesti
hyväksytyt lääkehoidot tai tutkimus- ja hoitomenetelmät 15 000 €
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Sydänkeskus

SYD10 • hoitopuhelu/kirjevastaus (puhelu/kirje, joka korvaa käynnin,
tehdään merkintä sairauskertomukseen, potilaalta ei peritä
maksua, mutta kuntalaskutus suoritetaan)
• mikäli hoitopuhelu/kirje korvaa käynnin, johon liittyy kalliita
tutkimuksia, voidaan kuntalaskutuksessa käyttää ao. tutkimukset
sisältäviä hintaryhmiä
• lääkärille annettava paperi-, sähköposti- tai kuvakonsultaatio,
josta tehdään merkintä sairauskertomukseen
• hoitajakäynti ohjaus, neuvonta, lääkkeenanto  tai  yksinkertaiset
sarjahoitokäynnit

35 €

SYD20 • lähetteen palautus sisältäen yksityiskohtaiset hoito-ohjeet,
korvaa lääkärin ensikäynnin
• lääkärinvastaanottokäynti ilman laboratorio- tai rtg-tutkimuksia,
testejä, toimenpiteitä tai lausuntoja
• etäseuranta suppea

80 €

SYD30 • aikaa vievä terveyskeskuksen lääkärin puhelinkonsultaatio tai
lähetteen paperikonsultaatio
• lääkärikäynti, kontrolli- tai lyhyt ensikäynti
• kliinisen kemian perustutkimuksia kohtalaisesti, ja/tai
yksittäinen radiologinen perustutkimus (esim. thorax) tai
patologin lausunto
• konsultaatiokäynti osastolla
• etäseuranta laaja

160 €

SYD40 • sisältää SYD30 hintaryhmän käynnin ja jonkun seuraavista
tukimuksista
• isotooppikuvaus esim. sydämen oikovirtauksen gammakuvaus
• tahdistinmittaus
• sydämen tietokonekuvaus
• elinsiirtopotilaan lyhyt kontrollikäynti suppeine tutkimuksineen
• kalliita radiologisia tutkimuksia esim. CT, varjoainekuvaus
• useampia patologian alan tutkimuksia
• sydämen kaikukuvaus
• Tilt-tutkimus
• HOLTER
• rasitusergometria
• aikaa vievä ensikäynti (esim. B-lausunto)
• runsaasti kliinisen kemian tutkimuksia

380 €
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SYD50 • sisältää  SYD40  hintaryhmän käynnin ja sen lisäksi radiologian tai
kliinisen fysiologian tutkimuksia esim. sydämen tietokonekuvaus,
Tilt-tutkimus, rasitusergometria, runsaasti kliinisen kemian
tutkimuksia, magneetti-, TT-tutkimus.
• elinsiirtopotilaiden vaativa kontrolli
• cardioversio
• sydämen kaikukuvaus ruokatorven kautta

797 €

SYD60 • perinnöllisten sydänsairauksien geneettinen tutkimus, paitsi
HUSLAB tai yksittäisen mutaation tutkimus
• isotooppirasitus
• koronaariangio  (sis.vas/oik. puolen katetrisaation,
sydänlihasbiopsian ja yksinkertaisen rytmihäiriötutkimus)

1 668 €

SYD70 • pallolaajennushoito perusvälinein verkkoputkella
• perustahdistimen asennus ja tahdistimen vaihto
• rytmivalvurin asennus
• sydänlihaksen aineenvaihdunnan laaja PET TT+ lääkärin
vastaanotto

3 500 €

SYD80 • pallolaajennushoito lääkepallolla tai verkkoputkella kaikilla
tarvittavilla erityisvälineillä
• hälytystyönä tehtävän akuutin sydäninfarktin pallolaajennus tai
vastaava toimenpide
• tahdistimen asennus
• CRT-P vaihto
• elektrofysiologinen tutkimus
• elektrofysiologinen tutkimus ja ablaatio (esim TFP41, TFP42.
TFP44, TFP47)

6 500 €

SYD90 • rytmihäiriötahdistimen (ICD:n) asennus ja vaihto
• polikliinisesti tehtävä elektrofysiologinen tutkimus ja vaativa
katetriablaatiohoito  (Cryo,Carto) (esim TFP43, TFP46, TFP50)
• vajaatoimintatahdistimen CRT-P laitto
• vajaatoimintatahdistimen CRT-D vaihto

9 203 €

SYD95 • vajaatoimintatahdistimen CRT-D laitto 14 140 €

SYD96 • sydämen apupumpun laitto ja pallolaajennus tarvittavilla
erityisvälineillä 25 000 €
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Ravitsemusyksikkö

RAV10 Lyhyt käynti (mm. kehonkoostumusmittaus, punnitus),
ohjauspuhelu/kirjevastaus tai konsultaatio.  Potilaalle maksuton.
Kesto alle 20 min valmistelu- ja jälkityöt mukaan lukien. 35 €

RAV20 Lyhyt käynti (mm. kehonkoostumusmittaus, punnitus,
ravitsemushoitosuunnitelma päivitys). Ohjauspuhelu/kirjevastaus
tai konsultaatio. Potilaalle maksuton. Kesto 20-45 min valmistelu-
ja jälkityöt mukaan lukien (vastaanottoaika n. 30 min)

80 €

RAV30 Perusvastaanotto, johon liittyy ravitsemushoitosuunnitelman
teko. Vastaanoton voi toteuttaa myös etäyhteydellä. Kesto 45-90
minuuttia.

229 €

RAV40 Aikaa vievä vastaanotto sisältää esim. kotikäynti, hoitokotikäynti,
suuritöinen ravitsemushoitosuunnitelma, ohje tai lausunto,
yhteydenotot muihin toimijoihin tai omaisiin, tulkkipalvelun
käyttö. Vastaanoton voi toteuttaa myös etäyhteydellä. Kesto yli 90
minuuttia valmistelu-ja jälkityöt mukaan lukien.

475 €

RAV12 Ryhmäkäynti, ravitsemusterapeutin ohjaus ryhmässä,
kuntalaskutus jokaisesta tapaamisesta/potilas.

30 €
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Munuaiskeskus

MUN10 • hoitopuhelu/kirjevastaus (puhelu/kirje, joka korvaa
käynnin, tehdään merkintä sairauskertomukseen, potilaalta ei
peritä maksua, mutta kuntalaskutus suoritetaan)
• mikäli hoitopuhelu/kirje korvaa käynnin, johon liittyy kalliita
tutkimuksia, voidaan kuntalaskutuksessa käyttää ao. tutkimukset
sisältäviä hintaryhmiä
• lääkärille annettava paperi-, sähköposti- tai kuvakonsultaatio,
josta tehdään merkintä sairauskertomukseen
•lyhyt hoitajakäynti, ei sisällä laboratoriokokeita eikä tarvikkeita

35 €

MUN20 • lähetteen palautus sisältäen yksityiskohtaiset hoito-ohjeet,
korvaa  lääkärikäynnin
• lääkärinvastaanottokäynti ilman laboratorio- tai rtg-tutkimuksia,
testejä, toimenpiteitä tai lausuntoja, esim. hoitoneuvottelut
• hoitopuhelu/kirjevastaus sisältäen laboratoriotutkimuksia
(puhelu/kirje, joka korvaa käynnin, tehdään merkintä
sairauskertomukseen, potilaalta ei peritä maksua, mutta
kuntalaskutus suoritetaan)

80 €

MUN30 • predialyysiohjaus sairaanhoitajalla
• kotihemodialyysi, jonka potilas hoitaa itse kotona
• kotidialyysipotilaan lyhyt kontrollikäynti sairaanhoitajalla, ei
laboratoriokokeita eikä tarvikkeita
• hoitajakäynnit, joihin liittyy ohjausta, lääkeinfuusio tai
toimenpide

110 €

MUN40 • dialyysiosastolla toteutettu hemodialyysihoito
• lääkärikäynti, johon liittyy kliinisen kemian, radiologian tai
patologian  perustutkimuksia
• konsultaatiokäynti osastolla
• verensiirto

240 €

MUN50 • kotidialyysipotilaan kontrollikäynti tai etävastaanotto lääkärillä /
hoitajalla, potilas hoitaa itsensä kotona, sisältää sairaalasta
annettuja tarvikkeita sekä laboratorikokeita
• dialyysihoitajan kotikäynti potilaan luona
• ensikäynti munuaispoliklinikalla
• vastaanottokäynti tai muu kontakti, joihin liittyy mm.
isotooppirasitus tai magneettikuvaus tai TT-kuvaus tai runsaasti
kalliita kliinisen kemian tutkimuksia (esim. hormonikeräykset) tai
luuydintutkimukset
• elinsiirtopotilaiden lääkärinvastaanotto

400 €
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MUN60 • peritoneaalidialyysin polikliininen hoidon opetus
• avusteisen kotidialyysipotilaan hoitotiimin koulutus (asiakkaalle
maksuton)
• plasmanvaihto
• suunnittelematon akuuttihemodialyysi
• potilas vaatii tehostettua hoitoa ja seurantaa, esim. MET-ryhmä
osallistuu hoitoon
• munuaissiirtoon lähetettävän potilaan hemodialyysi
päivystyaikana

900 €

MUN70 • vastaanottokäynti tai muu kontakti, johon liittyy useita kliinisen
fysiologian alan tutkimuksia, UÄ-tutkimuksia, TT-,
magneettitutkimuksia, radiologisia toimenpiteitä tai
isotooppitutkimuksia
• käynnit, joiden yhteydessä PET-TT-tutkimus
• käynnit, joihin liittyy kalliita lääkehoitoja

1 900 €

MUN80 • tavanomaista kalliimmat sytostaatit tai immunologiset lääkkeet
5 693 €
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Gastroenterologia ja gastrokirurgia

GAS10 • hoitopuhelu/kirjevastaus (puhelu/kirje, joka korvaa käynnin,
tehdään merkintä sairauskertomukseen, potilaalta ei peritä
maksua, mutta kuntalaskutus suoritetaan)
• mikäli hoitopuhelu/kirje korvaa käynnin, johon liittyy kalliita
tutkimuksia, voidaan kuntalaskutuksessa käyttää ao. tutkimukset
sisältäviä hintaryhmiä
• lääkärille annettava paperi-, sähköposti- tai kuvakonsultaatio,
josta tehdään merkintä sairauskertomukseen
• hoitajakäynti tai muut yksinkertaiset sarjahoitokäynnit

40 €

GAS20 • lähetteen palautus sisältäen yksityiskohtaiset hoito-ohjeet,
korvaa lääkärin ensikäynnin
• lääkärinvastaanottokäynti ilman laboratorio- tai rtg-tutkimuksia,
testejä, toimenpiteitä tai lausuntoja
• erityishoitajakäynnit, joihin liittyy ohjausta

90 €

GAS30 • sigmoidoskopia (sisältää yksinkertaiset laboratoriotutkimukset ja
PAD:n sekä yksinkertaisen polypektomian)
• kapseliendoskopian analyysi

325 €

GAS40 • gastroskopia (sisältää yksinkertaiset laboratoriotutkimukset ja
PAD:n sekä yksinkertaisen polypektomian)
• impedanssiplanimetria
• lääkärikäynti, johon liittyy kliinisen kemian, radiologian tai
patologian  perustutkimuksia                                                                •
konsultaatiokäynti osastolla

420 €

GAS50 • kolonoskopia (sisältää yksinkertaiset laboratoriotutkimukset ja
PAD:n sekä yksinkertaisen polypektomian, Barron-ligatuurat)
• tarkkuusmanometria
• aikaa vievä ensikäynti
• elinsiirtopotilaiden lääkärinvastaanotto

530 €

GAS60 • vaativat endoskooppiset toimenpiteet, kuten vaativa polyypin
poisto, vuodon tyrehdyttäminen (injektiot, lämpökäsittely, klipsi),
skleroterapia, argonkäsittely, vierasesineen poisto
• striktuuran dilataatio
• ruokatorvikohjujen ligaatio
• endoskooppinen ultraäänitutkimus
• kapseliendoskopia
• endoskopiakäynti, johon liittyy TT-, MRI- tai isotooppitutkimus
tai Botox-hoito
• vastaanottokäynti, johon liittyy kalliita kliinisen kemian
tutkimuksia ja/tai kalliita radiologisia tutkimuksia

1 050 €
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GAS70 • erittäin vaativat endoskooppiset toimenpiteet ja/tai kallis
välineistö
• vuodon liimaus, klipsit, vaativa toimenpide
• kardian botuliniumkäsittely
• endoskooppinen mukosaresektio
• vaativa endoskooppinen ultraäänitutkimus, esim. neulanäyte

• Solesta-pistos

2 000 €

GAS80 • ruokatorvistentin laitto
• endoskopia tai vastaanottokäynti, johon liittyy PET-TT 2 200 €

GAS90 • C-hepatiittilääkitys 9 970 €
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Kirurgia, avohoito

KIR10 • hoitopuhelu/kirjevastaus (puhelu/kirje, joka korvaa käynnin,
tehdään merkintä sairauskertomukseen, potilaalta ei peritä
maksua, mutta kuntalaskutus suoritetaan)
• mikäli hoitopuhelu/kirje korvaa käynnin, johon liittyy kalliita
tutkimuksia, voidaan kuntalaskutuksessa käyttää ao. tutkimukset
sisältäviä hintaryhmiä
• lääkärille annettava paperi-, sähköposti- tai kuvakonsultaatio,
josta tehdään merkintä sairauskertomukseen
• hoitajakäynti tai muut yksinkertaiset sarjahoitokäynnit

40 €

KIR20 • lähetteen palautus sisältäen yksityiskohtaiset hoito-ohjeet,
korvaa lääkärin ensikäynnin
•  asiantuntijasairaanhoitajan käynti johon ei sisälly tutkimuksia
• lääkärinvastaanottokäynti ilman laboratorio- tai rtg-tutkimuksia,
testejä, toimenpiteitä tai lausuntoja

85 €

KIR30 • lääkärin vastaanotto, johon sisältyy natiivi rtg-tutkimus tai kipsin
poisto (mahdollisine kuvauksineen) tai laboratoriotutkimuksia
• pieni plastiikkakirurginen toimenpide (haavan hoito, punktio
yms.)
• asiantuntijasairaanhoitajan käynti johon sisältyy natiivi-rtg tai
laboratoriotutkimuksia

140 €

KIR40 • käynti, johon sisältyy mammografia ja UÄ-tutkimus
• urologinen tutkimus, joka sisältää virtsan sytologian
• urodynaaminen tutkimus
• vaativa plastiikkakirurginen haavan hoito tai revisio yms.
• Botox vastaanoton yhteydessä
• käynti, johon sisältyy pientoimenpide (Hoffman –rautojen tai
Kirshner -piikkien poisto, punktiot, intra-artikulaariset injektiot,
proktoskopia yms.)
• käynti, johon sisältyy toimenpide (esim. luomen poistot,
suonikohjujen ruiskutus) ja PAD
• TRUS (sisältää lääkärin vastaanoton)
• vaativa plastiikkakirurginen toimenpide
• virtsarakon lääkehuuhtelu tai iv-lääketiputus
• hydrocele punktio + skleroterapia
• käynti, johon sisältyy tietokonetomografia
• käynti, johon sisältyy mammografia ja UÄ ja ONB/PNB

265 €
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KIR50 • tietokonetomografia ja ENMG tai muu vastaava tutkimus
• munuaistoiminnan gammakuvaus
• geelikystoskopia
• TRUS + biopsia (sisältää lääkärin vastaanoton)
• rtg-varjoainetutkimus (suoli, laskimot, herniografia, nivelet)
• käynti, johon sisältyy MRI-tutkimus
• käynti, johon sisältyy XGEVA-pistos
• käynti, johon sisältyy isotooppitutkimukset (luustokartta,
gammakuvaus), (anestesia) toimenpide sekä ENMG
• vaativa käynti, johon sisältyy useampi laaja tutkimus: esimerkiksi
MRI ja ENMG tai isotooppi tai tietokonetomografia
• vastaanottokäynti, jossa mukana useamman erikoisalan
ammattilaiset (haavakeskus)

415 €

KIR60 • useampi urologinen tutkimus samalla käynnillä
• käynti, johon sisältyy tulehduspesäkkeen gammakuvaus
(leukosyyttikartta)
• lääkärikäynti jossa määrätään yksilölliset ortopediset jalkineet
• käsikirurgin käynti jossa pistetään Xiapex-lääkevalmistetta
• ortopedin käynti, jossa määrätään Exogen-laite potilaalle
• vaativa vastaanottokäynti, jossa mukana useamman erikoisalan
ammattilaiset (haavakeskus)

650 €
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Syöpätaudit, avohoito

SYO10 • hoitopuhelu/kirjevastaus (puhelu/kirje, joka korvaa käynnin,
tehdään merkintä sairauskertomukseen, potilaalta ei peritä
maksua, mutta kuntalaskutus suoritetaan)
• mikäli hoitopuhelu/kirje korvaa käynnin, johon liittyy kalliita
tutkimuksia, voidaan kuntalaskutuksessa käyttää ao. tutkimukset
sisältäviä hintaryhmiä
• lääkärille annettava paperi-, sähköposti- tai kuvakonsultaatio,
josta tehdään merkintä sairauskertomukseen
• lähetteen palautus sisältäen yksityiskohtaiset hoito-ohjeet,
korvaa lääkärin ensikäynnin
• hoitajakäynti tai muut yksinkertaiset sarjahoitokäynnit

40 €

SYO20 • lähetteen palautus sisältäen yksityiskohtaiset hoito-ohjeet,
korvaa lääkärin ensikäynnin
• lääkärinvastaanottokäynti ilman laboratorio- tai rtg-tutkimuksia,
testejä, toimenpiteitä tai lausuntoja

95 €

SYO30 • hoitajankäynti, peruskäynti ilman tutkimuksia
• Fluoropumpun poisto 80 €

SYO40 • käynti, johon sisältyy peruslaboratoriokokeet ja natiivi-rtg
• käynti, johon sisältyy mammografia tai UÄ-tutkimus tai laajat
natiivi-rtg-tutkimukset
• käynti, johon sisältyy mammografia ja UÄ-tutkimus
ohut/paksuneulapiopsioineen
• toimenpide ja PAD
• rtg-varjoainetutkimus
• solunsalpaajahoito esim. CEF

180 €

SYO50 • käynti johon sisältyy tietokonetomografia- tai isotooppi-
tutkimukset (luustokartta, munuaisten gammakuvaus) tai ENMG
• solunsalpaajahoito esim. Taxotere tai vastaava

360 €

SYO60 • vaativa käynti, johon sisältyy MRI- tutkimus
• tietokonetomografia- ja ENMG- tai muu vastaava tutkimus
• solunsalpaajahoito esim. Halaven

490 €

SYO70 • vaativa käynti, johon sisältyy kaksi laajaa tutkimusta esimerkiksi
MRI ja ENMG
• solusalpaajahoito esim. Abraxane, Erpitux

1 500 €
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SYO80 • solunsalpaajahoito esim. Keytruda 200 mg 3 700 €

SYO85 • solunsalpaajahoito esim. Optivo 240 mg 4 000 €

SYO90 • vaativa käynti, johon sisältyy kaksi laajaa tutkimusta esimerkiksi
MRI ja ENMG
• solusalpaajahoito esim. Xoficoo

5 600 €

SYO95 • solunsalpaajahoito esim. Optivo 480 mg tai Keytruda 400 mg
• PET-CT -tutkimus

8 000 €

SYO96 • solunsalpaajahoito esim. Avastin, sc. Herceptin, iv. Herceptin tai
vastaava

800 €
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Korva-, nenä- ja kurkkutaudit, avohoito

KNK10 • hoitopuhelu/kirjevastaus (puhelu/kirje, joka korvaa
käynnin, tehdään merkintä sairauskertomukseen, potilaalta ei
peritä maksua, mutta kuntalaskutus suoritetaan)
• mikäli hoitopuhelu/kirje korvaa käynnin, johon liittyy kalliita
tutkimuksia, voidaan kuntalaskutuksessa käyttää ao. tutkimukset
sisältäviä hintaryhmiä
• lääkärille annettava paperi-, sähköposti- tai kuvakonsultaatio,
josta tehdään merkintä sairauskertomukseen
• lyhyt hoitajakäynti tai muut yksinkertaiset sarjahoitokäynnit
• apuväline- ja kuntoutuskäynti, ei lääkärikäyntiä

40 €

KNK20 • lähetteen palautus sisältäen yksityiskohtaiset hoito-ohjeet,
korvaa lääkärin ensikäynnin
• lääkärinvastaanottokäynti ilman laboratorio- tai rtg-tutkimuksia,
testejä, toimenpiteitä tai lausuntoja
• lyhyt uusintakäynti
• pelkkä tavallinen anamneesi ja ORL-status (mukaan lukien
otomikroskopia)
• yöpolygrafia-tutkimuksen aloitus
• Meniett-pumpun ohjaus
• vaativa hoitajakäynti, johon liittyy verikokeita ja muita
tutkimuksia
• käynti puheterapeutilla

95 €

KNK30 • ensikäynti, aikaa vievä uusintakäynti
• päivystyskäynnit
• kaikki toimenpiteet (mukaan lukien max-punktiot, korva-
huuhtelu, parasenteesi, putkitukset, radikaali-ontelon putsaukset
jne.)
• nasofiberoskopia, jäykkä nasoendoskopia
• potilaalla mukana olevan oman trakeostomiakanyylin vaihto
• lausunto yöpolygrafia-tutkimuksesta
• vaativat, laajat audiologiset tutkimukset, ABR / kynnykset, ASSR

160 €

KNK40 • ammattitautiselvittelyt
• puheproteesin vaihto
• trakeostomiakanyylin vaihto, potilaalla ei kanyylia mukana
• videofluorografia (jossa puheterapeutti mukana)
• larynx-pkl käynnit /stroboskopia
• CT- tai MRI- kuvantamiset
• CAME -meeting
• hankalat nenäverenvuodot, joissa tähystetään, poltetaan
• erityisen aikaa vievät tapaukset,
• office kirurgia, mm. RFA / RFITT hoidot
 * lääkärin vastaanotto, jossa otetaan koepala ja tehdään PAD-
pyyntö

300 €
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Kuulokeskus, avohoito

KNK10 • hoitopuhelu/kirjevastaus/apuvälineen lähetys postitse
korjaukseen ja takaisin asiakkaalle (korvaa käynnin, tehdään
merkintä joko potilaskertomukseen tai Effectoriin, kuntalaskutus
suoritetaan)
• hoitajakäynti tai muut yksinkertaiset sarjahoitokäynnit
• kontrollikäynti, apuväline- ja kuntoutuskäynti ja/tai suppea
kuulontutkimus mm. äänesaudiometria + luujohto, emissio

40 €

KNK20 • lähetteen palautus sisältäen yksityiskohtaiset hoito-ohjeet,
korvaa lääkärin ensikäynnin
• lääkärinvastaanottokäynti ilman laboratorio- tai rtg-tutkimuksia,
testejä, toimenpiteitä tai lausuntoja
• laaja kuulontutkimus, leikkiaudiometria, tympanometria ja
stapediusrefleksi, äänikenttä, tinnitustutkimus

95 €

KNK30 • peruskäynti
• kojesovitus / uusija, kuulo tutkittu edellisellä käynnillä 160 €

KNK40 • kuulon kuntoutus ja erikoistutkimukset, ABR / latenssit, VOG,
vHit, kuulokojesovitus ja käytön opetus, kojeuusinnat 300 €

KNK50 • vaativat, laajat audiologiset tutkimukset, ABR / kynnykset, ASSR
700 €
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Silmätaudit, avohoito

SIL10 • hoitopuhelu/kirjevastaus (puhelu/kirje, joka korvaa käynnin,
tehdään merkintä sairauskertomukseen, potilaalta ei peritä
maksua, mutta kuntalaskutus suoritetaan)
• mikäli hoitopuhelu/kirje korvaa käynnin, johon liittyy kalliita
tutkimuksia, voidaan kuntalaskutuksessa käyttää ao. tutkimukset
sisältäviä hintaryhmiä
• lääkärille annettava paperi-, sähköposti- tai kuvakonsultaatio,
josta tehdään merkintä sairauskertomukseen
• hoitajakäynti tai muut yksinkertaiset sarjahoitokäynnit
• diabetespotilaan silmänpohjakuvaus tai lääkärin lausunto

40 €

SIL20 • lähetteen palautus sisältäen yksityiskohtaiset hoito-ohjeet,
korvaa lääkärin ensikäynnin
• lääkärinvastaanottokäynti ilman laboratorio- tai rtg-tutkimuksia,
testejä, toimenpiteitä tai lausuntoja

95 €

SIL30 • näkökenttätutkimus
• HRT/OCT/C24-2+Icare-paine 50 €

SIL40 • päivystykset, karsastuskäynti, pre-käynti
• lääkärin vastaanottokäynti, johon liittyy näkökenttätutkimus,
OCT, TOPO tai HRT
• glaugoomapaketti

140 €

SIL50 • polikliininen leikkaus, laserhoito, prismakelmuhoito
• laboratorio- ja radiologiantutkimukset, FAG- tai ICG-kuvaus, UÄ-
tutkimus
• kallis silmätutkimus (CT, ERG/VEP)

190 €

SIL60
• lasiaisinjektio molempiin silmiin (VEGF-inhibiittori + kallis lääke)
• sarveiskalvon valokovetushoito tai lasiaisinjektio (kallis lääke)
yhteen silmään, biologinen lääke

1 300 €

SIL70 • lasiaisinjektio VEGF-inhibiittorilla yhteen silmään 286 €

SIL75 • lasiaisinjektio VEGF-inhibiittorilla molempiin silmiin
• kallis silmätutkimus (MRI) 520 €

SIL80
• PDT-hoito 1 100 €

SIL85 • lasiaisinjektio (kallis lääke) molempiin silmiin 2 150 €
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Suu- ja leukakirurgia, avohoito

SUU10 • hoitopuhelu/kirjevastaus (puhelu/kirje, joka korvaa käynnin,
tehdään merkintä sairauskertomukseen, potilaalta ei peritä
maksua, mutta kuntalaskutus suoritetaan)
• mikäli hoitopuhelu/kirje korvaa käynnin, johon liittyy kalliita
tutkimuksia, voidaan kuntalaskutuksessa käyttää ao. tutkimukset
sisältäviä hintaryhmiä
• lääkärille annettava paperi-, sähköposti- tai kuvakonsultaatio,
josta tehdään merkintä sairauskertomukseen
• hoitajakäynti tai muut yksinkertaiset sarjahoitokäynnit

40 €

SUU20 • lääkärinvastaanottokäynti ilman laboratorio- tai rtg-tutkimuksia,
testejä, toimenpiteitä tai lausuntoja 95 €

SUU30 • käynti suuhygienistillä (alle 30 min.)
• sarjahoitokäynti
• lähetteen palautus tai kirjallinen konsultaatiovastaus sisältäen
yksityiskohtaiset hoito-ohjeet, korvaa lääkärin ensikäynnin
• lyhyt poliklinikkakäynti (suppea tutkimus, lyhyt kontrollikäynti,
lyhytkestoinen toimenpide kuten ompeleiden poisto, lyhyt
ensiaputoimenpide ym.)
• käynti suuhygienistillä 30–60 min

100 €

SUU40 • tavallinen poliklinikkakäynti (tavallinen suusairauden tutkimus-
tai hoidon suunnittelukäynti, tavallinen hampaanpoisto,
yksinkertainen korjaavan hammashoidon toimenpide,
anestesiahammashoidon suunnittelu)

250 €

SUU50 • aikaa vievä tai vaativa poliklinikkakäynti (vaativa suusairauden
tutkimus ja hoidon suunnittelu, kasvokipupotilaan käynti, vaativa
korjaavan hammashoidon toimenpide, aikaa vievä proteettinen tai
purentafysiologinen hoitokäynti, vaikea ja aikaa vievä
hampaanpoisto, hammasvamman hoitokäynti)
• polikliininen leikkaus

350 €

SUU60 • aikaa vievä ja vaativa poliklinikkakäynti yli 60 min. (vaativa
kasvokipupotilaan käynti, vaativa ja aikaa vievä hammasvamman
hoitokäynti, veritartuntavaarallisen potilaan hoitokäynti)
• aikaa vievä, vaativa polikliininen leikkaus
• uniapneakisko

686 €
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SUU70 • erittäin vaativa ja aikaa vievä poliklinikkakäynti (perusteellinen,
paljon suunnittelutyötä vaativa tutkimus esimerkiksi
dentofasiaalinen tai leukaproteettinen deformiteetti, erittäin
vaativa suu-leukasairauden, pelko- tai kasvokipupotilaan
hoitokäynti
• laaja oikomishoidon käynti tai toimenpide
• tavanomainen implantointi
• ortognaattis-kirurginen alkuarvio
• oikomishoidon alkutarkastus sisältäen hoitosuunnitelman

1 000 €

SUU80 • laaja implantointi
• erittäin laaja kirurginen toimenpide
• laaja proteettinen työ
• vaativa ortognaattis-kirurginen suunnittelu

3 000 €
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Naistentaudit ja synnytykset

Naistentautien poliklinikka, avohoito

NAI10 • hoitopuhelu (lääkärin/potilaan puhelu, joka korvaa käynnin,
tehdään merkintä sairauskertomukseen, käynti on potilaalle
maksuton, mutta kuntalaskutus suoritetaan)
• lääkärille annettava paperi-, sähköposti- tai kuvakonsultaatio,
josta tehdään merkintä sairauskertomukseen
• kirjevastaus potilaalle tuloksista, korvaa uusintakäynnin
• hoitajakäynti tai muut yksinkertaiset sarjahoitokäynnit

40 €

NAI20 • lähetteen palautus sisältäen yksityiskohtaiset hoito-ohjeet,
korvaa lääkärin ensikäynnin
• lääkärinvastaanottokäynti ilman laboratorio- tai rtg-tutkimuksia,
testejä, toimenpiteitä tai lausuntoja

90 €

NAI30 • vaativa hoitajakäynti kuten  lapsettomuuspkl:n
keskustelukäynnit
• hoitajan syöpäpkl vastaanotto
• pistosopetus
• hoitaja-PAPA-vastaanotto

60 €

NAI40 • tavallinen uusintakäynti, sisältää 1-3 usein käytettyä
laboratoriotutkimuksta (esim. papa, PLV+uricult, CRP, Hka,
Leukosyytit) sekä leiko-käynnit
• ovulaatioinduktiossa käyvien potilaiden ultraäänitutkimukset
• kierukan laitto
• hoitajan papa-vastaanotto, jos samalla HPV-testi

130 €

NAI50 • ensikäynti tai aikaa vievä uusintakäynti, johon liittyy useita
laboratoriotutkimuksia tai lääkärin tekemä ultraäänitutkimus
• kaikki erikoispoliklinikkakäynnit, paitsi kolposkopia ja laser
• päivystyskäynnit arkisin kello 8-15

175 €

NAI60 • kolposkopiat
• laser, loop
• vastaanotot, joihin tilataan maksullinen tulkki
• käynnit, joihin liittyy runsaasti tai erityisen kalliita
laboratoriotutkimuksia tai PET-TT,CT tai MRI-tutkimus
• Metotreksaattihoito

400 €

NAI70 • hysteroskopiat
• Novasure-hoidot

1 500 €
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Äitiyspoliklinikka, avohoito

AIT10 • hoitopuhelu/kirjevastaus (puhelu/kirje, joka korvaa käynnin,
tehdään merkintä sairauskertomukseen, potilaalta ei peritä
maksua, mutta kuntalaskutus suoritetaan)
• lääkärin paperi-, sähköposti- tai kuvakonsultaatio, josta tehdään
merkintä sairauskertomukseen
• sikiön sykekäyrä(KTG)kontrollit, kätilökäynti
• kätilön antama keisarileikkauspotilaan ohjaus
• kätilön antama antikoagulanttipistosohjaus

40 €

AIT20 • lähetteen palautus sisältäen yksityiskohtaiset hoito-ohjeet,
korvaa lääkärin ensikäynnin
• lääkärinvastaanottokäynti ilman laboratorio- tai rtg-tutkimuksia,
testejä, toimenpiteitä tai lausuntoja

95 €

AIT30 • kätilön suorittama seulontaultraäänitutkimus ja riskilaskenta
• imetyspoliklinikkakäynti kätilön vastaanotolla
• raskausdiabeetikon elintapaohjaus tai insuliinin pistosopetus
• aikaa vievä HAL-potilaan vastaanottokäynti kätilöllä
• sikiöindikaatiokeskeytys, käynti kätilön vastaanotolla (Mifegyne)
• synnytyspelkopotilaan kätilökäynti

80 €

AIT40 • tavallinen lääkärin vastaanottokäynti sisältäen sikiön sykekäyrän,
UÄ-tutkimuksen ja yksinkertaiset laboratoriokokeet (esim.
yliaikaiskontrolli, kasvukontrolli, cx-kontrolli)

150 €

AIT50 • tavallista vaativampi lääkärikäynti (esim. HALSO- ja
synnytyspelkopotilaat, kaksosraskaudet)
• lääkärin suorittama varhaisraskauden ultraäänitutkimus ja
riskilaskenta
• kaikki päivystyskäynnit
• lääkärin suorittama rakenneultraäänitutkimus
• aikaa vievä käynti lääkärillä, johon sisältyy ultraäänitutkimus tai
laajat laboratoriotutkimukset
• ballonkikäynnistys
• suonensisäisesti annettava rautalääkitys
• käynti joka edellyttää toisen erikoisalan konsultaatiota
• perätilan ulkokäännös/-yritys (ei pelvimetriaa)
• potilaskäynti joka vaatii maksullisen tulkin käyttöä

220 €

AIT60 • perätilan ulkokäännös johon liittyy magneettipelvimetria
• käynti, joka sisältää erityisen kalliita laboratoriotutkimuksia
(esim. geenitutkimukset)
• sikiöseulontakäyntiin liittyvä NIPT tutkimus
• käynti johon sisältyy yliopistosairaalakonsultaatio (esim.
istukkabiopsia)
• äitiyspoliklinikalla tehtävät lapsivesipunktiot

800 €
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Kipupoliklinikka, avohoito

KIP10 • hoitopuhelu/kirjevastaus (puhelu/kirje, joka korvaa käynnin,
tehdään merkintä sairauskertomukseen, potilaalta ei peritä
maksua, mutta kuntalaskutus suoritetaan)
• mikäli hoitopuhelu/kirje korvaa käynnin, johon liittyy kalliita
tutkimuksia, voidaan kuntalaskutuksessa käyttää ao. tutkimukset
sisältäviä hintaryhmiä
• lääkärille annettava paperi-, sähköposti- tai kuvakonsultaatio,
josta tehdään merkintä sairauskertomukseen
• hoitajakäynti tai muut yksinkertaiset sarjahoitokäynnit

40 €

KIP20 • lähetteen palautus sisältäen yksityiskohtaiset hoito-ohjeet,
korvaa lääkärin ensikäynnin
• lääkärinvastaanottokäynti ilman laboratorio- tai rtg-tutkimuksia,
testejä, toimenpiteitä tai lausuntoja

85 €

KIP30 • erikoislääkärin vo-aika (60 min), voi sisältää natiivi rtg-
tutkimuksia, peruslaboratoriotutkimuksia tai lausuntoja
• konsultaatiokäynti (käyntityyppi 4, ei tarkoiteta
os.konsultaatiota)

175 €

KIP40 • pienehköt tai keskisuuret toimenpiteet
- laskimopuudutukset, stellatumit, sakraali-ja
epiduraalipuudutukset, triggerit ja akupunktiohoidot

290 €

KIP50 • erikoislääkärin vo-aika (60 min), johon sisältyy lähettäminen MRI-
tutkimukseen, tietokonetomografiaan tai ENMG-tutkimukseen
• iv-lääkeainetestaukset ja ketamiinihoidot
• lumbaalinen sympatektomia tai muut leikkaussaliolosuhteita
vaativat toimenpiteet
• Qutenza hoito
• selektiivinen hermojuuripuudutus CT-kontrollissa (merkitään
tmp-käynnille)

460 €

KIP60 • intratekaalisen pumpun täyttö hydromorfonilla, baclofenilla
ja/tai morphinilla

750 €
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Covid-19 -potilaiden hoito

PAN010 Covid-19 -potilaan hoito erikoissairaanhoidon vuodeosastolla 600 €
PANO20 Covid-19 -potilaan hoito tehovalvonnan vuodeosastolla 700 €
PANO30 Covid-19 -potilaan hoito erikoissairaanhoidon teho-osastolla 3 000 €
PANP10 Covid-19 -potilaan pkl käynti, sis. Laboratoriotestauksen 230 €

PANP20 Covid-19 -potilaan lääkärin vastaanotto, sis. Kotisairaalan lääkärin
jatko-hoidon suunnittelun

137 €

PANP30 Covid-19 -potilaan hoitopuhelu 35 €

PANP40 Covid-19 -potilaan hoidon tarpeen arviointi (hoitajakäynti tai
lääkärin puhelinkonsultaatio), potilaalle ei tehdä Covid-testiä.

66 €

PANP50 Covid-19 -potilaan hoitajan kotikäynti (kotisairaala) 130 €

PANP60 Covid-19 -potilaan lääkärin käynti poliklinikalla, vaativaa valvontaa
tarvinnut potilas, joka lähetetään osastolle

637 €

PPKUN1 Covid-19 -potilaan hoitajakäynnin asiakasmaksuosuus (laskutetaan
kunnalta)

24,90 €

PPKUN2 Covid-19 -potilaan lääkärikäynnin asiakasmaksuosuus (laskutetaan
kunnalta)

41,20 €

HPKUN1 Covid-19 -potilaan hoitopäivän asiakasmaksuosuus (laskutetaan
kunnalta)

48,90 €

PPKOT1 Covid-19 -potilaan asiakasmaksuosuus, kotisairaalan hoitajakäynti
(laskutetaan kunnalta)

12 €

PPKOT2 Covid-19 -potilaan asiakasmaksuosuus, kotisairaalan lääkärikäynti
(laskutetaan kunnalta)

18,90 €

ktpot Covid-19 -potilaan asiakasmaksuosuus, pth-vuodeosaston
asiakasmaksuosuus (laskutetaan kunnalta)

48,90 €

KTPANL Covid-19 -potilaan lääkärikäynti avosairaanhoidossa 137 €
KTPANH Covid-19 -potilaan hoitajakäynti tai näytteenottokäynti avosairaanhoidossa230 €
KMPANH Pandemia-asiakkaan käyntimaksu hoitajalla (laskutetaan kunnalta) 20,60 €
KMPANL Pandemia-asiakkaan käyntimaksu lääkärillä (laskutetaan kunnalta) 41,20 €
KTHOPU Pandemia-asiakkaan hoitopuhelu avosairaanhoidossa 35 €

PPKUN3 Covid-19 -potilaan sarjahoitokäynnin asiakasmaksuosuus
(laskutetaan kunnalta) 11,40 €

PPKUN4 Covid-19 -potilaan pv-kirurgiakäynnin asiakasmaksuosuus
(laskutetaan kunnalta)

135,10 €



DRG-HINNASTO

DP039O Mykiön leikkaus, normaali, toi 690 €
001C Kallonsisäisen aneurysman, verisuonianomalian tai hemangioman toimenpide 2 911
004 Selkäydinleikkaus 12 252
004O Selkäydinleikkaus, lyhyt hoito 7 107
005 Kallonulkoinen aivoverenkiertoon vaikuttava verisuonten leikkaus 6 812
006O Rannekanavaoireyhtymän leikkaus, lyhyt hoito 1 315
007 Hermostoon liittyvä muu toimenpide, komplisoitunut 13 105
008 Hermostoon liittyvä muu toimenpide, ei komplisoitunut 5 838
008O Hermostoon liittyvä muu toimenpide, lyhyt hoito 1 904
009 Selkäytimen sairaus tai vamma 15 145
010 Keskushermoston kasvain, komplisoitunut 3 637
011D Keskushermoston kasvain, ei komplisoitunut, vaativa sytostaattihoito 5 635
011F Keskushermoston kasvain, ei komplisoitunut 2 563
012 Etenevä keskushermoston sairaus 2 003
013 MS-tauti tai pikkuaivoataksia 3 476
014A Aivoinfarkti tai muu pitkäkestoinen aivoverenkierron häiriö, komplisoitunut 3 894
014B Aivoinfarkti tai muu pitkäkestoinen aivoverenkierron häiriö, ei trombolyysihoitoa, ei komplisoitunut3 110
014C Aivoinfarkti tai muu pitkäkestoinen aivoverenkierron häiriö, trombolyysihoito, ei komplisoitunut4 560
014D Aivoinfarkti tai muu pitkäkestoinen aivoverenkierron häiriö, trombolyysihoito, komplisoitunut7 101
015 Ohimenevä iskemia (TIA) tai muu aivoverenkierron häiriö ilman infarktia 1 744
016 Aivoverenkierron häiriö, diffuusi, komplisoitunut 2 699
017 Aivoverenkierron häiriö, diffuusi, ei komplisoitunut 1 141
018 Ääreis- tai aivohermon sairaus, komplisoitunut 2 516
019 Ääreis- tai aivohermon sairaus, ei komplisoitunut 2 114
020 Hermoston infektiosairaus, ei aivokalvontulehdus 7 661
020A Hermoston infektiosairaus, ei virusaivokalvontulehdus, komplisoitunut 5 279
020B Hermoston infektiosairaus, ei virusaivokalvontulehdus, ei komplisoitunut 3 657
021 Virusaivokalvontulehdus 3 275
023 Tajuttomuus muun kuin vamman takia 3 929
024 Kohtausoire tai päänsärky, aikuinen, komplisoitunut 2 788
025 Kohtausoire tai päänsärky, aikuinen, ei komplisoitunut 1 343
026 Kohtausoire tai päänsärky, lapsi 2 079
027 Vakava aivovamma 4 373
028 Aivovamma, aikuinen, komplisoitunut 7 662
029 Aivovamma, aikuinen, ei komplisoitunut 2 526
031 Aivotärähdys, aikuinen, komplisoitunut 848
032 Aivotärähdys, aikuinen, ei komplisoitunut 719
033 Aivotärähdys, lapsi 1 315
034 Keskushermoston muu häiriö, komplisoitunut 2 804
035 Keskushermoston muu häiriö, ei komplisoitunut 2 250
036B Verkkokalvon kiinnittäminen 3 344
036D Silmän laaja toimenpide 3 867
036O Verkkokalvon toimenpiteet, lyhyt hoito 4 180
036R Värikalvon ja kammiokulmalasertoimenpiteet, lyhyt hoito 314
036S Silmänpaineleikkaukset, lyhyt hoito 2 090
037 Silmämunan ja silmäkuopan leikkaukset 4 180
037O Silmämunan ja silmäkuopan leikkaukset, lyhyt hoito 4 441
039 Kaihileikkaukset ja muut mykiön leikkaukset 2 309
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039O Mykiön leikkaus, toispuoleinen, lyhyt hoito 941
039P Mykiön leikkaus, molemminpuoleinen, lyhyt hoito 1 568
040 Silmän ulkoinen toimenpide, paitsi silmäkuoppa 3 449
040O Silmän sisäiset muut leikkaukset 2 695
041O Karsastustoimenpiteet, lyhyt hoito 2 105
041O Silmän ulkoiset muut toimenpit 2 299
041P Karsastustoimenpiteet, lyhyt hoito 2 660
041Q Muut silmän alueen toimenpiteet, anestesia, lyhyt hoito 1 766
041R Muut silmän alueen toimenpiteet ilman anestesiaa, lyhyt hoito 1 348
042 Silmän sisäiset muut leikkaukset 4 337
042O Silmän sisäiset muut leikkaukset 3 658
042P Muut silmänsisäiset toimenpiteet, lyhyt hoito 1 359
043 Silmän turpoaminen 905
044 Äkilliset vakavat silmän infektiosairaudet 2 283
045 Silmän hermostolliset sairaudet 1 805
046 Muu silmäsairaus aikuisella, komplisoitunut 1 708
047 Muu silmäsairaus aikuisella, ei komplisoitunut 1 142
048 Muu silmäsairaus lapsella 2 789
049A Muu pään ja kaulan alueen suuri leikkaus 7 117
050N Korvasylkirauhasen poisto 2 125
051N Muu sylkirauhastoimenpide 1 212
051O Sylkirauhastoimenpide, lyhyt hoito 1 135
053A Nenänsivuontelon leikkaus 3 730
053B Kartiolisäkkeen leikkaus 5 345
054O Nenänsivuontelon leikkaus, lyhyt hoito 1 854
054P Kartiolisäkkeen leikkaus, lyhyt hoito 2 825
055 Korvan, nenän tai kurkun muu leikkaus 2 803
055O Korvan, nenän tai kurkun muu vaikea leikkaus, lyhyt hoito 1 802
056 Nenän muovausleikkaus 4 792
056O Nenän muovausleikkaus, lyhyt hoito 1 836
060N Risaleikkaus 2 596
060O Risaleikkaus, ei muita toimenpiteitä, lyhyt hoito 1 424
063 Korvan, nenän tai kurkun alueen muu laaja toimenpide 4 049
063O Korvan, nenän tai kurkun alueen muu toimenpide, lyhyt hoito 1 804
064E Korvan, nenän tai kurkun pahanlaatuinen kasvain 3 826
065 Tasapainohäiriö 1 163
066 Nenäverenvuoto 1 107
067 Kurkunkannentulehdus 2 961
068 Korvatulehdus tai ylähengitystieinfektio, komplisoitunut, aikuinen 1 900
069 Korvatulehdus tai ylähengitystieinfektio, ei komplisoitunut, aikuinen 1 112
070A Korvatulehdus tai ylähengitystieinfektio, lapsi, komplisoitunut 2 302
070B Korvatulehdus tai ylähengitystieinfektio, lapsi, ei komplisoitunut 2 028
071 Kurkunpään ja henkitorven tulehdus 6 037
072 Nenän vamma tai epämuodostuma 1 297
073 Korvan nenän tai kurkun muu sairaus, aikuinen 1 523
074 Korvan nenän tai kurkun muu sairaus, lapsi 2 168
075 Laaja rintaontelon muu kuin sydänleikkaus 14 072
076 Suppea hengityselinten toimenpide, komplisoitunut 11 842
077 Suppea hengityselinten toimenpide, ei komplisoitunut 7 694
077O Suppea hengityselinten toimenpide, lyhyt hoitojakso 1 322
078 Keuhkoembolia 2 653
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079 Alahengitystieinfektio tai inflammaatio, aikuinen, komplisoitunut 5 135
080 Alahengitystieinfektio tai inflammaatio, aikuinen, ei komplisoitunut 2 390
081 Alahengitystieinfektio tai inflammaatio, lapsi 7 859
082A Hengityselinten kasvaimet, sädehoito 6 903
082E Hengityselinten kasvaimet 2 540
083 Vakava rintakehän vamma, komplisoitunut 5 597
084 Vakava rintakehän vamma, ei komplisoitunut 1 799
085 Pleuraeffuusio, komplisoitunut 3 047
086 Pleuraeffuusio, ei komplisoitunut 2 144
087 Hengitysvajaus tai keuhkoödeema 3 273
088 Krooninen obstruktiivinen keuhkosairaus 1 670
089 Pneumonia tai pleuriitti, aikuinen, komplisoitunut 2 761
090 Pneumonia tai pleuriitti, aikuinen, ei komplisoitunut 1 640
091A Pneumonia tai pleuriitti, lapsi, komplisoitunut 6 460
091B Pneumonia tai pleuriitti, lapsi, ei komplisoitunut 3 805
092 Interstitielli keuhkosairaus, komplisoitunut 5 417
093 Interstitielli keuhkosairaus, ei komplisoitunut 2 187
094 Pneumothorax, komplisoitunut 2 857
095 Pneumothorax, ei komplisoitunut 1 365
096 Obstruktiivinen hengitystieinfektio tai astma, aikuinen, komplisoitunut 1 604
097 Obstruktiivinen hengitystieinfektio tai astma, aikuinen, ei komplisoitunut 1 220
098A Obstruktiivinen hengitystieinfektio tai astma, lapsi, komplisoitunut 3 321
098B Obstruktiivinen hengitystieinfektio tai astma, lapsi, ei komplisoitunut 2 918
099 Hengityselinoire, komplisoitunut 2 070
100 Hengityselinoire, ei komplisoitunut 1 276
101 Hengityselinten muu sairaus, komplisoitunut 1 654
102 Hengityselinten muu sairaus, ei komplisoitunut 1 010
103 Sydämensiirto 162 324
108 Rintakehän muu avosydän- tai verisuonileikkaus 19 615
110 Vaativa verisuonirekonstruktioleikkaus, ei avosydän, komplisoitunut 16 497
111 Vaativa verisuonirekonstruktioleikkaus, ei komplisoitunut 14 751
111O Vaativa verisuonirekonstruktioleikkaus, ei avosydän, lyhyt hoito 5 883
112A Muu kardiovaskulaarinen toimenpide katetrisaatiossa 5 587
112B Rytmihäiriölähteen hävittäminen katetrisaatiossa 9 203
112C Sepelvaltimon laajennushoito komplisoitumattomassa infarktittomassa tilanteessa7 010
112D Sepelvaltimon laajennushoito infarktittomassa komplisoituneessa tilanteessa 8 966
112E Sepelvaltimon laajennushoito komplisoitumattomassa infarktitilanteessa 6 906
112F Sepelvaltimon laajennushoito komplisoituneessa infarktitilanteessa 9 707
112P Rytmihäiriölähteen hävittäminen katetrisaatiossa, lyhyt hoito 4 717
112Q Muu kardiovaskulaarinen katetrisaatio, lyhyt hoito 4 360
113A Raajan amputaatio verenkierrollisista syistä, ei yläraaja tai varvas 9 421
113B Laaja raajan amputaatio ja korjausleikkaus verenkierrollisista syistä, ei yläraaja tai varvas23 499
114 Yläraajan tai varpaan amputaatio verenkierrollisista syistä 5 138
114O Yläraajan tai varpaan amputaatio verenkierrollisista syistä, lyhyt hoito 785
115A Pysyvän tahdistimen tai defibrillaattorin poisto 8 478
115B Sydämen tahdistiminen tarkistaminen tai uusiminen tai defibrillaattorin vaihtaminen5 087
115C Sydämen defibrillaattorin asentaminen tai uusiminen 19 264
115O Pysyvän tahdistimen tai defibrillaattorin poisto, lyhyt hoito 4 091
116O Sydämen defibrillaattorin asentaminen tai uusiminen, lyhyt hoito 4 717
119 Suonikohjuleikkaus 3 486
119O Suonikohjuleikkaus, lyhyt hoito 2 634
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120 Verenkiertoelinten muu leikkaussalitoimenpide 5 161
120O Verenkiertoelinten muu toimenpide, lyhyt hoito 3 299
121 Sydäninfarkti ja monimutkainen verenkierron sairaus, elossa 4 hoitopäivänä 3 364
122 Sydäninfarkti ilman monimutkaista perussairautta, elossa 4. hoitopäivänä 2 360
123 Sydäninfarkti, potilas kuoli ensimmäisten 3 hoitopäivän aikana 772
124 Verenkiertoelinten muu sairaus, katetrisaatio, monimutkainen perussairaus 5 216
125 Verenkiertoelinten muu sairaus, katetrisaatio, ilman monimutkaista perussairautta3 211
125O Sydämen diagnostinen toimenpide, lyhyt hoito 948
126 Akuutti tai subakuutti endokardiitti 5 742
127 Sydämen toiminnanvajaus tai kardiogeeninen shokki 2 536
128 Syvien laskimoiden tromboflebiitti 1 531
129 Sydänpysähdys, syy tuntematon 5 886
130 Perifeerisen verenkierron häiriö, komplisoitunut 2 580
131 Perifeerisen verenkierron häiriö, ei komplisoitunut 2 176
132 Ateroskleroosi, komplisoitunut 2 126
133 Ateroskleroosi, ei komplisoitunut 1 100
134 Hypertensio 1 384
135 Synnynnäinen sydän- tai läppävika, aikuinen, komplisoitunut 3 290
136 Synnynnäinen sydän- tai läppävika, aikuinen, ei komplisoitunut 2 035
137 Synnynnäinen sydän- tai läppävika, lapsi 6 024
138 Sydämen rytmi- tai johtumishäiriö, komplisoitunut 2 181
139 Sydämen rytmi- tai johtumishäiriö, ei komplisoitunut 1 121
140 Sydänperäinen rintakipu 1 605
141 Pyörtyminen, komplisoitunut 1 555
142 Pyörtyminen, ei komplisoitunut 1 096
143 Epäselvä sydänperäinen rintakipu 1 058
144 Verenkiertoelinten muu sairaus, komplisoitunut 3 188
145 Verenkiertoelinten muu sairaus, ei komplisoitunut 2 101
146 Peräsuolen resektio, komplisoitunut 18 176
147 Peräsuolen resektio, ei komplisoitunut 12 912
148 Laaja ohuen tai paksunsuolen leikkaus, komplisoitunut 11 768
149 Laaja ohuen tai paksunsuolen leikkaus, ei komplisoitunut 8 771
150 Peritoneaalisten kiinnikkeiden irroittelu, komplisoitunut 8 764
151 Peritoneaalisten kiinnikkeiden irroittelu, ei komplisoitunut 8 738
152 Vähäinen ohut- tai paksusuolen toimenpide, komplisoitunut 5 639
153 Vähäinen ohut- tai paksusuolen toimenpide, ei komplisoitunut 4 763
153O Vähäinen ohut- tai paksusuolen toimenpide, lyhyt hoito 1 248
154A Laaja vatsan, ruokatorven tai pohjukaissuolentoimenpide, aikuinen, komplisoitunut23 682
154B Muu vatsan, ruokatorven tai pohjukaissuolen toimenpide, aikuinen, komplisoitunut13 869
155A Laaja vatsan, ruokatorven tai pohjukaissuolentoimenpide, aikuinen, ei komplisoitunut14 735
155B Muu vatsan, ruokatorven tai pohjukaissuolen toimenpide, aikuinen, ei komplisoitunut5 974
156O Vatsan, ruokatorven tai pohjukaissuolen toimenpide, lyhyt hoito 2 617
157 Peräaukon tai suoliavanteen leikkaus, komplisoitunut 5 065
158 Peräaukon tai suoliavanteen leikkaus, ei komplisoitunut 3 994
158O Peräaukon tai suoliavanteen leikkaus, lyhyt hoito 1 621
159 Tyräleikkaus muualla kuin nivustaipeessa, aikuinen, komplisoitunut 5 002
160 Tyräleikkaus muualla kuin nivustaipeessa, aikuinen, ei komplisoitunut 4 262
160O Tyräleikkaus muualla kuin nivustaipeessa, lyhyt hoito 2 304
161 Nivustaipeen tyräleikkaus, aikuinen, komplisoitunut 3 811
162 Nivustaipeen tyräleikkaus, aikuinen, ei komplisoitunut 3 214
162O Nivustaipeen tyräleikkaus, lyhyt hoito 2 299
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162P Nivus- tai reisityrän toimenpiteet, molemminpuolinen lyhyt hoito 2 430
163 Tyräleikkaus, lapsi 6 367
166N Umpilisäkkeen poisto, komplisoitunut 5 819
167 Umpilisäkkeen poisto, ei komplisoitunut 4 223
167O Umpilisäkkeen poisto, lyhyt hoito 3 120
170 Ruuansulatuskanavan muu leikkaus, komplisoitunut 9 054
171 Ruuansulatuskanavan muu leikkaus, ei komplisoitunut 4 380
171O Ruuansulatuskanavan muu leikkaus, lyhyt hoito 1 663
172 Ruuansulatuskanavan pahanlaatuinen kasvain, komplisoitunut 3 420
173E Ruuansulatuskanavan pahanlaatuinen kasvain, ei komplisoitunut 2 776
174N Vaikea peptinen haava tai ruuansulatuskanavan verenvuoto 3 101
175N Peptinen haava tai ruuansulatuskanavan verenvuoto, ongelmaton 2 284
179 Tulehduksellinen suolistotauti 2 129
180 Suoliston tukos, komplisoitunut 2 292
181 Suoliston tukos, ei komplisoitunut 2 035
182 Ruuansulatuskanavan tulehdussairaus tai muu häiriö, aikuinen, komplisoitunut 2 098
183 Ruuansulatuskanavan tulehdussairaus tai muu häiriö, aikuinen, ei komplisoitunut1 180
184A Ruuansulatuskanavan tulehdussairaus tai muu häiriö, lapsi, komplisoitunut 3 576
184B Ruuansulatuskanavan tulehdussairaus tai muu häiriö, lapsi, ei komplisoitunut 2 435
188 Ruuansulatusjärjestelmän muu sairaus, aikuinen, komplisoitunut 2 617
189 Ruuansulatusjärjestelmän muu sairaus, aikuinen, ei komplisoitunut 1 701
190 Ruuansulatusjärjestelmän muu sairaus, lapsi 3 081
193 Sappiteiden leikkaus, ei pelkkä sappirakon poisto, komplisoitunut 5 760
194 Sappiteiden leikkaus, ei pelkkä sappirakon poisto, ei komplisoitunut 3 072
195 Sappirakon poisto, sappiteiden tarkistus, komplisoitunut 10 754
196 Sappirakon poisto, sappiteiden tarkistus, ei komplisoitunut 9 633
197 Sappirakon poisto, ei sappiteiden tarkistusta, komplisoitunut 12 553
198 Sappirakon poisto, ei sappiteiden tarkistusta, ei komplisoitunut 7 702
199 Maksan, sappiteiden ja haiman alueen pahanlaatuisen kasvaimen invasiivinen diagnostinen toimenpide10 620
200 Maksan, sappiteiden ja haiman alueen invasiivinen diagnostinen toimenpide, ei pahanlaatuista kasvainta7 206
200O Maksan, sappiteiden ja haiman alueen invasiivinen diagnostinen toimenpide, lyhyt hoito1 336
201 Maksan ja haiman alueen muu toimenpide 6 720
202 Alkoholihepatiitti tai maksakirroosi 3 766
203E Maksan tai haiman alueen pahanlaatuinen kasvain 3 571
204 Haiman sairaus, ei pahanlaatuinen 3 422
205 Muu maksan sairaus, komplisoitunut 7 031
206 Muu maksan sairaus, ei komplisoitunut 2 062
207 Sappiteiden sairaus, komplisoitunut 2 897
208 Sappiteiden sairaus, ei komplisoitunut 1 532
209C Lonkan tekonivelen uusintaleikkaus 15 923
209D Lonkan primaari tekonivelleikkaus, komplisoitunut 8 113
209E Lonkan primaari tekonivelleikkaus, ei komplisoitunut 8 341
209F Polven tai nilkan sekundarinen tekonivelleikkaus 22 967
209G Polven tai nilkan primaari tekonivelleikkaus 8 371
209O Lonkan, polven tai nilkan tekonivelleikkaus, lyhyt hoito 3 950
210A Vaativa lantion, lonkan ja reiden traumaleikkaus, > 17 vuotias, komplisoitunut21 530
210N Muu lantion, lonkan ja reiden leikkaus, > 17 vuotias, komplisoitunut 7 238
211A Vaativa lantion, lonkan ja reiden traumaleikkaus, > 17 vuotias, ei komplisoitunut10 887
211N Muu lantion, lonkan ja reiden leikkaus, > 17 vuotias, ei komplisoitunut 7 995
212 Lonkan tai reiden muu leikkaus, lapsi 9 373
212O Lonkan tai reiden muu leikkaus, lyhyt hoito 1 985
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213 Raaja-amputaatio tuki- ja liikuntaelinten sairauden takia 11 879
214A Selkänikamien ydistäminen sekä edestä että takaa 14 302
214B Muu selkänikamien yhdistäminen, komplisoitunut 16 485
214C Muu selän ja niskan leikkaus, komplisoitunut 8 682
215B Muu selkänikamien yhdistäminen, ei komplisoitunut 35 858
215C Muu selän ja niskan leikkaus, ei komplisoitunut 6 237
215O Selän ja niskan leikkaus, lyhyt hoito 2 323
217 Haavarevisio tai ihonsiirto tuki- ja liikuntaelinten sairauden takia 17 420
217O Haavarevisio tai ihonsiirto tuki- ja liikuntaelinten sairauden takia, lyhyt hoito 2 320
218 Säären, nilkan tai olkavarren leikkaus, aikuinen, komplisoitunut 8 714
219 Säären, nilkan tai olkavarren leikkaus, aikuinen, ei komplisoitunut 6 527
220 Säären, nilkan tai olkavarren leikkaus, lapsi 8 049
220O Säären, nilkan tai olkavarren leikkaus, lyhyt hoito 2 563
221 Polvileikkaus, komplisoitunut 11 147
222 Polvileikkaus, ei komplisoitunut 7 178
222O Polvileikkaus, lyhyt hoito 2 038
222P Suuri polvileikkaus, lyhyt hoito 3 012
223 Olka- tai kyynärpään vaativa tai muu yläraajan leikkaus, komplisoitunut 7 469
223O Olka- tai kyynärpään vaativa leikkaus, lyhyt hoito 2 551
224 Yläraajan muu nivelleikkaus, ei komplisoitunut 4 870
224O Muu yläraajan leikkaus, lyhyt hoito 3 604
225A Jalkaterän muu murtumaleikkaus 5 979
225B Jalkaterän muu vaativa leikkaus 5 892
225O Jalkaterän leikkaus, lyhyt hoito 2 347
225P Jalkaterän murtumaleikkaus. lyhyt hoito 2 836
226 Pehmytkudosleikkaus, komplisoitunut 5 249
227 Pehmytkudosleikkaus, ei komplisoitunut 4 558
227O Pehmytkudosleikkaus, lyhyt hoito 2 122
228 Käden, peukalon, tai ranteen vaativa nivelleikkaus tai muu käden tai ranteen leikkaus, komplisoitunut4 272
228O Käden, peukalon, tai ranteen vaativa nivelleikkaus, lyhyt hoito 3 534
229 Käden tai ranteen muu nivelleikkaus, ei komplisoitunut 3 878
229O Käden tai ranteen muu nivelleikkaus, lyhyt hoito 2 575
230 Lonkan tai reiden paikallinen leikkaus tai sisäisten luun kiinnityslaitteiden poisto4 170
230O Lonkan tai reiden paikallinen leikkaus tai sisäisten luun kiinnityslaitteiden poisto, lyhyt hoito2 346
231 Muu ortopedinen paikallinen leikkaus tai sisäisten luun kiinnityslaitteiden poisto3 514
231O Muu ortopedinen paikallinen leikkaus tai sisäisten luun kiinnityslaitteiden poisto, lyhyt hoito1 830
232O Artroskopia, lyhyt hoito 2 150
233 Tuki- ja liikuntaelinten tai sidekudosten muu toimenpide, komplisoitunut 11 563
234 Tuki- ja liikuntaelinten tai sidekudosten muu toimenpide, ei komplisoitunut 6 484
234O Tuki- ja liikuntaelinten tai sidekudosten muu toimenpide, lyhyt hoito 2 834
235 Reisiluun murtuma 2 743
236 Lonkan tai lantion murtuma 1 881
237 Lantion, lonkan tai reiden venähdys nyrjähdys tai sijoiltaanmeno 1 500
238 Luun ja luuytimen tulehdus 3 202
239E Tuki- ja liikuntaelinten tai sidekudoksen maligniteetti tai patologinen murtuma2 225
240N Sidekudossairaus tai vaskulitti, komplisoitunut 2 708
241N Sidekudossairaus tai vaskulitti, ei komplisoitunut 2 786
242A Infektion aiheuttama niveltulehdus tai bursiitti 5 350
242B Määritetty tulehduksellinen nivelsairaus, komplisoitunut 3 234
242C Määritetty tulehduksellinen nivelsairaus, ei komplisoitunut 1 974
242D Muu niveltulehdus 2 053
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242E Atroosi, komplisoitunut 1 986
242F Artroosi, ei komplisoitunut 1 126
243 Selkäsairaus 1 933
243A Selkäsairaus, komplisoitunut 2 032
243B Selkäsairaus, ei komplisoitunut 1 409
244 Luuston sairaus tai artropatia, komplisoitunut 4 390
245 Luuston sairaus tai artropatia, ei komplisoitunut 2 288
247 Tuki- ja liikuntaelinsairauden tai sidekudossairauden oireet 1 248
248 Tendiniitti, myosiitti tai synoviitti 1 933
249 Tuki- ja liikuntaelinsairauden tai sidekudossairauden jälkihoito 2 509
250 Käsivarren, käden tai jalan murtuma, nyrjähdys, venähdys tai sijoiltaanmeno, aikuinen, komplisoitunut1 503
251 Käsivarren, käden tai jalan murtuma, nyrjähdys, venähdys tai sijoiltaanmeno, aikuinen, ei komplisoitunut1 095
252 Käsivarren, käden tai jalan murtuma, nyrjähdys, venähdys tai sijoiltaanmeno, lapsi2 463
253 Olkavarren tai alaraaj. paitsi jalan murtuma, nyrjähdys, venähdys tai sijoiltaanmeno, aikuinen, komplisoitunut1 434
254 Olkavarren tai alaraaj. paitsi jalan murtuma, nyrjähdys, venähdys tai sijoilt.meno, aikuinen, ei komplisoitunut1 262
255 Olkavarren tai alaraajan paitsi jalan murtuma, nyrjähdys, venähdys tai sijoiltaanmeno, lapsi2 767
256 Tuki- ja liikuntaelinsairaus tai sidekudossairaus, muu 2 637
257 Rintarauhasen poisto maligniteetin takia, komplisoitunut 7 457
258 Rintarauhasen poisto maligniteetin takia, ei komplisoitunut 5 661
258O Rintarauhasen poisto maligniteetin takia, lyhyt hoito 3 595
259A Rintarauhasen osittainen poisto ja korjaus maligniteetin takia 7 458
259B Rintarauhasen osittainen poisto maligniteetin takia, komplisoitunut 6 253
260 Rintarauhasen osittainen poisto maligniteetin takia, ei komplisoitunut 6 125
260O Rintarauhasen osittainen poisto maligniteetin takia, lyhyt hoito 5 165
261 Rintarauhasleikkaus hyvänlaatuisen sairauden takia, ei biopsia tai ekskisio 4 542
261O Rintarauhasleikkaus hyvänlaatuisen sairauden takia, ei biopsia tai ekskisio, lyhyt hoito3 618
262 Rintarauhasen biopsia tai paikallinen ekskisio 2 472
262O Rintarauhasen biopsia tai paikallinen ekskisio, lyhyt hoito 2 454
263 Ihon revisio tai siirto haavauman tai selluliitin hoitamiseksi, komplisoitunut 11 564
264 Ihon revisio tai siirto haavauman tai selluliitin hoitamiseksi, ei komplisoitunut 7 301
265 Ihon revisio tai siirto muun ihon ongelman hoitamiseksi, komplisoitunut 6 748
266 Ihon revisio tai siirto muun ihon ongelman hoitamiseksi, ei komplisoitunut 3 713
266O Ihon revisio tai siirto muun ihon ongelman hoitamiseksi, lyhyt hoito 1 703
267 Perianaalinen tai perineaalinen toimenpide 2 818
267O Perianaalinen tai perineaalinen toimenpide, lyhyt hoito 1 351
268 Plastiikkakirurginen toimenpide 5 641
268O Plastiikkakirurginen toimenpide, lyhyt hoito 1 609
269 Ihon tai ihonalaisen kudoksen muu toimenpide, komplisoitunut 9 151
270 Ihon tai ihonalaisen kudoksen muu toimenpide, ei komplisoitunut 4 746
270O Ihon tai ihonalaisen kudoksen muu toimenpide, lyhyt hoito 1 716
271 Ihon haavauma 1 827
272 Vaikea ihosairaus, komplisoitunut 3 613
273 Vaikea ihosairaus, ei komplisoitunut 2 855
274 Rintasyöpä, komplisoitunut 2 968
275E Rintasyöpä, ei komplisoitunut 2 632
276 Hyvänlaatuinen rintarauhasen sairaus 1 445
277 Ihon tai ihonalaisten elinten infektiosairaus, aikuinen, komplisoitunut 2 175
278 Ihon tai ihonalaisten elinten infektiosairaus, aikuinen, ei komplisoitunut 1 397
279 Ihon tai ihonalaisten elinten infektiosairaus, lapsi 2 063
280 Ihon tai ihonalaisen kudoksen vamma, aikuinen, komplisoitunut 965
281 Ihon tai ihonalaisen kudoksen vamma, aikuinen, ei komplisoitunut 836
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282 Ihon tai ihonalaisen kudoksen vamma, lapsi 1 421
283 Ihon muu sairaus, komplisoitunut 2 523
284A Ihon muu sairaus, ei komplisoitunut, 16 v tai yli 1 258
284B Ihon muu sairaus, ei komplisoitunut, lapsi alle 16 v 1 366
285 Raajan amputaatio endokriinisen, nutritionaalisen tai metabolisen sairauden takia5 818
288A Liikalihavuuden hoito mahasuolikanavan leikkauksella 7 082
288B Liikalihavuuden hoito muulla leikkauksella 5 067
289 Lisäkilpirauhasleikkaus 5 088
289O Lisäkilpirauhasleikkaus, lyhyt hoito 3 043
290 Kilpirauhasleikkaus 6 080
290O Kilpirauhasleikkaus, lyhyt hoito 3 422
292 Endokriinisen, nutritionaalisen tai metabolisen sairauden muu leikkaushoito, komplisoitunut13 193
293O Endokriinisen, nutritionaalisen tai metabolisen sairauden muu leikkaushoito, lyhyt hoito2 574
294 Diabetes, yli 35 vuotiaat 2 479
295 Nuoruusiän diabetes, alle 35 vuotiaat 4 465
296 Ravitsemuksellinen tai muu metabolinen häiriö, aikuinen, komplisoitunut 2 894
297 Ravitsemuksellinen tai muu metabolinen häiriö, aikuinen, ei komplisoitunut 1 623
298 Ravitsemuksellinen tai muu metabolinen häiriö, lapsi 4 067
299A Metabolinen sairaus 2 618
300 Endokriininen sairaus, muu komplisoitunut 3 145
301A Endokriininen syöpäsairaus, radiojodihoito tai ulkoinen sädehoito 1 160
301B Endokriininen syöpäsairaus, vaativa isotooppihoito 13 240
301F Endokriininen sairaus, muu ei komplisoitunut 2 892
303 Munuaisen, virtsajohtimen tai vaativa virtsarakon leikkaus kasvaimen takia 9 038
304 Munuaisen, virtsajohtimen tai vaativa virtsarakon leikkaus, ei kasvain, komplisoitunut16 856
305 Munuaisen, virtsajohtimen tai vaativa virtsarakon leikkaus, ei komplisoitunut 7 226
305O Munuaisen, virtsajohtimen tai vaativa virtsarakon leikkaus, lyhyt hoito 3 600
308 Virtsarakon muu toimenpide, komplisoitunut 5 329
309 Virtsarakon muu toimenpide, ei komplisoitunut 3 429
309O Virtsarakon muu toimenpide, lyhyt hoito 1 430
310 Transuretraalinen toimenpide, ei prostatektomia, komplisoitunut 3 787
311 Transuretraalinen toimenpide, ei prostatektomia, ei komplisoitunut 3 429
311O Transuretraalinen toimenpide, ei prostatektomia, lyhyt hoito 3 454
312 Virtsaputken leikkaus, aikuinen, komplisoitunut 3 552
313 Virtsaputken leikkaus, aikuinen, ei komplisoitunut 2 871
314 Virtsaputken leikkaus, lapsi 11 115
314O Virtsaputken leikkaus, lyhyt hoito 722
315 Munuaisen ja virtsaputken muu tmp 3 971
315A Mun ja virtsatoim. Vajaatoiminta, hemodialyysikat. Asentaminen 23 258
315B Muu munuaisten ja virtsateiden toimenpiteet 4 476
315D Munuaisten ja virtsateiden vajaatoiminta, hemodialyysifistelin rakentaminen tai sulkeminen4 745
315E Munuaisten ja virtsateiden vajaatoiminta, peritoneaalikatetrin asentaminen 3 160
315O Munuaisen tai virtsaputken muu toimenpide, lyhyt hoito 1 122
316 Munuaisten toiminnan vajaus 9 896
316A Munuaisten toiminnanvajaus, komplisoitunut, dialyysihoito 10 786
318 Munuaisten tai virtsateiden kasvain, komplisoitunut 2 214
319E Munuaisten tai virtsateiden kasvain, ei komplisoitunut 2 081
320 Munuaisten ja/tai virtsateiden infektio, aikuinen, komplisoitunut 2 431
321 Munuaisten ja/tai virtsateiden infektio, aikuinen, ei komplisoitunut 1 408
322 Munuaisten ja/tai virtsateiden infektio, lapsi 3 198
323 Virtsatiekivi, komplisoitunut tai virtsatiekiven kehonulkoinen murskaus 2 959
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323O Virtsatiekiven kehonulkoinen murskaus, lyhyt hoito 1 908
324 Virtsatiekivi, ei komplisoitunut 2 069
325 Munuais- ja virtsatiesairauden oire, aikuinen, komplisoitunut 2 160
326 Munuais- ja virtsatiesairauden oire, aikuinen, ei komplisoitunut 1 400
327 Munuais- ja virtsatiesairauden oire, lapsi 1 299
329N Virtsaputken ahtauma 1 853
331 Munuaisten tai virtsateiden muu sairaus, aikuinen, komplisoitunut 3 858
332 Munuaisten tai virtsateiden muu sairaus, aikuinen, ei komplisoitunut 2 438
333 Munuaisten tai virtsateiden muu sairaus, lapsi 4 028
334 Vaativa miehen lantionalueen leikkaus, komplisoitunut 7 494
335 Vaativa miehen lantionalueen leikkaus, ei komplisoitunut 6 793
336 Transuretraalinen prostatektomia, komplisoitunut 3 830
337 Transuretraalinen prostatektomia, ei komplisoitunut 3 252
338 Kivesleikkaus, pahanlaatuisen sairauden vuoksi 3 027
339 Kivesleikkaus, ei pahanlaatuista sairautta, aikuinen 4 775
340 Kivesleikkaus, lapsi, ei pahanlaatuista sairautta 4 143
340O Kivesleikkaus, ei pahanlaatuista sairautta, lyhyt hoito 1 852
341O Peniksen muu kuin ympärileikkaus, lyhyt hoito 1 677
342N Ympärileikkaus 2 116
343O Ympärileikkaus, lyhyt hoito 1 610
344 Miehen sukuelinten muu leikkaus pahanlaatuisen sairauden vuoksi 5 310
345 Miehen sukuelinten muu leikkaus, ei pahanlaatuista sairautta 3 339
346 Miehen sukuelinten pahanlaatuinen sairaus, komplisoitunut 2 927
347G Miehen sukuelinten pahanlaatuinen sairaus, ei komplisoitunut 2 073
348 Prostatahyperplasia, komplisoitunut 2 233
349 Prostatahyperplasia, ei komplisoitunut 1 124
350 Tulehdus miehen sukuelimissä 2 006
351O Miehen sterilisaatio, lyhyt hoito 1 277
352 Miehen sukuelinten muu sairaus 1 177
354 Kohdun ja sivuel. leikk. muun kuin munasarjojen ja sivuel. pahanlaat. kasvaimen takia, komplisoitunut10 636
355 Kohdun ja sivuel. leikk. muun kuin munasarjojen ja sivuel. pahanlaat. kasvaimen takia, ei komplisoitunut4 718
355O Kohdun ja sivuel. leikk. muun kuin munasarjojen ja sivuel. pahanlaat. kasvaimen takia, lyhyt hoito5 077
356 Gynekologinen korjausleikkaus 2 201
356O Gynekologinen korjausleikkaus, lyhyt hoito 1 569
357 Kohdun ja sivuelinten leikkaus munasarjojen tai sivuelinten pahanlaatuisen kasvaimen takia5 234
357O Kohdun ja sivuelinten leikkaus munasarjojen tai sivuelinten pahanlaatuisen kasvaimen takia, lyhyt hoito2 958
358 Kohdun ja sivuelinten leikkaus hyvänlaatuisen sairauden takia, komplisoitunut 4 832
359 Kohdun ja sivuelinten leikkaus hyvänlaatuisen sairauden takia, ei komplisoitunut3 249
359N Muu kohdun ja sivuelinten toimenpide hyvänlaatuisen sairauden takia, lyhyt hoito2 066
359O Kohdun ja sivuelinten leikkaus 1 400
359P Kohdun ja sivuelinten laaja toimenpide hyvänlaatuisen sairauden takia, lyhyt hoito2 831
360 Vulvan, vaginan tai cervixin leikkaus 4 918
360O Vulvan, vaginan tai cervixin leikkaus, lyhyt hoito 1 695
361 Laparoskopia tai munajohdinten katkaisu 5 386
361O Laparoskopia tai munajohdinten katkaisu, lyhyt hoito 2 439
364 Kaavinta ja konisaatio tai paikallinen sädehoito hyvänlaatuisen sairauden takia 1 863
364O Kaavinta ja konisaatio tai paikallinen sädehoito hyvänlaatuisen sairauden takia, lyhyt hoito1 541
365B Gynekologinen muu leikkaushoito 7 728
365O Gynekologinen muu leikkaus, lyhyt hoito 2 720
366 Gynekologinen syöpä, komplisoitunut 2 684
367B Gynekologinen syöpä, ei komplisoitunut, tavanomainen sytostaattihoito 5 073
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367E Gynekologinen syöpä, ei komplisoitunut 2 448
368 Gynekologinen infektio 1 445
369 Kuukautiskierron ongelma tai muu naisen lisääntymiselinten sairaus 1 339
370 Keisarileikkaus, komplisoitunut 6 509
371 Keisarileikkaus, ei komplisoitunut 4 762
372 Alatiesynnytys, ongelmia 3 596
373 Alatiesynnytys, ongelmaton 2 744
373O Alatiesynnytys, lyhyt hoito 750
374 Alatiesynnytys ja synnytyksen jälkeinen kohdun kaavinta tai sterilisaatio 6 420
375 Alatiesynnytys ja muu synnytykseen liittyvä toimenpide 4 310
376 Synnytyksen tai abortin jälkeinen tilanne ilman toimenpiteitä 1 328
377N Obstetrinen toimenpide 4 651
377O Synnytyksen tai abortin jälkeinen tp, lyhyt hoito 846
378N Kohdunulkoinen raskaus, leikkaushoito 4 099
379 Uhkaava keskenmeno tai ennenaikainen synnytys 2 175
380 Abortti ilman kaavintaa 1 624
381 Abortti ja kaavinta, kohdun avaus 3 431
381O Abortti ja kaavinta, kohdun avaus, lyhyt hoito 2 102
382 Keskeytynyt synnytys tai valeraskaus 616
383 Raskauden aikainen muu komplikaatio 1 274
384 Raskauden aikainen muu ei komplisoitunut tila 1 123
385A Vastasyntynyt, kuollut, hoitoaika alle 2 vrk, tai siirretty, hoitoaika alle 5 vrk 2 516
385B Vastasyntyneen jatkohoito tai myöhään ilmenevä neonataalinen ongelma, syntymäpaino 1000 g tai enemmän7 558
385C Alle 1000 g painavan vastasyntyneen jatkohoito 18 278
386N Vastasyntynyt, syntymäpaino alle 1000 g 146 652
387N Vastasyntynyt, syntymäpaino 1000-1499 g 57 785
388A Vastasyntynyt, syntymäpaino 1500 - 2499 g, useiden elinjärjestelmien ongelmia41 760
388B Vastasyntynyt, syntymäpaino 1500 - 2499 g, ei useiden elinjärjestelmien ongelmia17 058
388C Vastasyntynyt, syntymäpaino 1500 - 2499 g, ei useiden elinjärjestelmien ongelmia, ei laajaa vastasyntyneen leikkausta, ei hengityskonehoitoa, elossa vähintään 1 vrk:n33 939
389B Vastasyntynyt, syntymäpaino 2500 g tai enemmän, useiden elinjärjestelmien ongelmia21 179
390 Vastasyntynyt, syntymäpaino 2500 g tai enemmän, muu merkittävä ongelma 7 632
391 Normaali vastasyntynyt 1 812
392 Pernan poisto, aikuinen 8 372
394 Vereen tai vertamuodostuviin elimiin vaikuttava muu toimenpide 4 112
394O Vereen tai vertamuodostuviin elimiin vaikuttava muu leikkaus, lyhyt hoito 2 831
395 Punasolusairaus, aikuinen 1 763
396 Punasolusairaus, lapsi 5 754
397 Veren hyytymishäiriö 2 474
398 Retikuloendoteliaali- tai immuunijärjestelmän sairaus, komplisoitunut 3 480
399 Retikuloendoteliaali- tai immuunijärjestelmän sairaus, ei komplisoitunut 3 324
400 Lymfooman tai leukemian vaativa operatiivinen hoito 21 931
401 Lymfooman tai kroonisen leukemian operatiivinen hoito, komplisoitunut 15 108
402 Lymfooman tai kroonisen leukemian operatiivinen hoito, ei komplisoitunut 5 128
402O Lymfooman tai kroonisen leukemian operatiivinen hoito, lyhyt hoito 1 986
403 Lymfooma tai krooninen leukemia, komplisoitunut 5 371
404A Lymfooma tai krooninen leukemia, ei komplisoitunut, sädehoito 12 557
404C Lymfooma tai krooninen leukemia, ei komplisoitunut, sytostaattihoito 2 040
404F Lymfooma tai krooninen leukemia, ei komplisoitunut 3 532
405 Akuutin leukemian konservatiivinen hoito, lapsi 12 107
406 Pahanlaatuisen sairauden tai erilaistumattoman kasvaimen hoito vaativalla leikkauksella, komplisoitunut20 967
407 Pahanlaatuisen sairauden tai erilaistumattoman kasvaimen hoito vaativalla leikkauksella, ei komplisoitunut9 030
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408 Pahanlaatuisen sairauden tai erilaistumattoman kasvaimen hoito muulla leikkauksella7 313
408O Pahanlaatuisen sairauden tai erilaistumattoman kasvaimen hoito muulla leikkauksella, lyhyt hoito1 752
411N Maligniteetin seuranta 1 847
413 Myeloproliferatiivinen muu sairaus tai huonosti erilaistunut kasvain, komplisoitunut4 201
414 Myeloproliferatiivinen muu sairaus tai huonosti erilaistunut kasvain, ei komplisoitunut3 326
415 Infektiosairauden operatiivinen hoito 9 567
416N Sepsis, aikuinen 3 541
417N Sepsis, lapsi 6 531
418 Postoperatiivinen tai posttraumaattinen infektio 3 105
419 Kuume, syy tuntematon, aikuinen, komplisoitunut 2 060
420 Kuume, syy tuntematon, aikuinen, ei komplisoitunut 2 243
421 Virussairaus, aikuinen 1 586
422 Virussairaus tai tuntemattomasta syystä aiheutuva kuume, lapsi 2 523
423 Infektiosairaudet, muut 2 485
424N Psyykkisen sairauden hoito leikkaustoimenpiteellä 8 415
424O Psyykkisen sairauden lyhytkestoinen hoito leikkaustoimenpiteellä 715
426A Ei-psykoottinen maanis-depressiivinen häiriö, työikäinen 2 995
426B Ei-psykoottinen maanis-depressiivinen häiriö, vanhus 3 960
426C Muu mielialahäiriö, työikäinen 3 123
426D Muu mielialahäiriö, vanhus 2 309
427A Ahdistuneisuushäiriö 2 360
427B Pitkäkestoinen persoonallisuushäiriö 3 328
427C Akuutti stressireaktio 1 646
427D Muu neuroottinen häiriö 1 691
428N Persoonallisuushäiriö 1 935
429A Orgaanisperäinen psyykkinen häiriö, komplisoitunut 1 749
429B Orgaanisperäinen psyykkinen häiriö, ei komplisoitunut 1 637
430A Skitsofrenia, nuori 2 997
430B Skitsofrenia, työikäinen 2 664
430C Skitsofrenia, vanhus 3 110
430D Krooninen ei-skitsofreeninen psykoosi 2 977
430E Lyhytaikainen ei-skitsofreeninen psykoosi 2 962
430F Muu psykoottinen oireyhtymä 2 847
431A Psyykkinen kehitysvammaisuus 2 628
431B Neuropsykiatrinen häiriö 4 834
431C Muu lapsuusiän psyykkinen häiriö 5 261
432A Syömishäiriöt 8 424
432B Muut psyykkiset oireyhtymät 1 274
432C Muut psyykkiset häiriöt 1 205
432M Psykiatrinen kuntoutus 19 014
432N Psykiatrisen potilaan pitkäaikaishoito 55 170
436A Muu väärinkäyttöoireyhtymä, komplisoitunut 3 122
436B Muu väärinkäyttöoireyhtymä, ei komplisoitunut 885
436C Väärinkäyttöpsykoosi 1 545
439 Ihonsiirto vamman hoitamiseksi 10 014
441 Käden leikkaus vamman takia 7 972
441O Käden leikkaus vamman takia, lyhyt hoito 1 760
442 Vamman takia tehty muu toimenpide, komplisoitunut 17 234
443 Vamman takia tehty muu toimenpide, ei komplisoitunut 6 665
443O Vamman takia tehty muu toimenpide, lyhyt hoito 1 758
444 Vamma, aikuinen, komplisoitunut 2 513
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445 Vamma, aikuinen, ei komplisoitunut 1 446
446 Vamma, lapsi 1 017
447 Allerginen reaktio, aikuinen 885
448 Allerginen reaktio, lapsi 1 461
449 Myrkytys tai lääkkeen toksinen haittavaikutus, aikuinen, komplisoitunut 3 624
450 Myrkytys tai lääkkeen toksinen haittavaikutus, aikuinen, ei komplisoitunut 1 316
451 Myrkytys tai lääkkeen toksinen haittavaikutus, lapsi 1 439
452A Hoitokomplikaatio ja leikkaus, komplisoitunut 6 062
452B Hoitokomplikaatio, ei leikkausta, komplisoitunut 2 017
453A Hoitokomplikaatio ja leikkaus, ei komplisoitunut 5 541
453B Hoitokomplikaatio, ei leikkausta, ei komplisoitunut 2 253
454 Vamma, myrkytys tai lääkkeen haittavaikutus, komplisoitunut 5 787
455 Vamma, myrkytys tai lääkkeen haittavaikutus, ei komplisoitunut 1 690
456 Palovamma, siirto toiseen sairaalaan 1 712
457 Palovamma, laaja, ei ihonsiirtoa 13 140
458B Palovamma, ihonsiirto, ei yleisanestesiaa 10 580
458O Palovamma, suppea, ihonsiirto, lyhyt hoito 2 753
459 Palovamma, suppea, revisio ja ihonsiirto 10 311
460 Palovamma, suppea, ei toimenpiteitä 1 861
461 Leikkaustoimenpide, muuhun terveyspalvelujen käyttöön liittyen 5 643
461O Leikkaustoimenpide, muuhun terveyspalvelujen käyttöön liittyen, lyhyt hoito 1 968
463 Epämääräinen oire, diagnoosi määrittämättä, komplisoitunut 0
464 Epämääräinen oire, diagnoosi määrittämättä, ei komplisoitunut 0
465 Pahanlaatuisen sairauden jälkihoito 3 531
466 Hyvänlaatuisen sairauden jälkihoito 2 302
467 Muu terveydentilaan vaikuttava tekijä 1 994
468 Epätavallinen toimenpiteen ja diagnoosin yhdistelmä, laaja toimenpide 0
468O Epätavallinen toimenpiteen ja diagnoosin yhdistelmä, laaja toimenpide, lyhyt hoito0
470C Potilas liian nuori diagnoosille 0
470E Kelpaamaton päädiagnoosi 0
470U Kelpaamaton päädiagnoosi, lyhyt hoito 0
470X Päädiagnoosi puuttuu 0
471N Alaraajan usean suuren nivelen tai molempien raajojen kirurginen toimenpide16 139
473 Akuutin leukemian konservatiivinen hoito, aikuinen 5 537
475A Henityselinsairauden hengityskonehoito 16 759
475B Hengityselinsairauden ylipainehoito 8 056
477 Epätavallinen toimenpiteen ja diagnoosin yhdistelmä, suppea toimenpide 0
477O Epätavallinen toimenpiteen ja diagnoosin yhdistelmä, suppea toimenpide, lyhyt hoito0
478 Verisuoniston muu kirurginen hoito, komplisoitunut 7 429
479 Verisuoniston muu kirurginen hoito, ei komplisoitunut 6 629
479O Verisuoniston muu kirurginen hoito, lyhyt hoito 3 145
482 Henkitorviavanteen vaativa kasvojen, suun tai kaulan sairauden hoito 24 208
483 Henkitorviavanteen vaativa tehostettu hoito tai tehohoito 69 077
486B Monivamma rintakehän ja vatsan alueella ja trauman aiheuttaman vamman edellyttämä kirurginen toimenpide32 976
486N Muu monivamma, trauman aiheuttaman vamman edellyttämä kirurginen toimenpide22 621
490 HIV:n hoito, johon voi liittyä myös vähäisiä lisäsairauksia 7 783
491 Yläraajan suuren nivelen proteesileikkaus tai yläraajan suuri replantaatioleikkaus9 345
493 Sappirakon poisto vatsaontelon tähystyksessä, komplisoitunut 4 789
494 Sappirakon poisto vatsaontelon tähystyksessä, ei komplisoitunut 4 513
494O Sappirakon poisto, lyhyt hoito 3 177
501A Rinnan rekonstruktioleikkaus, komplisoitunut tai syövän primaarikorjaus 13 435
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501B Rinnan rekonstruktioleikkaus, ei komplisoitunut 7 057
501O Rinnan rekonstruktioleikkaus, lyhyt hoito 3 129
502 Rinnan poisto ja rekonstruktio maligniteetin takia 12 336
509 Muu rinnan sairauden toimenpide 4 502
509O Muu rinnan sairauden toimenpide, lyhyt hoito 972
520 Obstruktiivinen uniapnea 1 077
521O Obstruktiivisen apnean yksinkertainen korjausleikkaus, lyhyt hoito 831
531 Yleisanestesia neurologisen ongelman takia 12 351
550A Aivohalvauksen kuntoutus, potilas kykenee kylpemään, peseytymään, liikkumaan pyörätuolilla avustettuna23 230
555A Muu neurologinen kuntoutus, potilas kykenee avustettuna liikkumaan pyörätuolilla7 526
557A Sidekudossairauden kuntoutus, potilas kykenee avustettuna käymään wc:ssä, ei suolen toiminnan ongelmia, liikkuu pyörätuolilla avustettuna6 157
558A Muun vamman kuntoutus, potilas kykenee käymään wc:ssä avustettuna, kävelemään5 196
560A Muu kuntoutus, potilas kykenee käymään wc:ssä, sosiaaliseen kanssakäymiseen, kävelee avustettuna4 989
570O Keskushermoston stimulointilaitteen asennus tai korvaaminen, lyhyt hoito 1 124
580A Suun alueen ongelma, vuodeosastohoito 1 022
580B Suun alueen tutkimus ilman anestesiaa ja merkittävää kuvantamista 1 835
580C Merkittävä suun alueen kuvantaminen ilman anestesiaa 955
580D Laaja suun alueen tutkimus ilman anestesiaa ja merkittävää kuvantamista 2 654
580E Laaja suun alueen tutkimus ilman anestesiaa ja merkittävä kuvantaminen 1 052
580F Suun ja leuan alueen toimenpide ilman anestesiaa ja merkittävää kuvantamista5 066
580G Suun alueen ongelman hoito yleisanestesiassa 3 688
580H Suun ja leuan alueen toimenpide anestesiassa tai merkittävän kuvantamisen kanssa1 849
580K Laaja suun ja leuan alueen toimenpide 11 713
580O Suun alueen ongelma, lyhyt hoito 1 615
701O Ylähengitysteiden tähystys 1 142
702O Alahengitysteiden tähystys 1 170
704O Ruoansulatuskanavan tähystystoimenpide 1 131
706O Ruuansulatuskanavan yläosan tähystystoimenpide 1 588
707O Muu hoidollinen rectoskopia, lyhyt hoito 792
707P Peräpukaminen kovetushoito tai sitominen, lyhyt hoito 414
709O Ruoansulatuskanavan tähystys 573
710O Paksusuolen tähystys 2 114
711O Ruoansulatuskanavan yläosan tähystys 1 886
712O Rektosigmoideoskopia 480
713O Stentin asentaminen sappiteihin tähystyksessä 2 753
714O Sappiteiden tähystystoimenpide 2 232
715O Sappiteiden tähystys 1 465
716O Virtsateiden tähystystoimenpide 1 074
717O Ylempien virtsateiden tähystys 529
718O Alempien virtsateiden tähystys 1 360
719O Naisen sukuelinten tähystys 545
720O Ruuansulatuskanavan yhdistetty endoskopia 942
801O Neurologinen pientoimenpide 645
802O Silmätautien pientoimenpide 1 112
802P Lääkkeen annostelu lasiaiseen 559
803O Korva-, nenä- ja kurkkutautien pientoimenpide 1 205
804O Hengityselinsairauksien pientoimenpide 822
805O Verenkiertoelinsairauksien pientoimenpide 732
806O Ruoansulatuskanavan sairauksien pientoimenpide 1 774
807O Maksan, sappiteiden ja haiman pientoimenpide 1 262
808O Tuki- ja liikuntaelinten tai sidekudosten pientoimenpide 1 466
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809O Ihon pientoimenpide 458
810O Endokrinologia, pientoimenpide 420
811O Urologinen pientoimenpide 1 406
812O Miehen sukuelinten pientoimenpide 1 685
813O Naisen sukuelinten pientoimenpide 1 441
814O Obstetrinen pientoimenpide 570
814P Spontaani abortti 900
814S Kohdun tyhjennys lääkkeellä 823
816O Hematologia, pientoimenpide 974
817O Pahanlaatuinen sairaus, pientoimenpide 912
818O Infektiosairaus, pientoimenpide 510
819O Psyykkinen sairaus, pientoimenpide 522
821O Vamma, komplikaatio tai allergia, pientoimenpide 535
823O Muu ongelma, pientoimenpide, lyhyt hoitojakso 1 394
830O Rintarauhasen pientoimenpide, lyhyt hoito 256
901O Neurologinen sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 1 090
901P Pään, niskan tai keskushermoston diagnostinen toimenpide 876
901Q Vaativa pään, niskan tai keskushermoston diagnostinen toimenpide 1 386
902O Silmäsairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 346
903O Suun, korvan, nenän tai kurkun sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä908
904O Keuhkosairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 697
905O Sydän- ja verisuonisairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 64
905P Sydän- ja verisuonisairaus, diagnostinen toimenpide 526
905Q Sydän- ja verisuonisairaus, vaativa diagnostinen toimenpide 864
905R Ääreisverenkierron diagnostinen toimenpide 635
905S Vaativa ääreisverenkierron diagnostinen toimenpide 1 187
906O Ruuansulatuskanavan sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 754
906P Ruuansulatuskanavan sairaus, diagnostinen toimenpide 1 054
906Q Ruuansulatuskanavan sairaus, vaativa diagnostinen toimenpide 707
907O Maksan, sappiteiden tai haiman sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä613
908O Tuki- ja liikuntaelinten sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 1 091
908P Tuki- ja liikuntaelinten sairaus, diagnostinen toimenpide 670
908Q Tuki- ja liikuntaelinten sairaus, vaativa diagnostinen toimenpide 580
909O Ihosairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 729
910O Endokriininen sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 911
910P Endokriininen diagnostinen toimenpide 749
911O Virtsaelinten sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 1 085
912O Miehen sukuelinten sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 1 090
913B Naisen sukuelinten syöpäsairaus, sytostaattihoito, lyhyt hoito 843
913O Naisen sukuelinten sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 892
914O Raskauden hoito, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 1 316
914P Raskauden hoito, diagnostinen toimenpide 257
915O Vastasyntyneen lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 968
916O Hematologia, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 986
917B Leukemia tai lymfooma, sytostaattihoito, lyhyt hoito 845
917O Pahanlaatuisen sairauden lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 1 212
918O Infektio, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 466
919O Psyykkinen sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 627
921O Vamma tai myrkytys, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 788
922O Palovamma, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 244
923O Muu tai määrittämätön ongelma, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 722
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930O Rintarauhasen sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 255
930P Rinnan diagnostinen toimenpide 564
930Q Rinnan vaativa diagnostinen toimenpide 897
DR293 Endokr,nutr,metab sair muu leik.h,ei K 7 888
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Muut hinnat

AST10 • Erityisasiantuntijapalvelu, esim. lääkäri tai muu erityisasiantuntija € / h

100 €

AST20 • Asiantuntijapalvelu, esim. terapeutti, hoitohenkilöstö tai muu
asiantuntija € / h 60 €



Hengityshalvauspotilaiden kotihoito

HEN01 • hoitoringissä 1-2 työntekijää, omaiset ottavat merkittävästi osaa
hoitoon 437 €

HEN02 • hoitoringissä 2-3 työntekijää, minkä lisäksi merkittäviä
apuvälinehankintoja 596 €

HEN03 • hoitoringissä 4-6 työntekijää, potilaan hoito vaatii jatkuvan,
ympärivuorokautisen ulkopuolisen seurannan 1 130 €

Peruuntunut leikkaus

PELE • peruuntuneen leikkauksen hinta, kun suunniteltu toimenpide
peruuntuu potilaasta johtuvasta syystä 396 €
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