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Ulkokuntalaisen potilaan siirtokuljetus ambulanssilla 3,20 €/km

Ambulanssilentokoneella tapahtuva sairaalasiirto laskutetaan erikseen

Ulkokuntalaisten taksisiirrot todellisten kustannusten mukaan

 

Hinta-

luokka       Tutkimus- ja hoitotoimenpide

Yhtenäiset, kaikilla erikoisaloilla käytössä olevat hintaluokat: Hinta

2022

030 Siirtoviivepäivä 532

079 Sähköinen konsultaatio. Hoitajan tekemä hoitopuhelu, joka korvaa käynnin. 62

080 Vaativa, aikaa vievä konsultaatio 111

081 Erittäin vaativa, aikaa vievä konsultaatio 221

095 Käynti palliatiivisen hoitajan vastaanotolla ja verikokeet. 54

096 Palliatiivisen potilaan lääkärin vastaanottokäynti, verikokeet ja yksinkertainen rtg-tutkimus. 221

097 Vaativa ja aikaa vievä palliatiivisen potilaan lääkärin vastaanottokäynti, verikokeet ja rtg-tutkimus. 429

062 Kevyt sydänvalvontapotilas  1057

Rytmihäiriöt

Angioidun potilaan seuranta 

Lyhyt heräämöseuranta

063 Sydänvalvontapotilas: 1994

Sydäninfarktipotilaat 

Angiografiaan valmisteltavat/menevät potilaat

Heräämöluonteinen seuranta (myös lyhyt respiraattorihoito)

CPAP/NIV-hoitoa tarvitsevat potilaat

Intoksikaatiot 

Kouristelevat 

Aivoinfarktipotilaat 

064 Hengitysvajauspotilas, joka tarvitsee respiraattorihoitoa 3057

Verenkierron invasiivista monitorointia tarvitseva potilas (CVK, pulm. katetro)

Tahdistinpotilas (väliaikainen tahdistin)

Elvytetty potilas (jäähdytyshoito)

Respiraattorihoitoa tarvitsevat lapsipotilaat, sekä pienet lapset

Krooninen munuaisten vajaatoimintapotilas (hemodialyysi)                                             

065 Vaikea traumapotilas

CVVHDF- hoitoa tarvitseva potilas

Pankreatiitti, GI-vuotopotilas, jatkuva korvaushoito

Kolmen elinryhmän vauriopotilas

Hengityshalvauspotilaan hoidon aloitus ja hoitoringin koulutus                                        3843

POLIKLINIKKAKÄYNTIEN JA HOITOPÄIVIEN HINTALUOKAT 

KUNTALASKUTUKSESSA 1.1.2022 LUKIEN 

Teho-osastolla hoidettavien potilaiden hintaluokkakoodauksen varmistus tapahtuu taustaosastolla teho-

osaston vahvistamalla hintaluokituksella, hoitavan erikoisalan lukuun.

Tätä hinnastoa voidaan noudattaa sekä kuntayhtymään kuuluvien kuntien, että kuntayhtymään 

kuulumattomien kuntien laskutukseen sekä kustannusten seurantaan.

Suoritteiden yksikköhinnat vahvistaa yhtymähallitus. Yksikköhintoja määrättäessä arvioidaan 

suoritteiden määrä ja asiakkailta perittävien maksutulojen, sekä varsinaisen toiminnan muiden tulojen 

määrä.

Vuoden aikana potilaan hoidon kustannusten ylittäessä 100 000 euroa ylimenevät kustannukset 

siirtyvät kalliin hoidon tasausjärjestelmään.
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15E Akuuttiklinikka

071
Lääkärikäynti, joka vähän henkilökuntaa kuormittava, ei radiologisia tutkimuksia tai i.v. verinäytteitä. 

Yöaikana klo 22.00-8.00 siirtyy hintaluokkaan 072. Vuodeosastolle siirtyvä potilas hintaluokkaan 072.
119

072

Lääkärikäynti, joka sisältää joko natiivi rtg-kuvauksia, suppeat perusverikokeet laboratoriossa tai 

yksinkertaisia toimenpiteitä (esim. pienen haavan ompelu, yksinkertaisia i.v./i.m. hoitoja, yksinkertainen 

kipsaus). M1 arvio.

239

073

Paljon aikaa vaativa ja henkilökuntaa kuormittava päivystyskäynti, johon liittyy joko laajoja 

laboratoriopaketteja, radiologisia eritystutkimuksia (CT, uä), pitkittynyttä seurantatarvetta (yli 4h), i.v.-

infuusioita tai vaativia toimenpiteitä (dreenit, repositio+kipsaus, vaativat suturaatiot). Teholle siirtyvä 

vähintään tähän hintaluokkaan ellei 074 kritreerit täyty.

597

074

Erittäin vaativa päivystyskäynti mm. monivammapotilas, elvytys, sydäninfarkti, välitöntä hoitoa vaativa 

rytmihäiriö, keuhkopöhö, tajuton/ intoksikaatio, aivohalvaus, vaikea sepsis ja muut kriittisesti sairaat. 

Keuhkopotilaan non-invaasinen ventilaatio. Sydän- ja aivoinfarktipotilaan liuotushoito. Ct-

varjoainetutkimus, MRI-tutkimus.

1202

075 Yksinkertainen tarkkailuosastohoito, johon sisältyy peruslaboratorio- ja röntgentutkimukset. 465

076

Tarkkailuosastohoito, johon sisältyy laajoja laboratoriokokeita, radiologisia erityistutkimuksia (ct, uä, 

MRI) tai erikoislääkärikonsultaatioita. Sydämen rytminsiirrot.     Yli 2 vrk tarkkailuhoito. Tarkkailusta 

osastolle jatkohoitoon siirtyvä potilas.

963

077 Käynti sairaanhoitajan vastaanotolla. Polikliininen infuusiohoito esim. i.v. antibiootti, kipsauskorjaukset. 55

079 Puhelin- tai sähköinen konsultaatio 62

080 Vaativa, aikaa vievä konsultaatio. 111

081 Erittäin vaativa, aikaa vievä konsultaatio. 221
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11 KIPUPOLIKLINIKKA

010

Ensikäynti, joka sisältää perusteellisen anamneesin ja kliinisen tutkimuksen sekä 

jatkohoitosuunnitelman. Käynti, johon liittyy vaativa, seurantaa edellyttävä toimenpide tai laaja tutkimus, 

esim. ENMG, tai kapsaisiinilaastarihoito (Qutenza)

752

012 Kontrollikäynti, hoidon tarkistus, max 30 min 224

013 Ryhmäkäynti 337

014
Vaativa kontrollikäynti, sisältäen hoidon kokonaisvaltaisen arvion ja uudelleensuunnittelun mahdollisine 

konsultaatioineen, n.1 h. Tutkimuskäynti, CT-tutkimus, hermojuuriblokadi, ENMG tutkimus.
337

015 Botox-hoito 1066

017

Kiputyöryhmä vastaanotto; kipupoliklinikan lääkärin ja hoitajan lisäksi osallistujina useiden erikoisalojen 

erityisosaajia (kuten kuntoutusylilääkäri ja kuntoutussuunnittelija, fysio- ja toimintaterapeutti, psykologi, 

psykiatri, sosiaalityöntekijä).

1683

021
Hoitopuhelu, jolloin potilaalle on annettu soittoaika, joka korvaa käynnin. Edellyttää merkintää 

sairauskertomukseen, lääkityksen arviointi, laboratorio- tai rtg tulosten arviointia
66

022 Hoitajan vastaanottokäynti 89

023 Sähköinen konsultaatio 62

024 Stimulaattorien säätö 224

027
Kipupotilas, jolle asennetaan ladattava selkäydinstimulaattori (leikkaussaliaika 1200+ laite 13600), 

myös MRI yhteensopiva.
16613

028
Kipupotilas, jolle asennetaan ladattava asentoon reagoiva selkäydinstimulaattori (leikkaussaliaika 

1700+laite 23000+ulkopuolinen tekijä 1900)
29901

031
Kipupotilas, jolle asennetaan selkäydinstimulaattorin virtalähde (leikkaussaliaika 1200+laite+laturi 

6600€)
9303

033 Stimulaattorin säätö, yli 1h. Tutkimuskäynti MRI, ilman lääkärin vastaanottoa 416

035 Lääkärin hoitopuhelu potilaalle, sisältäen mm. tutkimustulosten tai lääkityksen arviointia 133

080 Vaativa, aikaa vievä konsultaatio 111

081 Erittäin vaativa, aikaa vievä konsultaatio 221
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10 SISÄTAUDIT

Avohoito sisätaudit

001 Sairaanhoitajan perustason ohjauskäynti sairaskertomusmerkintöineen 55

002 Sairaanhoitajan vaativampi ohjauskäynti sairaskertomusmerkintöineen 77

003
Lääkärin suorittama peruslaboratoriotutkimusten tulkinta tai puhelin- tai paperikonsultaatio 

sairaskertomusmerkintöineen.
62

004
Lääkärin suorittama vaativampien laboratoriotutkimusten tulkinta tai puhelin- tai paperikonsultaatio 

sairaskertomusmerkintöineen.
111

005
Lääkärin vastaanotto sisältäen peruslaboratoriokokeet ja natiiviröntgentutkimuksen, tahdistimen 

mittaus, rytmivalvurin luku, ravitsemusterapeutin vastaanotto, infuusiohoidot hintaryhmä 1.
211

006

Lääkärin vastaanotto sisältäen peruslaboratoriokokeet ja ultraäänitutkimuksen, sydämen 

ultraäänitutkimus, rasitus-EKG, Holter-tutkimus, rytmihäiriötahdistimen tai vajaatoimintahdistimen 

mittaus, pitkäaikaismonitoroinnin tulkinta, gastroskopia bipsioineen

321

007

Lääkärin vastaanotto sisältäen hintavampia laboratoriokokeita ja/tai CT-tutkimuksen, luun 

tiheysmittaus, luuydinbiopsia, ruokatorvi-ultraäänitutkimus, useamman edellä mainitun kardiologisen 

tutkimuksen yhdistelmä, colonoskopia biopsioineen, infuusiohoidot hintaryhmä 2.

498

008

Lääkärin vastaanotto sisältäen useita hintavia laboratoriokokeita ja/tai magneettitutkimuksen, vaativat 

isotooppitutkimukset, sepelvaltimoiden CT-tutkimus, sydänlihaksen perfuusion tai oikovirtauksen 

gammakuvaus, vaativa gastro- tai kolonoskopia biopsioineen.

776

009
Vaativa sisätautipotilaan vastaanotto, radiojodi- tai radiofosforihoito, edullisempi kromosomitutkimus, 

koronaariangiografia (sisältää ultraäänitutkimuksen), infuusiohoidot hintaryhmä 3
1200

010
Vaativa hematologisen potilaan vastaanotto laboratoriokokeineen,plasmafereesi, yhden tai kahden 

lokeron sydäntahdistimen vaihto, infuusiohoidot hintaryhmä 4, 
1771

011
Insuliinipumppuhoidon aloittaminen, rytmivalvurin asennus, yhden tai kahden lokeron sydäntahdistimen 

asennus, infuusiohoidot hintaryhmä 5
2658

018
Kalliimpi kromosomitutkimus, infuusiohoidot hintaryhmä 6, koronaariangioplastia ja lääkepallon käyttö 

tai metallistentin asettaminen
3877

019
Tartuntatautilain mukainen erittäin kallis hoito, sensorillisen insuliinipumppuhoidon aloittaminen, 

koronaariangioplastia ja lääkestentin asettaminen, vajaatoimintatahdistimen vaihto.
4885

020 Infuusiohoidot hintaryhmä 7 6092

021 Infuusiohoidot hintaryhmä 8, CRT-D:n asennus 11075

025
Tavanomainen hemodialyysihoito sisältäen peruslaboratorikokokeet, natiiviröntgentutkimuksen ja 

lääkärin arvion
356

026

Vaativa hemodialyysihoito, hemodialyysipotilaan määräaikaiskontrollit sisältäen laboratoriokokeet, 

radiologiset tutkimukset ja lääkärin arvion, kalliimpia radiologisia tutkimuksia ja/tai 

laboratoriotutkimuksia sisältävät hemodialyysikäynnit, päivystysdialyysi, peritoneaalidialyysipotilaan 

kontrollit, munuaissiirtoselvittelyt

665

029 Lyhki-potilaan vastaanotto 0

031 Koronaariangiografia erikoisvälinein 2100

032
Vaativa pallolaajennus, useita lääkestentejä ja/tai erikoisvälineitä; yhden tai kahden lokeron 

rytmihäiriötahdistimen vaihto.
6100

033
Vajaatoimintatahdistimen asennus, yhden tai kahden lokeronrutmihäiriötahdistimen asennus, sydäntä 

synkronoian rymihäiriötahdistimen vaihto.
7000

034 Erikoistahdistimen aennus 14500

080 Vaativa, aikaa vievä konsultaatio 111

081 Erittäin vaativa, aikaa vievä konsultaatio 221

095 Käynti palliatiivisen hoitajan vastaanotolla ja verikokeet. 54

096 Palliatiivisen potilaan lääkärin vastaanottokäynti, verikokeet ja yksinkertainen rtg-tutkimus. 221

097 Vaativa ja aikaa vievä palliatiivisen potilaan lääkärin vastaanottokäynti, verikokeet ja rtg-tutkimus. 429
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Vuodeosastohoito sisätaudit, neurolgia, keuhkosairaudet, ihotaudit

003
Vuodeosastohoito sisältäen peruslaboratoriokokeet ja natiiviröntgentutkimuksen, tahdistimen 

mittauksen tai infuusiohoidot hintaryhmä 1.
508

004

Vuodeosastohoito sisältäen peruslaboratoriokokeet ja ultraäänitutkimuksen, sydämen 

ultraäänitutkimuksen, rasitus-EKG:n, Holter-nauhoituksen tai gastroskopian biopsioineen, 

tuberkuloosipotilaan hoitopäivä

708

005

Vuodeosastohoito sisältäen hintavampia laboratoriokokeita, likvortutkimuksen, CT-tutkimuksen, 

EEG/uniEEG-tutkimuksen, ENMG-tutkimuksen, luun tiheysmittauksen, luuydinbiopsian, ruokatorvi-

ultraäänitutkimuksen, useamman kardiologisen tutkimuksen, colonoskopian biopsioineen, ultraääni- tai 

CT-ohjauksessa otetun biopsian, hemodialyysihoidon, perusbronkoskopian, unitutkimuksen tai 

infuusiohoidot hintaryhmä 2. NIV -hoito.

886

006

Vuodeosastohoito sisältäen useita hintavia laboratoriokokeita, magneettitutkimuksen, pään ja 

kaulasuonten CTA-tutkimuksen, vaativan isotooppitutkimuksen, sähköisen kardioversion, vaativan 

gastro- tai kolonoskopian biopsioineen, bronkosopian BAL-näytteineen ja biopsioineen, obduktion 

näytteineen, neurologisen seurantayksikön hoitopäivä sisältäen etiologiset selvittelyt, 

hengityshalvauspotilaan hoitopäivä. Vaativa NIV -hoito.

1219

007

Vuodeosastohoito sisältäen koronaariangiografian, radiojodi- tai radiofosforihoidon, verisairaiden ja 

immuunipuutteisten potilaiden infektio- ja erityishoidot, bronkoskopian ja infektio-BAL:n, PET-CT-

tutkimuksen, infuusiohoidot hintaryhmä 3.

1478

008

Vuodeosastohoito sisältäen samalle päivälle laajoja neurologisia selvittelyitä (esim. pään MRI + 

aivoverisuoni MRA + kaulasuoni MRA, pään ja selkäytimen MRI), plasmafereesin, kalliit hematologiset 

selvittelyt, suuret immunoglobuliinhoidot, yhden tai kahden lokeron sydäntahdstimen vaihto, 

infuusiohoidot hintaryhmä 4.

1899

009

Vuodeosastohoito sisältäen koronaariangiografian erikoisvälinein, yhden tai kahden lokeron 

sydäntahdistimen asennuksen, peritoneaalidialyysikatetrin asennuksen, dialyysiveritien asennuksen, 

insuliinipumppuhoidon aloituksen, rytmivalvurin asennuksen, aivojen isotooppikuvauksen (DAT-Scan), 

oman hoitajan tarve, infuusiohoidot hintaryhmä 5.

2536

010
Vuodeosastohoito sisältäen sepelvaltimoiden pallolaajennuksen ja lääkepallon käytön tai  metallistentin 

asennuksen (myös useampi), kalliimman kromosomitutkimuksen, infuusiohoidot hintaryhmä 6.
4015

011

Vuodeosastohoito sisältäen sepelvaltimoiden pallolaajennuksen ja lääkeainestentin asennuksen (myös 

useampi), tartuntatautilain mukaisen erittäin kalliin hoidon, sensorillisen insuliinipumppuhoidon 

aloittamisen, vajaatoimintatahdistimen vaihdon.

5177

012
Vaativa sepelvaltimotoimenpide ja useampia stenttejä ja/tai erikoisvälineitä, yhden tai kahden lokeron 

rytmihäiriötahdistimen vaihto, infuusiohoidot hintaryhmä 7.
6662

013
Vajaatoimintatahdistimen asennus, yhden tai kahden lokeron rytmihäiriötahdistimen asennus, sydäntä 

synkronoivan rytmihäiriötahdistimen vaihto.
7633

014 Sydäntä synkronoivan rytmihäiriötahdistimen asennus. 10661

015 Erikoistahdistimen asennus. 15244

030 Siirtoviivepotilaan hoitopäivähinta. 532
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TEHOHOITO
Vuodeosastohoito (hintaluokkakoodaus taustaosaston lukuun)

062 Kevyt sydänvalvontapotilas  1057

Rytmihäiriöt

Angioidun potilaan seuranta 

Lyhyt heräämöseuranta

063 Sydänvalvontapotilas: 1994

Sydäninfarktipotilaat 

Angiografiaan valmisteltavat/menevät potilaat

Heräämöluonteinen seuranta (myös lyhyt respiraattorihoito)

CPAP/NIV-hoitoa tarvitsevat potilaat

Intoksikaatiot 

Kouristelevat 

Aivoinfarktipotilaat 

064 Hengitysvajauspotilas, joka tarvitsee respiraattorihoitoa 3057

Verenkierron invasiivista monitorointia tarvitseva potilas (CVK, pulm. katetro)

Tahdistinpotilas (väliaikainen tahdistin)

Elvytetty potilas (jäähdytyshoito)

Respiraattorihoitoa tarvitsevat lapsipotilaat, sekä pienet lapset

Krooninen munuaisten vajaatoimintapotilas (hemodialyysi)                                             

065 Vaikea traumapotilas

CVVHDF- hoitoa tarvitseva potilas

Pankreatiitti, GI-vuotopotilas, jatkuva korvaushoito

Kolmen elinryhmän vauriopotilas

Hengityshalvauspotilaan hoidon aloitus ja hoitoringin koulutus                                        3843
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77 NEUROLOGIA

Avohoito neurologia

001

Erikoissairaanhoitajan vastaanottokäynti, esim. aivoverenkiertohäiriöpkl-potilaat, MS-potilaat, muut 

neuvontapotilaat, sisältää aina myös neuvottelun erikoislääkärin kanssa. Lyhyt hoidon seurantakäynti 

lääkärin vastaanotolla. Muu vastaava käynti.

121

002

Kontrollikäynti (esim. epilepsia, Parkinson-potilaat), käyntiin kuuluu lääkärin vastaanotto ja 

peruslaboratorioverikokeet. Osastokonsultaatiokäynnit. Erikoissairaanhoitajan muistipotilaiden 

testikäynti. Neuroradiologin lisälausunto.

214

003

Ensikäynti lääkärillä, esim. lähete- ja konsultaatiopotilaat. Käyntiin kuuluu lääkärin vastaanotto, 

kliininen neurologinen tutkimus ja tavalliset laboratorio- ja röntgentutkimukset (CT+-ET  ). Tätä 

hintaluokkaa sovelletaan myös kontrollipotilaille , joille tehty pään TT. Neuropsykologinen 

tutkimuskäynti. Botuliinitoksiini-injektiot < 100 yksikköä.

410

004
Vaativat tutkimuspotilaat, joille tehdään pään  MRI ja jokin seuraavista ;  EEG, ENMG, 

herätevastetutkimukset .Likvornäytteen otto ( laajat näyteet) Botuliinitoksiini-injektiot >200 yksikköä.
931

005 Kalliit infuusiohoidot (esim suuriannoksinen ivIG, natalitsumabi) 3378

006
Sähköinen konsultaatio. Paperikonsultaatiovastaus. Hoitopuhelu josta sairaskertomusmerkintä. 

Reseptiuusinta ilman vastaanottoa.
62

007
Vaativa ensikäynti kalliine tutkimuksineen (MRI tai ENMG tai EEG). Muistipotilaan tai 

demyelinaatioepäilyn likvornäytekäynti  Botuliini-injektiot 100- 200 yksikköä.
565

008
Erittäin vaativa ensikäynti lääkärillä sisältäen useita kalliita tutkimuksia (esim. pään MRI + A + 

kaulasuoniMRA, MRI + EEG + likvor).
1352

009
Kalliit tutkimuskokonaisuudet ja lääkärin vastaanotto (esim. dopamiiniserotoniiniSPECT tai   pään + 

koko selkäytimen MRI )
1884

010
Erittäin kalliit tutkimuskokonaisuudet ja lääkärin vastaanotto (esim. FDG-PET tai koko 

keskushermoston MRI)
2436

080 Vaativa, aikaa vievä konsultaatio 111

081 Erittäin vaativa, aikaa vievä konsultaatio 221
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40 LASTENTAUDIT  20L LASTENKIRURGIA  78 LASTEN NEUROLOGIA 

JA  55 LASTEN KORVATAUDIT

Avohoito

044
Lääkärin vastaanottokäynti alle 30 min, halpoja tutkimuksia (max 67 e), puhelinkeskustelu asiakkaan 

kanssa. Vaativampi hoitajakäynti, esim sensorin purku/pumppukäynti,vaativa haavanhoito. 
211

045
Vastaanottokäynti 30-60 min. Sairaanhoitaja ja lääkäri, keskihintaisia tutkimuksia 67-118e. 

Sairaanhoitajan koti-, päivähoito tai koulukäynti.
321

046
Vastaanottokäynti yli 60 min. Lääkäri ja sh tai suhteellisen kalliita tutkimuksia (> 168 e) tai hoitoja 

(esim. sensorin asennus) sisältävä käynti
498

047
Vastaanottokäynti yli 60 min, sh ja lääkäri, edeltävästi > 1 terapeutin arvio ja hoitoneuvottelu. Erityisen 

kalliita  (> 500 e) tutkimuksia sisältävä käynti.
997

048
Erityisen kalliita tutkimuksia tai hoitoja vaativa käynti (n. 700 e) tai laajoja valmisteluja vaativa käynti, 

usean työntekijän vaatima käynti, verkostopalaveri.
1440

049 Käynti hoitajan vastaanotolla. (Haavanhoito, diabetes, preoperatiivinen käynti, lasten neurologia ym.) 111

050
Käynti , johon sisältyy kalliita (n. 350e) tutkimuksia tai hoitoja. Insuliinipumppuhoidon arviointikäynti, 

glukoosisensorointi. Kardiologin/ortopedin/endokrinologin tms. vastaanotto. Lääkäri + erityistyöntekijä.
776

079 Sähköinen konsultaatio 62

080 Vaativa, aikaa vievä konsultaatio 111

081 Erittäin vaativa, aikaa vievä konsultaatio 221

Lastenkirurgia, erikoisala 20 (vuodeosastolla 1B)

041
Pienet PÄIKI-toimenpiteet; pp:ssa tehtävät toimenpiteet. (Esim. luomen poisto, K-piikkien poisto kipsin 

vaihtoesilääkityksessä tai ns. tuttipulloanestesiassa.  Nivelten injektiohoito pp:ssa.)
1108

042
Keskisuuret PÄIKI-toimenpiteet, anestesiassa tehtävät toimenpiteet (esim. deliberatio adhesiones, 

sidosten vaihdot, injektiohoidot esim. nivelpunktiot yleisanestesiassa).
1506

043
Vaativat PÄIKI-leikkaukset (esim. tyräleikkaus, circumcisio yleisanestesiassa, botox-injektiohoidot 

yleisanestesiassa, gastroskopia ja colonoskopia yl. an:ssa).
1661
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Vuodeosastohoito

040
Tavanomainen tutkimuspotilas, jonka hoitoaika max. 6 tuntia. Esimerkiksi altistukset, mobilisaatio, 

kontrollipotilas tms. Ei sisälly lääkkeitä tai kalliita tutkimuksia.
554

041 Perustason vuodeosastohoito, hoitoaika yli 6 tuntia osastolla. 886

042

Kohtalaisen kalliita tutkimuksia  (esim. useita peruslaboratorio- ja /tai röntgentutkimuksia) sekä 

säännöllistä fysioterapiaa vaativa osastohoito. Esim. diabetes -potilaan tasapainotus, glukoosi -

infuusiohoidot vastasyntyneille, kasvavien keskosten hoito, elektiivinen leikkaustoimenpide ja sen 

jatkohoito.

1274

043

Kalliita tutkimuksia, lääkityksiä (esim. iv-antibiootit) ja kuntoutusta sekä tehostettua seurantaa vaativat 

lapsipotilaat. Esim. inkubaattorissa hoidettavat vastasyntyneet, tuoreet diabeetikot, perushoitoa 

vaativat neurologiset kuntoutuspotilaat, tähystyspotilaat, jotka vaativat preoperatiivisia tyhjennyksiä, 

elektiivinen vaativa kirurgia (esim. laparoskooppinen sappikivileikkaus), murtumapotilaan vaativa 

fysioterapia.

1573

044

Neurologiset tutkimuspotilaat, jotka vaativat moniammatillisen työryhmän työpanoksen, erikoisen 

kalliita lääkkeitä  (esim. immunogolbuliinit , Remicade) vaativat potilaat, nasaalissa olevat 

vastasyntyneet tai oman hoitajan vaativat potilaat, insuliinipumppu -hoidon aloitukset. Erikoisen kalliita 

tutkimuksia (esim. erill. kromisomitutk. tai molekyylitutk., MRI-tutkimus yleisanestesiassa) tai hoitoja 

vaativat lapsipotilaat. Erityistä jatkohoitoa ja seurantaa vaativat leikkauspotilaat (esim. hypospadia). 

KNK-lapsipotilas, jolle tehdään vaativa kirurginen leikkaus jatkohoitoineen.

2347

045 Hengityshalvauspotilaan hoitopäivä 1219

Lasten korvatautien vuodeosastohoito, erikoisala 55

021 Operatiivinen hoito. Jos hoito ylittää 2 vrk, käytetään lisähoitopäiviltä hintaluokkaa 001. 2215

TEHOHOITO
Vuodeosastohoito (hintaluokkakoodaus taustaosaston lukuun)

062 Kevyt sydänvalvontapotilas  1057

Rytmihäiriöt

Angioidun potilaan seuranta 

Lyhyt heräämöseuranta

063 Sydänvalvontapotilas: 1994

Sydäninfarktipotilaat 

Angiografiaan valmisteltavat/menevät potilaat

Heräämöluonteinen seuranta (myös lyhyt respiraattorihoito)

CPAP/NIV-hoitoa tarvitsevat potilaat

Intoksikaatiot 

Kouristelevat 

Aivoinfarktipotilaat 

064 Hengitysvajauspotilas, joka tarvitsee respiraattorihoitoa 3057

Verenkierron invasiivista monitorointia tarvitseva potilas (CVK, pulm. katetro)

Tahdistinpotilas (väliaikainen tahdistin)

Elvytetty potilas (jäähdytyshoito)

Respiraattorihoitoa tarvitsevat lapsipotilaat, sekä pienet lapset

Krooninen munuaisten vajaatoimintapotilas (hemodialyysi)                                             

065 Vaikea traumapotilas

CVVHDF- hoitoa tarvitseva potilas

Pankreatiitti, GI-vuotopotilas, jatkuva korvaushoito

Kolmen elinryhmän vauriopotilas

Hengityshalvauspotilaan hoidon aloitus ja hoitoringin koulutus                                        3843
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020 Laaja arviointi tai tutkimus 863

Laaja, vaativa tai aikaa vievä moniammatillisen asiantuntijatyöryhmän (esim. lääkäri, psykologi, 

toimintaterapeutti, puheterapeutti, erityisasiantuntija) arviointi. Sisältää yksilölliset tutkimukset 

asiakkaan tarpeen mukaan. Käynnin perusteella laaditaan yksilöllinen kuntoutussuunnitelma 

suosituksineen jatkotoimenpiteistä ja kuntoutussuunnitelman toteutumisen seurannasta yhdessä 

perheen ja kuntoutuksen lähiverkoston kanssa.1-3 käyntiä, 1-3 h.

021 Suppeampi arviointi ja tutkimus 376

Laaja arviointi. Asiantuntijoita useampia (esim. lääkäri ja 1-2 asiantuntijaa). Käynnin perusteella 

laaditaan tarvittava kuntoutussuunnitelma, lausunto tai suositus. Perhe ja tarvittaessa kuntoutuksen 

lähiverkosto mukana. 1-2 käyntiä, 1- 1,5 h

022 Suppea arvio 177

Yhden asiantuntijan tutkimus, arviointi esim. fysioterapeutti, apuväline tms. tarvittava lausunto tai 

suositus

023 Lausunto, neuvonta, ohjaus 122

Aikaisempiin tutkimuksiin, arviointeihin ja dokumentteihin perustuva lausunto esim. kuntoutusta, 

koulua, jatko-opintoja varten. Lyhytkestoinen neuvonta, ohjaus sekä opastaminen.

024 Palvelu-ohjaus, puhelin-konsultaatio 89

Palveluohjaajan tai muun asiantuntijan kotikuntaan, perheelle tai asiakkaalle antama ohjaus, neuvonta 

tai muu sovittu puhelu >20 min.

025 Kotikäynti 393

Palvelu toteutetaan asiantuntijatyöntekijöiden, asiakaskohtaisena konsultaationa. Toteutetaan 

kotikunnan pyynnöstä. Matkakustannukset sisältyvät hintaan.

080 Vaativa, aikaa vievä konsultaatio 111

081 Erittäin vaativa, aikaa vievä konsultaatio 221

Erityispalveluiden poliklinikka
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60 IHOTAUDIT

Avohoito

001
Hoitajan antama valohoito sisältäen perusrasvauksen, sairauskertomukseen merkittävä hoitopuhelu 

esim. laboratoriovastausten konsultointi tai muiden tutkimusten tulkinta.
60

002
Hoitajan antama valohoito sisältäen lääkerasvauksen, erikoiskylvyt. Lääkärin suorittama vaativampien 

(laboratorio) tutkimusten tulkinta sairauskertomusmerkintöineen.
91

003 Tavallinen ensikäynti tai uusintakäynti sisältäen prick-testit, laboratorio- ja ntiiviröntgen-tutkimukset. 204

004
Prick-testi hoitajan luona, digikuvaus. Hoitajan vastaanottokäynti, sisältäen tarvittaessa lääkärin 

konsultaation.
111

005
Vastaanottokäynti sisältäen ihobiopsian, immunofluorosenssikoepalan, allergoloian erityistytkimuksia 

tai epikutaanitestejä tai hintavampia laboratoriokokeita ja/tai ultraääritutkimuksen.
271

006
Hoitajan ottama sieninäyte tai epikutaanitestin laitto ilman lääkärin vastaanottoa. Hoidon ohjauskäynti 

sairaanhoitajan luona.
68

008 Fotodynaaminen hoito, PDT. 453

009 Kallis lääkehoito, esim. infliksimobi - infuusio 2947

010 Infuusiohoito, esim. omalitsumabi - pistos 1108

079 Sähköinen konsultaatio 62

080 Vaativa, aikaa vievä konsultaatio 111

081 Erittäin vaativa, aikaa vievä konsultaatio 221
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80 KEUHKOSAIRAUDET

Avohoito 

001 Hoitajan puhelimitse antama hoito-ohjaus, josta tehdään potilaskertomusmerkintä. 58

002

Poliklinikkakäynti, joka ei sisällä lääkärissäkäyntiä (esim. sairaanhoitajan ohjauskäynti 

näytteidenottoon, astma- tai apuvälineohjauskäynti, yksinkertaiset keuhkofunktiotutkimukset, kuten 

pelkkä spirometria). Lääkärin puhelinaika.

111

003
Poliklinikkakäynti lääkärin vastaanotolla, tavallinen ensi- ja jatkohoitokäynti.Sairaanhoitajan käynti, 

jolloin tehdään laajat keuhkofunktioja allergiatutkimukset ja potilasohjaus. 
338

004
Kalliita tutkimuksia (CT, MRI, yskös- sytologiat, isotooppitutkimukset)  tarvitsevien lääkärin 

vastaanottokäynnit
512

005 Tavallinen potilasasiakirjakonsultaatio 65

006 CT-tutkimuksen, muttei vastaanottoa vaativa konsultaatio 292

007 Uniapneapotilaan tutkimus- tai kontrollivastaanottokäynti unihoitajalla 221

008 Uudet erittäin kalliit keuhkosairauksien hoidossa käytettävät lääkkeet. 1771

079 Sähköinen konsultaatio 62

080 Aikaa vievä konsultaatio 111

081 Erittäin vaativa, aikaa vievä konsultaatio 221
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20 KIRURGIA JA 25 NEUROKIRURGIA

Avohoito kirurgia

001
Hoitajan vastaanotto; sairaanhoitajan preoperatiivinen vo tai preoper ohjauspuhelu, avannehoitajan vo, 

uroterapeutin vo (incontinentiapotilaat)
77

002

Lääkärin perusvastaanotto + perus laboratoriotutkimukset (esim. pvk,mst,ekg,psa). Oma pro 

vastaanotto (TEP). Vaativa hoitajan vastaanotto; toistokatetrointi, flow, residuaalivirtsan mittaus, 

haavanhoidot, rakkohuuhtelut, avannevirtsanäytteenotto. Uroterapeutin vo (impotenssipotilaan ohjaus 

injektiohoidossa). Vaativa sairaanhoitajan preop.vo. Kipsaus, ortoosin teko (ei lääkärin vastaanottoa). 

Lääkäripuhelu / tutkimustulosten käsittely, jotka aiheuttavat tmp:itä. Kontrollitutkimustulosten mukainen 

jatkohoitosuunnitelman teko lääkärin toimesta.

182

003

Lääkärin vastaanotto + yksittäinen perustutkimus (nat rtg), + laajat laboratoriotutkimukset (esim.reuma-, 

prostata-, kilpirauhastutkimukset), Vaativa haavanhoito (vac-imut). Ravintoletkun vaihto. Prepkl käynti, 

jossa lääkäri mukana.

216

004
Lääkärin vastaanotto + vaativa kipsaus (esim.pitkä kipsisaapa),  UÄ -tutkimus, urologiset 

perusselvitykset (flow,residuaali). Suonikohjupkl perusvo (+UÄ).
288

005

Lääkärin vastaanotto + useita natiiviröntgenkuvia tai perus CT-tutkimus (esim.ylävatsan- tai 

lannerangan- tai raajojen CT), urografia, tähystys (cystoskopia, gsk, sigmoideoskopia, protoscopia + 

Barron, sisältää myös biopsiat, tmp:t), UÄ+biopsia,rintarauhasen perustutkimus; mammografia,  

Luuntiheysmittaus. Lihas- ja temporaaliarteriabiopsiat. Pattipoliklinikkakäynti (sis. toimenpiteen) ja 

injektiohoidot. Perus-MOM-TEP -potilaat.

266

006
Lääkärin vastaanotto +  laaja CT (esim. koko rangan CT) tai CT + varjoaine, ENMG, hermojuuriblokadi.  

Lääkärin käynti preoper pkl:lla. PEG-napin laitto. Rintarauhasen biopsia.  Doppler -uä tutkimus 
429

007

Lääkärin vastaanotto  + MRI (polvi, olkapää, lanneranka, vatsa, virtsatiet) prostatabiopsiat./ 

preoper.suunnittelu.  Konsultoivan erikoislääkärin vo. Laajat polikliiniset toimenpiteet. 

Kultajyvämerkkaus -potilaat (uro). Cystoskopia + tuumorisolut.

554

008
Lääkärin vastaanotto + colonoscopia (sisältää kaikki toimenpiteet), Uroterapeutin vo (urodynaaminen 

tutkimus). Vaahtoruiskutushoito (suonik.) Xiapex -hoito (2.käynti)
687

009

Lääkärin vastaanotto + erittäin laaja MRI, MRA, angiografiat, luuston tai munuaisten gammakuvaus tai 

useita kalliimpia tutkimuksia. Suonikohjujen radioablaatio hoito. Erikoisortoosit. Cystoskopia + Botox-

injektiot. Xiapex-hoito (1.käynti)

1329

010 Lääkärin vastaanotto + useita erittäin kalliita tutkimuksia (esim luustokartta, leukosyyttikartta ja MRI). 2158

080 Vaativa, aikaa vievä konsultaatio 111

081 Erittäin vaativa, aikaa vievä konsultaatio 221
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Päiväkirurgia

011
Pieni päiväkirurginen toimenpide (esim. canalis carpi, ganglion, ihon tai subkutaaninen tuumori, vasara 

varvas, rinrarauhasbiopsia, circumcisio), endoskopia yleisanestesiassa. Alaraaja-angiografia.
718

012

Keskisuuri päiväkirurginen leikkaus (esim. yksipuolinen suonikohju, hallux, hydrocele, varicocele, 

vasectomia (+PAD), nivustyrä (ilman verkkoplastiaa)  gastrognemius-vap, epicondylectomia, 

met.poisto, trigger finger, seton-langat, u-cystoskopia.

1108

013
Suuri päiväkirurginen toimenpide:, artroskopia (+tmp), kaksipuolinen hallux, suonikohjut, MTP ja TMP -

deesit, angiografia-potilaat, Duputre`n kontraktuura (leikkaushoito), u-cystoskopia + toimenpiteet. PTA.
1262

014

Vaativa päiväkirurginen toimenpide:olkapään artroskopia ja tmp, ACL/menisci -rekonstruktio 

laparoskooppinen sappirakon poisto,  tyrä (+verkko). Käynti tutkimusyksikössä ilman lääkärin 

vastaanottoa; mikä tahansa röntgen, laboratoriotutkimus, toistuvat radiologiset hoidot (esim. 

juuriblokadi), jonka yhteydessä ei lääkärin kannanottoa hoitoon. Päiväkirurgisesti suoritettu 

vartijaimusolmuketutkimuksen sisältävä kirurginen toimenpide. Murtumaleikkaus.

1794

015
Tutkimuskäynti (G), johon sisältyy perus- ja laajoja tutkimuksia (iv-urografia, colongrafia, defekografia, 

CT-tutkimus tai juuriblokadi tai mammografia+UÄ) + laboratoriokokeita + hoitopäätös.
326

017 Tutkimuskäynti (G), johon sisältyy erittäin laaja tutkimus (ENMG, isotooppitutkimus tai MRI) 498

018 Tutkimuskäynti (G), johon sisältyy 2 kallista radiologista tutkimusta 842

019
Tutkimuskäynti (G), johon sisältyy 3 kallista radilologista/neurofysiologista tutkimusta tai 2 erittäin 

kallista MRI-tutkimusta + hoitopäätös
1279

020 Sähköinen tai kirjallinen konsultaatiovastaus 0

021

Meeting -käsittely (G); Potilaalle tehdään tarvittaessa lisätutkimuksia (esim. torson CT, KNB UÄ 

ohjauksessa) + lääkäri tekee hoitopäätöksen, kun potilastapaus on käsitelty moniammatillisesti (esim. 

ortopedimeetingissä, mammameetingissä tai gastromeetingissä tai jalkameetingissä).

886

024 Tutkimuskäynti (G), johon sisältyy 4 tai useampi erittäin kallis MRI-tutkimusta (tai vastaavaa). 2215

025 Erittäin vaativa ja aikaa vievä päiväkirurginen leikkauspotilas (esim. selkä, vaativa olkapääleikkaus) 2000

029 Lyhki-potilaan vastaanotto 0

Vuodeosastohoito kirurgia

001

Yksinkertainen vuodeosastohoito, johon sisältyy yksinkertaisia laboratoriotutkimuksia ja natiivi rtg-

tutkimuksia. Terminaalipotilas. Erityistason tmp:n potilaan jatkohoito, sytostaattihoidon jatkohoitopäivät, 

commotio- ja mahakipuisen potilaan osastoseuranta. Vuodeosastopotilaan Botox-injektiot.

463

002

Konservatiivinen hoito, johon sisältyy toistuvia/vaativia laboratoriotutkimuksia (ENMG), vaativia rtg-

tutkimuksia (uä)ja/tai joista konsultaatioita muille erikoisaloille. Yksinkertainen sytostaatti hoito ja 

sytostaattihoidon aloituspäivä. Kirurginen potilas; mikäli toipuminen/kotiutus pitkittyy / päiväkirurginen 

muuttuu lyhytkirurgiseksi/normaali hoitojakso pitkittyy lisäpäivillä. Erillistä fysioterapiaa vaativa 

hoitojakso.

587

003

Päivystys- tai elektiivinen potilas, jolla konservatiivinen hoito, johon sisältyy useita, vaativia tutkimuksia 

(esim. CT, MRI, varjoainekuvaus luustokartta, ENMG). Kalliit erikoistutkimukset, kallis sytostaattihoito 

tai muu kallis lääkehoito, leukosyyttikartta.  Mahakipupotilaan tutkimukset ja konservatiivinen hoito 

(gastoskopia, colonoskopia,sigmoideoskopia). Halvauspotilaan vuodeosastohoito (yli 2 viikkoa). 

Juuriblokadihoito. Kipupumppu-potilaat. Päiväkirurginen potilas (hintaluokat 013 ja 014); mikäli 

toipuminen pitkittyy tai sosiaaliset syyt estävät kotiutumisen leikkauspäivänä. Vaativat haavanhoidot, 

VAC-vaihto osastolla.  

842

004

Elektiiviset potilaat, joille tehty pieni esim. urologinen toimenpide, peräaukon toimenpide, tyräleikkaus, 

Dupuytren kontrktuuran excisio, discisio, amotio metalli, sormien arthrodeesit tai joille tehdään 

radiologisia toimenpiteitä (cysta-punktiot) tai muita toimenpiteitä esim. heräämössä (kipuepiduraalit) ja 

joiden hoitoaika vuodeosastolla on 1 vrk (1 yö osastolla) - 3 vrk.  Monivammapotilaan konservatiivinen 

hoito vuodeosastolla. Olkapää- ja lonkkaluksaatiopotilaat. Haavapotilaat, joille kalliita paikallishoitoja tai 

esim. VAC-hoito.PEG-potilaat (leikkaussalissa). Paleltuma- ja palovammapotilaan konservatiivinen 

hoito vuodeosastolla. Selkäpotilaan tutkimusjakso tai konservatiivinen hoito. Nefrostomian laitto.

1018
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005

Elektiivinen tai päivystyspotilas, jolle tehty esim. tyrä- tai suonikohjuleikkaus, polven tähystys+tmp, 

jalkateräleikkaus, nilkan tai jalkaterän tai ranteen artrodeesi, vaativia tutkimuksia esim. 

angiografia.Ihonsiirto, akillesjänteen korjaus.

1240

006

Keskiraskas kirurgia, jossa hoitoaika osastolla on 2-4 vrk: perinteinen sappileikkaus, 

suolentukkeumaleikkaus, palleatyräleikkaus,  kilpirauhas- ja lisäkilpirauhasleikkaus, rintasyöpäpotilaat, 

eturauhasen höyläys, virtsarakon kaulan halkaisu tai virtsarakon kasvaimen höyläys, akuutin mahan 

kirurginen hoito ja sen jatkohoito. Nilkan ja yläraajojen murtumat, osteotomiat, avoin akromioplastia, 

olkapään artroscopia+toimenpiteet. Lonkkamurtumat (Asnis, DHS,Omega). Suuret haavan revisiot 

leikkaussalissa. Palovammapotilas. Pienet plastiikkakirurgiset toimenpiteet. Raaja-amputaatiot. Nilkan 

artrodeesi. Rannemurtuman levytys.

1407

007

Raskas kirurgia, jossa hoitoaika on 4-6 vrk, esim. vatsan alueen syöpäkirurgia, vaikea pankreatiitti 

paksunsuolen poisto, laajat kudosrekonstruktiot, laajat, operatiivisia hoitoja vaativat palovammat, 

suurten verisuonten kirurgia, ruokatorvileikkaukset, radikaali prostatectomia, cystoprostatectomia, 

munuaiskirurgia. Perifeeriset ohitusleikkaukset. PTA. Alaselän prolapsi-leikkaukset (hoitoaika ka 4-7 

vrk). SDH. Oesophagus-stentti.

1573

008

Kalliita erikoismateriaaleja tarvitsevat leikkaukset, kuten laparoskooppinen sappi, tyrä, fundoplikaatio, 

vaativa polven- ja olkapään artroskopia (sis. Tmp, ACL) (ka hoitoaika 1-2 vrk), nilkan ja kyynärpään 

artroskopiat., Kaularankaprolapsi -leikkaus (ka. hoitoaika 1-3 vrk). keuhkoleikkaukset, aneurysmat. 

Pitkäaikaista tehohoitoa vaativat potilaat (tehohoidon ajalta). Sääri- ja reisimurtumat (ydinnaula). 

Vaativat plastiikkakirurgiset leikkaukset.  Vartijaimusolmuketutkimuksen sisältävä toimenpide. Vaativat 

perifeeriset ohitusleikkaukset.

1884

009
(Ala)selän luudutusleikkaus.Erikoisproteesi- ja proteesi-revisio -potilaat. Molempien nivelten 

proteesileikatut (samanaik.). Keinonivelleikkaukset (polvi ja lonkka). Lonkkamurtumat (endoprot).
2381

010 Hengityshalvauspotilaan kotihoidon hoitopäivä 1219

011 Hoitokäynti vuodeosastolla  (alle 4 tuntia) 227

025
Vuodeosastohoito, joka sisältää erittäin kalliin lääkityksen perussairauden tai kirurgisen hoidon vuoksi. 

Esim. kallista korvaushoitoa vaativat hemofilia –potilaat.
5449

026
Endoproteesileikkaukset, joissa erikoisproteesi tai tehty revisioproteesileikkaus. Molempien nivelten 

samanaikaninen endoproteesileikkaus.
3500

030 Siirtoviivepotilaan hoitopäivähinta 532

TEHOHOITO
Vuodeosastohoito (hintaluokkakoodaus taustaosaston lukuun)

062 Kevyt sydänvalvontapotilas  1057

Rytmihäiriöt

Angioidun potilaan seuranta 

Lyhyt heräämöseuranta

063 Sydänvalvontapotilas: 1994

Sydäninfarktipotilaat 

Angiografiaan valmisteltavat/menevät potilaat

Heräämöluonteinen seuranta (myös lyhyt respiraattorihoito)

CPAP/NIV-hoitoa tarvitsevat potilaat

Intoksikaatiot 

Kouristelevat 

Aivoinfarktipotilaat 

064 Hengitysvajauspotilas, joka tarvitsee respiraattorihoitoa 3057

Verenkierron invasiivista monitorointia tarvitseva potilas (CVK, pulm. katetro)

Tahdistinpotilas (väliaikainen tahdistin)

Elvytetty potilas (jäähdytyshoito)

Respiraattorihoitoa tarvitsevat lapsipotilaat, sekä pienet lapset

Krooninen munuaisten vajaatoimintapotilas (hemodialyysi)                                             

065 Vaikea traumapotilas

CVVHDF- hoitoa tarvitseva potilas

Pankreatiitti, GI-vuotopotilas, jatkuva korvaushoito

Kolmen elinryhmän vauriopotilas

Hengityshalvauspotilaan hoidon aloitus ja hoitoringin koulutus                                        3843
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30Q SYNNYTYS JA 30 NAISTENTAUDIT

Avohoito naistentaudit

002 Peruskäynti, uusintakäynti, jälkitarkastus 105

003 Ensikäynti, vaativa käynti, päivystys klo 8.00-16.00, lähetekäynti 171

004
Kolposkopia, loop, laajat lab.tutkimukset, koepalanäytteet, kapselin tai Mirenan laitto. Lääkkeellinen 

keskeytys. Päiv.käynti klo 16.00-8.00
343

005 Käynti sisältää laajat tutkimukset esim. CT, magneettitutkimus, vatsanultraääni 554

006 Aap/muu kaavinta nukutuksessa. SERI-tutkimus. 1374

007 Lämpöpallohoito, hysteroscopia 1695

008 L-scopia ST, diagn.Laparoscopia 2026

009 Lapsettomuushoidon follikkelikontrollin käynti. Käynti hoitajan vastaanotolla. 72

016 Erittäin kallis sytostaattihoito 11194

028 Immunoglobuliinihoitoa tai muu kallis lääkitys 2879

031 Hycantim-sarjahoito, Taxol-Carbo, Epirub, Gemzar 941

032 Taxotere-Carbo, Caeltx 2215

033 Taxo-Carbo-Avastin 2769

034 Yondelis,-kombinaatiot 6930

035 Yondelis Caeltx 7200

095 Käynti palliatiivisen hoitajan vastaanotolla ja verikokeet. 54

096 Palliatiivisen potilaan lääkärin vastaanottokäynti, verikokeet ja yksinkertainen rtg-tutkimus. 221

097 Vaativa ja aikaa vievä palliatiivisen potilaan lääkärin vastaanottokäynti, verikokeet ja rtg-tutkimus. 429

Avohoito synnytys

021 Hoitajakäynti, puhelinkonsultaatio lääkärille, GDM,pelkopoli,CTG-kontrolli 77

022 Peruskäynti, lääkärin tutkimus ja ultraääni 171

023
Vaativa käynti, synnytystapa-arviointi (sis. röntgenpelvimetria), gemini, synnytyspelkokeskustelu, 

konsultaatio toiselle erikoisalalle ym., päivystyskäynti klo 8.00-16.00.
282

024 Päivystyskäynti klo 16.00-8.00 294

025 Ultraääniseula:NT+veriseula ja rakenneultraääni 150

026 Lapsivesipunktio (NIPT, trisomin PCR) 800

027 Käynti sisältää laajat tutkimukset esim. CT, magneettitutkimus 576

036 Molekyylikariotyypitys 1050

029 Molekyylikariotyypitys, kiirellinen / myös vanhemmat 1650

079 Sähköinen tai kirjallinen konsultaatiovastaus 62

080 Aikaa vievä konsultaatio 111

081 Erittäin vaativa, aikaa vievä konsultaatio 221
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Vuodeosastohoito synnytys

001 Normaali synnytys, k.m. hoitoaika 2 vrk. 983

002
Toimenpidesynnytys, puudutussynnytykset, imukuppisynnytys, synnytys ja abraasio tai muu tmp 

leikkaussalissa, perätila, gemini, synnytys ja postpartum sterilisaatio. Keskimääräinen hoitoaika 3 vrk.
1063

003 Elektiivinen sektio, keskim. hoitoaika 3 vrk. 1184

004 Päivystyssektio, keskim. hoitoaika 4 vrk. 1329

005
Lisähoitopäivät synnytyksen jälkeen, prenataalihoito, synnyttämätön; toxemia, käynnistysyritys, 

sok.tutkimus, pahoinvointi, verenvuoto, supistukset.
587

Vuodeosastohoito naistentaudit

011

Tavallinen laparotomia, esim kohdunpoisto, uterusamputaatio, myoman poisto, Avoin adnexoperaatio. 

Pieni alatieoperaatio esim KA ja/tai KP. Vaginaalinen kohdunpoisto. Ensimmäinen pv, muut hpv. 

perushinnalla. Päivystyspotilaan ensimmäinen vuodeosastohoitopäivä (sis. lab, rtg ja UÄ- 

tutkimuksia).

2400

012
Vaativa laparotomia, esim kohdunpoisto, endometrioosi- tai syöpäleikkaus. Ylä+alatieoperaatio samalla 

kertaa. Ensimmäinen hpv. Muut hpv perushinnalla.
3965

013

Päiväkirurginen, diagnostinen laparosskopia, tuubalavaatio.   Operatiivinen hysteroscopia, esim 

myoman tai polyypin poisto.   Extra/adnex-operaatio laparoskopiassa klo 8.00-16.00.  (Huom. vain 

muut scopiat, EI st) TVT/TOT. Päivystyskaavinta leikkaussalissa.

2924

014
 TVT/ TOT/ Miniarc. Laskeumapotilaan verkkoleikkaus. Extra/adnex- operaatio klo 16.00-8.00. 

Päivystyskaavinta leikkaussalissa. Lisähoitopv. perushinnalla.
2824

015 Vuodeosastohoidon konservatiivinen perushoito. 703

016 Erittäin kallis sytostaattihoito 11194

020 Syöpäpotilaan vuodeosastohoito 797

030 Siirtoviivepotilaan hoitopäivä. 532

031
Topotekaani (Hycamtin)-sarjahoito, doketakseli-karboplatiini, paklitakseli-karboplatiini, gemsitabiini ( 

Gemzar ), epirubisiini
941

032 Taxotere-Carbo, Caeltx, yksi päivä 2215

033 Paklitakseli-karbo-bevasitsumabi, bevasitsumabi ( Avastin), liposomaalinen doksorubisiini (Caelyx) 2769

034 Trabektediini (Yondelis) ym. kalliit kombinaatiot 6930
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TEHOHOITO
Vuodeosastohoito (hintaluokkakoodaus taustaosaston lukuun)

062 Kevyt sydänvalvontapotilas  1057

Rytmihäiriöt

Angioidun potilaan seuranta 

Lyhyt heräämöseuranta

063 Sydänvalvontapotilas: 1994

Sydäninfarktipotilaat 

Angiografiaan valmisteltavat/menevät potilaat

Heräämöluonteinen seuranta (myös lyhyt respiraattorihoito)

CPAP/NIV-hoitoa tarvitsevat potilaat

Intoksikaatiot 

Kouristelevat 

Aivoinfarktipotilaat 

064 Hengitysvajauspotilas, joka tarvitsee respiraattorihoitoa 3057

Verenkierron invasiivista monitorointia tarvitseva potilas (CVK, pulm. katetro)

Tahdistinpotilas (väliaikainen tahdistin)

Elvytetty potilas (jäähdytyshoito)

Respiraattorihoitoa tarvitsevat lapsipotilaat, sekä pienet lapset

Krooninen munuaisten vajaatoimintapotilas (hemodialyysi)                                             

065 Vaikea traumapotilas

CVVHDF- hoitoa tarvitseva potilas

Pankreatiitti, GI-vuotopotilas, jatkuva korvaushoito

Kolmen elinryhmän vauriopotilas

Hengityshalvauspotilaan hoidon aloitus ja hoitoringin koulutus                                        3843
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50 SILMÄTAUDIT

Avohoito silmätaudit

001 Hoitajan lyhyt vastaanottokäynti 54

(silmänpaine, visus, lyhyt hoitopuhelu)

002 Hoitajan vastaanottokäynti + tutkimus 77

(näkökenttätutkimus, OCT, silmän valokuvaus, karsastus)

003 Hoitajan vastaanottokäynti + useita tutkimuksia 116

(glaukoomatutkimukset, OCT+FAG jne.)

004
Lääkärin lyhyt vastaanottokäynti                                                                                                                                                                            

(esim. kontrollipotilas, postoperatiivinen käynti jne.)
105

005 Lääkärin vastaanottokäynti + tutkimus 155

(ensikäynti, leikkausarvio, OCT, näkökenttä, valokuva, lab. tutkimus jne.)

006 Lääkärin vastaanotto + MRI -tutkimus 554

007 Lääkärin vastaanottokäynti + useita tutkimuksia tai lyhyt toimenpide 199

(laser, piilolinssi laitto, rikan poisto, kyt-huuhtelu jne.)

008 Lääkärin vastaanottokäynti + useita tutkimuksia ja/tai toimenpide 244

(esim. aikaa vievä laser, neuro-oftalmologinen potilas, glaukoomatutkimukset, CT jne.)

009 Lääkärin lausunto/hoitosuunnitelma hoitajan tutkimusten perusteella, korvaa käynnin 95

013  Käynti kuntoutusohjaajan vastaanotolla, alle 2 tuntia 111

014 Kuntoutusohjaajan vastaanotto/kotikäynti, työaika 2 - 4 tuntia 299

(kuntoutussuunnitelman seuranta, ohjaus ja neuvonta + viranomaisyhteydenotot)

015 Kuntoutusohjaajan koti- ja viranomaiskäynti, työaika 4 - 6 tuntia 388

Aiemman tutkimuksen perusteella tapahtuva yhteydenpito viranomaisiin ja

yhteistyötahoihin, kirjallinen lausunto

016 Kuntoutusohjaajan ryhmäkäynti (ensitietokurssi) 54

017 Kuntoutusohjaajan puhelimitse tapahtuva asiakastyö 81

(kotikäynnin korvaava neuvonta, viranomausyhteydenotot jne.) kirjaus papereihin

018 Nonpenetroiva glaukoomaleikkaus + implantti 1771

020 Kaihileikkaus, yksi silmä 997

021 Kaihileikkaus, molemmat silmät 1661

Kaihileikkaus + anteriorinen vitrektomia

Kaihileikkaus + etukammiolonssi ja iridektomia

022 Lyhytkestoinen toimenpide leikkaussalissa, esim. luomirakkulan tyhjennys jne. 276

023 Aikaa vievä toimenpide leikkaussalissa tai lyhytkestoinen toimenpide +  PAN 554
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024 Trabekulektomia. Nonpenetroiva glaukoomaleikkaus ilman implanttia. 1163

Tekomykiön asennon korjausleikaus / tekomykiön vaihto

Karsastusleikkaus yleisanestesiassa

025 Lasiaisinjektio (Avastin), yksi silmä 354

026 Lasiaisinjektio (Avastin), molemmat silmät 410

027 Lasiaisinjektio, kallis anti-VEGF lääke, molemmat silmät 1771

028 Kortisoni-implantin laitto lasiaiseen 1771

029 Lasiaisinjektio, kallis anti-VEGF lääke, yksi silmä 1053

079 Sähköinen konsultaatio. 62

080 Aikaa vievä konsultaatio 111

081 Erittäin vaativa, aikaa vievä konsultaatio 221

Vuodeosastohoito

001 Konservatiivinen hoito. 443

002 Sova -kurssipäivä. 831

007 Leikkauspotilas osastolla 1771

Sivu 22



55 KORVA-, NENÄ- JA KURKKUTAUDIT

Avohoito korva-, nenä- ja kurkkutaudit

001

Pelkkä tutkimus- ja hoitokäynti ilman toimenpiteitä. Apuvälineohjauskäynti sisältäen korvien ja 

kuulokojeen tarkistuksen. Kuulokojeen sovituskäynti (=toinen käynti kuulontutkijalla). Kuulontutkimus 

ilman vastaanottoa.   Lyhytkestoinen puheterapeutin vastaanotto. Lyhyt syömisarvio osastolla.

127

002

Käynnit, joihin sisältyy tavallisia (yleislääkäritasoisia) toimenpiteitä tai tutkimuksia.                                 

Natiivirtg, esofagusrtg, kuulontutk., lab.tutk., prick-testit, poskiontelopunktio yms. Emissiotutkimus ilman 

vastaanottoa. Uuden korvakappaleen valmistuskäynti. Korvien tarkastus/puhdistus ja kuulokojeen 

huolto tai tarvittaessa korjattavaksi lähettäminen. Sopeutumisvalmennuskäynti (päiväkurssi), 

siedätyshoidon jatkokäynti. Valokuvaus. Kuulokojeen ohjelmointi ja säätäminen.    Puheterapeutin 

vastaanotto n. 60-90 min. Laaja syömisarvio osastolla.

169

003

Käynnit, joihin sisältyy vaativia (erikoislääkäritasoisia) toimenpiteitä tai tutkimuksia.               

Tärykalvonputket pp:ssa, laaja polyyppien poisto, ONB tai koepalan otto, sialografia, dynaaminen 

fiberoskopia, UÄ-tutk., BAEP, ENG yms. Siedätyshoidon aloitus.  Emissio+vastaanotto. Kartiokeila CT, 

trakeakanyylin vaihto. Erittäin pitkäkestoinen puheterapeutin vastaanotto.

349

004

Pieni päiväkirurginen puudutusleikkaus.  Iho/limakalvoleikkaukset ilman plastiaa. Käynnit, jotka 

sisältävät kaulan ja sylkirauhasten UÄ- tutk sekä ONB:n. CT, MRI tai ENMG- tutkimus. Ensimmäinen 

kuulokojesovitus sisältäen tarvittavat kuulontutkimukset, kuulonkuntoutussuunnitelman, 

korvakappaleen mallinoton sekä lääkärin vastaanoton. Nenäaltistustutkimus, RFA -hoito, kyyneltiehyen 

huuhtelu.

597

005

Adenotomia, adenotomia +tympanostomia, tympanostomia, laryngomicroskopia yl.an. Päiväkirurginen 

iho/limakalvomuutoksen poisto plastioineen. UPP. Käynnit, jotka sisältävät pään ja porusten 

magneettitutkimuksen. Meatoplastia. Pallolaajennus tai sylkirauhasten tähystys pkl:lla. Puheproteesin 

vaihto.

918

006

Septoplastia pp tai yl.an., FESS pp, rinoplastia pp,  myringoplastia, TE(A), UPPP, tracheostomia.  Jos 

samalla käynnillä tehdään useita samaan ryhmään kuuluvia toimenpiteitä tai tutkimuksia, sovelletaan 

korkeampaa hinnoittelua (hl 11).   Lankaripustus.

1247

007 Kuntoutusohjaajalla käynti alle 2 tuntia. 111

008
Kuntoutusohjaajan kotikäynti, viranomaiskäynti, moniammatillisen työryhmän palveri, kuntoutuaan 

liittyvä tapaaminen 2-4 tuntia.
299

009
Kuntoutusohjaajan kotikäynti, viranomaiskäynti, moniammatillisen työryhmän palveri, kuntoutuaan 

liittyvä tapaaminen 4-6 tuntia.
388

010
Kuntoutusohjaajan kotikäynti, viranomaiskäynti, moniammatillisen työryhmän palveri, kuntoutuaan 

liittyvä tapaaminen yli 6 tuntia.
665

011
Suuret päiväkirurgiset  leikkaukset. FESS yl.an., rinoplastia, pallolaajennus, sylkirauhasten tähystys. 

Hörökorvaleikkaus.  Kyyneltieleikkaus.
1600

012

Kuulokojeen käyttöön liittyvä kuulontutkijan puhelinneuvonta (korvaa kolmannen kuulontutkijan luona 

käynnin). Kuntoutusohjaajan, lääkärin tai hoitajan puhelinkonsultaatio sisältäen lausuntojen tekemisen 

tai kirjaamisen sairauskertomukseen.

62

013 Lyhytkestoinen asiakkaan käynti kuntoutusohjaajan vastaanotolla. 83

029 Lyhki-potilaan vastaanotto 0

079 Sähköinen konsultaatio 62

080 Aikaa vievä konsultaatio 111

081 Erittäin vaativa, aikaa vievä konsultaatio 221

Sivu 23



Vuodeosastohoito korvataudit

001 Konservatiivinen hoito 554

002

Operatiivinen hoito. Jos hoito ylittää 2 vrk, käytetään lisähoitopäiviltä hintaluokkaa 001. 

Konservatiiviseen hoitoon liittyvä vaativa tutkimus (kts. avohoidon hinnat 004 ja 005) tai kallis 

lääkehoito.

2326

030 Siirtoviivepotilaan hoitopäivähinta 532

TEHOHOITO

Vuodeosastohoito (hintaluokkakoodaus taustaosaston lukuun)

062 Kevyt sydänvalvontapotilas  1057

Rytmihäiriöt

Angioidun potilaan seuranta 

Lyhyt heräämöseuranta

063 Sydänvalvontapotilas: 1994

Sydäninfarktipotilaat 

Angiografiaan valmisteltavat/menevät potilaat

Heräämöluonteinen seuranta (myös lyhyt respiraattorihoito)

CPAP/NIV-hoitoa tarvitsevat potilaat

Intoksikaatiot 

Kouristelevat 

Aivoinfarktipotilaat 

064 Hengitysvajauspotilas, joka tarvitsee respiraattorihoitoa 3057

Verenkierron invasiivista monitorointia tarvitseva potilas (CVK, pulm. katetro)

Tahdistinpotilas (väliaikainen tahdistin)

Elvytetty potilas (jäähdytyshoito)

Respiraattorihoitoa tarvitsevat lapsipotilaat, sekä pienet lapset

Krooninen munuaisten vajaatoimintapotilas (hemodialyysi)                                             

065 Vaikea traumapotilas

CVVHDF- hoitoa tarvitseva potilas

Pankreatiitti, GI-vuotopotilas, jatkuva korvaushoito

Kolmen elinryhmän vauriopotilas

Hengityshalvauspotilaan hoidon aloitus ja hoitoringin koulutus                                        3812
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58 SUU- JA HAMMASSAIRAUDET

Avohoito suu- ja hammassairaudet

001 Tavallinen poliklinikkakäynti 145

- suppea tutkimus- ja suunnittelukäynti

- yksinkertainen hampaan poisto

- yksinkertainen korjaavan hammashoidon toimenpide

- jälki- ja murtumakontrolli

- puhelinkontaktilla tehty konsultaatio; kirjataan hoitotietoihin

- kirjallinen konsultaatio esim. TEP-lausunto

002 Aikaavievä poliklinikkakäynti 325

- vaativa suusairauden tutkimus (OPTG- kuva, lab.tutkimukset,

   laaja ohjausopetus); esim. parodontologinen potilas

- korjaavan hammashoidon toimenpide; 1 paikkaus

- hampaan poisto

- hyperplasian exkiisio preoperatiivisena toimenpiteenä

- suppea purennan hionta, murtumakiskon hoito

- suppea parodontologinen hoitokäynti

003 Vaativa poliklinikkakäynti 442

- kystan extirpatio + pan

- kaikki koepalat, tuumorin poistot

- viisaudenhampaan operatiivinen poisto

- laaja hyperplasian exkiisio

- laaja purennan hionta

- juurenhoitokäynti; avaus / laajennus

- laaja korjaavan hoidon käynti: enintään 3 hampaan paikkaus

- jäljennökset kiskoa/proteettista työtä varten

004 Erittäin vaativa poliklinikkakäynti 697

- ison kystan extirpatio, usean hampaan resektio

- purentafysiologinen hoito ( sisältää purentakiskon tai uniapneakiskon)

- leukamurtumahoito (kiskotus sekä intermaxillaarinen fixatio)

- laaja parodontologinen hoito  / perinteinen flap- leikkaus

- laaja proteettinen leikkaus (limakalvosiirre, luusiirre yms.)

- obduraattihoito, sis lab.kustannukset

- erittäin laaja korjaavan hoidon käynti: 4 tai useamman hampaan paikkaus

- hampaiden kiskotus lujitemateriaalilla

- proteettinen kruunu

- MRI-tutkimus, varjoainetutkimus, CT-tutkimus

- irrotettava proteesi/leuka

- kevytsilta

- esilääkityksessä tehty toimenpide (per os-lääkitys);pelkopotilas

- KKTT -kuvantaminen

005 Laaja ja vaativa poliklinikkakäynti 1571

- anestesiassa tapahtuva hammashoito (anestesiaryhmä paikalla)

- implanttikirurgia

- iv- esilääkityksessä tapahtuva hoito (anestesiaryhmä paikalla)

- alveoliharjanteen regeneratiivinen kirurgia/resektiivinen kirurgia

006 Terveyskeskushammaslääkärin suorittama hammashoito

-terveyskeskuslääkärin suorittama toimenpide, ei kuntalaskuteta

007 Käynti hoitajan luona 137

 - suun terveystarkastus, ohjaus, neuvonta, parodontologinen hoito

029 Lyhki-potilaan vastaanotto 0

079 Sähköinen konsultaatio 62

080 Aikaa vievä konsultaatio 111

081 Erittäin vaativa, aikaa vievä konsultaatio 221

Vuodeosastohoito hammas- ja suusairaudet

002 Hammaspotilaan hoitopäivä 542

003 Hammaspotilaan hoitopäivä 2326
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65 SYÖPÄTAUDIT

Avohoito syöpätaudit

001 Käynti syöpähoitajan vastaanotolla, verikokeet, lääkärin puhelinaika. 55

002

Syöpäpotilaan kontrollikäynti, lääkärin vastaanotto, verikokeet ja yksinkertainen rtg-tutkimus kuten 

mammografia, thorax, ultraääni tai yksinkertainen monisalpaajahoito. Vastaanoton korvaava lääkärin 

puhelinaika.

225

003
Uuden syöpäpotilaan ensikäynti tai CT- tutkimus varjoaineella taikka muu kallis rtg-tutkimus taikka 

yksinkertainen monisolusalpaajahoito. Iv. Bisfosfonaatti
437

004
Lääkärin vastaanotto + laaja CT-tutkimus varjoaineella taikka suppea magneettitutkimus tai kallis 

monisolusalpaajahoito.
663

005 Lääkärin vastaanotto + laaja magneettitutkimus tai luustokartta tai erittäin kallis solunsalpaajahoito 847

006  Pemetreksedi hoito, PET -tutkimus, osa vasta-ainehoidoista 2297

007 Syöpäpotilaan ensitietokäynti A/99; ensitietokurssi 55

008 Kallis solunsalpaajahoito yhdistettynä vasta-ainehoitoon; esim. doketakseli + trastutsumabi 4263

009 Sähköinen konsultaatio, tai puhelinkonsultaatio 62

010 Vasta-ainehoito; esim. cetuximabi tai vasta-ainehoito + halpa sytostaatti-hoito 1540

011 Vasta-ainehoito; esim. rituksimabi + sytostaatit 3178

020 Vasta-ainehoito; pertutsumabi, trastutsumabi ja sytostaatti, ensimmäinen hoitokerta 10798

021 Vasta-ainehoito; pertutsumabi, trastutsumabi ja sytostaatti, seuraavat hoitokerrat 5371

095 Käynti palliatiivisen hoitajan vastaanotolla ja verikokeet. 54

096 Palliatiivisen potilaan lääkärin vastaanottokäynti, verikokeet ja yksinkertainen rtg-tutkimus. 221

097 Vaativa ja aikaa vievä palliatiivisen potilaan lääkärin vastaanottokäynti, verikokeet ja rtg-tutkimus. 429

Infuusiohoidot     (myös erikoisalat 10 ja 77)

012
Erittäin kalliin sytostaatin infuusiohoito. Plasmafereesi.  Infuusiohoidot; sädetetyt trombosyytit 8 yks, 

Remicade 200mg, Orencia 750mg, RoActerma, Velcade, Nanogam alle 60g
1495

013 Kalliin biologisen hoidon infuusio tai muu vastaava hoito. Infuusiohoidot; Remicade 400mg, MabThera. 3074

014
Erittäin kallin biologisen vasta-aineen infuusiohoito. Infuusiohoidot; MabThera 1000mg (tai yli), 

luuydinnäyte + kromosomit + fish + igshm.
3810

015 Infuusiohoidot; trombosyytti-inf. 8 yks, 872

016 Lääkärin vastaanotto + kalliita hematologisia laboratoriotutkimuksia 1994

017 Infuusiohoidot; Nanogam 80g. 3233

080 Aikaa vievä konsultaatio 111

081 Erittäin vaativa, aikaa vievä konsultaatio 221
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70 PSYKIATRIA

Aikuispsykiatria

001 Lyhyt vastaanottokäynti, alle 30 min (injektio, lääkekontrollit jne) 75

002 Toiminnallinen ryhmäterapiakäynti ( esim. liikuntaryhmä) 102

003 Yksilökäynti: psykoterapia, toimintaterapia / lääkkeiden jako keskusteluineen ja matkoineen yli 1 h. 191

004 Hoitokokous, tai psyk tutkimus, yksilökäynti + laaja lausunto esim. B- tod. 294

005 Ryhmäterapiakäynti (esim. terapiaryhmä, kognitiivinen ryhmä) 155

006 Verkostokokous tai debriefing 386

007 Seurantajakso ilman sisäänkirjoitusta 440

008 Kotikäynti, perhekäynti tai hoitokokous muualla kuin pkl:lla, esim. sos.toimistossa, koululla, työpaikalla 326

009 Vauvaperhetyön kotikäynti 350

010 Hoitopuhelu (sis. potilaskertomusmerkinnän) alle 30 min. 80

011 Hoitopuhelu (sis. potilaskertomusmerkinnän)  30-60 min. 120

018 Avokuntoutuspäivä 348

019 Sähköhoito polikliinisesti. 816

020 Tasavirtastimulaatiohoito 278

021 Tasavirtastimulaatiohoito, ryhmähoito, puhelinsoitto 130

040 E-resepti 51

079 Sähköinen konsultaatio 61

080 Aikaa vievä konsultaatio 109

081 Erittäin vaativa, aikaa vievä konsultaatio 217

Aikuispsyiatria, osastohoito

001 Hoitopäivä 600

002 Tahdosta riippumaton hoitopäivä 760

004 Tarkkailuajan hoitopäivä 710

005 Kriminaalipotilaan hoitopäivä 670

006 Psykiatrisen tehohoidon hoitopäivä, vaatii ylimääräisen hoitajan valvonnan 970

007 Akuutti kuntoutushoitopäivä (ei käytössä, poistetaan)

009 Sähköhoitopäivä 1256

040 E-resepti 52
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75 LASTENPSYKIATRIA ja 74 NUORISOPSYKIATRIA

Avohoito

001 Lyhyt vastaanottokäynti, alle 30 min (esim.lääkekontrollit) 113

003 Yksilökäynti: psykoterapia tai toimintaterapia. 249

004 Hoitokokous  tai psyk tutkimus, yksilökäynti + laaja lausunto 343

005 Laaja lapsen ja perheen tutkimus/hoitokäynti:Verkostokokous tai debriefing 473

006 Vauvaperhetyön kotikäynti 350

008 Kotikäynti, perhekäynti tai hoitokokous muualla kuin pkl:lla, esim. sos.toimistossa, koululla, työpaikalla 361

010 Hoitopuhelu (sis. potilaskertomusmerkinnän) alle 30 min. 80

011 Hoitopuhelu (sis. potilaskertomusmerkinnän) 30-60 min. 120

022 Ryhmäkäynti. Esim. "vaativa vanhemmuus". 146

025 Erittäin vaativa tehohoito tai konsultaatio 423

040 E-resepti 52
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96 KUNTOUTUS JA FYSIATRIA

Kuntoutusyksikkö

002
Terapeutilla käynti korkeintaan 30 min. Seurantakäynti, kävelyn, harjoitteiden, TNS-laitteen, ortoosin, 

apuvälineen käytön arviointi, suositus ja ohjaus.  
59

004

Terapeutilla tai kuntoutusohjaajalla käynti 31 - 60 min. Terapeuttinen tutkimus, arviointi lausuntoineen, 

ensitieto-ohjaus. Liikkumiskyvyn tutkiminen ja ohjaus. Apuvälineen tai lääkinnällisen kuntoutuksen 

tarpeen arviointi lausuntoineen. Yksilöllisen ortoosin valmistus ja ohjaus. Käsiterapia. Ohjaus ja 

neuvonta.

104

006

Terapeutilla tai kuntoutusohjaajalla käynti 61 min - 2 tuntia. Vaativa terapeuttinen tutkimus, 

terapiatarpeen arviointi lausuntoineen. Apuvälineen tai lääkinnällisen kuntoutuksen tarpeen arviointi 

lausuntoineen. Yksilöllisen dynaamisen ortoosin valmistus ja ohjaus. Käsiterapia.

213

007

Terapeutilla tai kuntoutusohjaajalla käynti yli 2 tuntia. Erittäin vaativa terapeuttinen tutkimus, 

terapiatarpeen arviointi lausuntoineen. Apuvälineen tai lääkinnällisen kuntoutuksen tarpeen arviointi 

lausuntoineen. 

319

009 Psykologin arvionti sisältäen kahdesta kolmeen 60 min käyntiä. 880

014
Terapia- tai ohjausryhmäkäynti 45 min. Ohjattu harjoittelu kuntosalilla tai altaassa.                                

Kognitiivinen-, sopeutumisvalmennus tms. ryhmä. 
36

028
Kuntoutusyksikön työntekijän/työntekijöiden kotikäynti. Asunnon muutostarpeen arviointi lausuntoineen. 

Sairaalan ulkopuoliset asiakasta koskevat (verkosto) palaverit ja ohjauskäynnit.
376

030 Terapeutin etäkontakti (esim. puhelu) potilaan kanssa ja merkintä sairauskertomukseen. 36

040 Lääkärin etäkontakti (esim. puhelu) potilaan kanssa ja merkintä sairauskertomukseen. 69

041 Fysiatrin ensikäynti tai vaativa uusintakäynti. 353

045
Tutkimusyksikkökäynti. Yksinkertaiset laboratoriotutkimukset, röntgen- ja UÄ-tutkimukset,                           

(rasitus-)EKG, sprirometria, Holter, luuntiheys. 
108

047 Tutkimusyksikkökäynti. CT- ja ENMG-tutkimus, hermojuuripuudutus. 366

048 Tutkimusyksikkökäynti. MRI-tutkimus, luustokartoitus. 380

051 Kuntoutussuunnittelijalla käynti korkeintaan 30 min. 74

052
Fysiatrin tai kuntoutusylilääkärin uusintakäynti korkeintaan 30 min. Kuntoutussuunnittelijalla 

uusintakäynti 31 - 60 min.
228

053 Kuntoutussuunnittelijan ensi- tai vaativa uusintakäynti. 297

054 Kuntoutusylilääkärin uusintakäynti. 342

055 Kuntoutusylilääkärin ensikäynti tai vaativa uusintakäynti ja siihen liittyvä moniammatillinen tiimipalaveri. 540

060 Kuntoutujan käynti moniammatillisessa työryhmässä. 457
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Aikuispsykiatria ja päihdepalvelut

A-klinikka, Pihla 

Hintaluokat

Pegasos Hinta

2022

Hintaluokka

AKL45 A-klinikan käynti max 45 min 95

AKL90 A-klinikan käynti max 90 min 189

AKL135 A-klinikan käynti max 135 min 284

AKL180 A-klinikan käynti max 180 min 378

AKL225 A-klinikan käynti max 225 min 473

AKL240 A-klinikan käynti max 240 min 567

P008 Kotikuntoutuspotilaan hoito 189

P013 Verkostopalaveri 373

KOHO1 Korvaushoidon käynti, ei seulaa 74

KOHO2 Korvaushoidon käynti, huumetesti 95

KOHO3 Korvaushoidon käynti, labra 221

KOHO4 Korvaushoidon käynti, Buvidal injektio + seula 137

KOHO5 Korvaushoidon käynti, kotilääkkeet 158

KOHO6 Korvaushoidon käynti, Buvidal kuukausi-injektio + seula 305

KOHO7 Ryhmäkäynti (mm. Antabusryhmä) 95

LPPIHLAIV Päiväkäyntimaksu (Pihla), kuntoutus 137

LPPIHLA Pihlan yläkerta, pitkäaikaista asumista 137

LPPIH1A Pihla alkoholikatkaisujakso 189

LPPIH2A Pihla alkoholikuntoutusjakso 163

LPPIH3H Pihla huumekatkaisujakso 221

LPPIH4H Pihla huumekuntoutus-/lääkekuntoutusjakso 221

LPPIH5H Pihlan korvaushoidon kuntoutus 294

HOPU30 Hoitopuhelu (sis. potilaskertomusmerkinnän) alle 30 min. 84

HOPU60 Hoitopuhelu (sis. potilaskertomusmerkinnän) alle 30-60 min. 126
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