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HINNOITTELUPERUSTEET

Avohoitokäyntien hinnat sisältävät käynnin asiantuntijan vastaanotolla.
Käynnin lisäksi laskutetaan mahdolliset  laboratorio-, röntgen- ym. tutkimukset.
Käynnin korvaava puhelinneuvonta tarkoittaa potilaan hoidon vuoksi tapahtuvaa puhelinkeskustelua, jolloin
kontaktista tehdään asianmukaiset merkinnät sairauskertomukseen.

Kalliit sytostaatti- ja lääkehoidot (yli 350 €/hoitokerta) lisälaskutetaan sekä avo- että osastohoidossa.
Perusterveydenhuollon osastohoitoon sisältyy osastohoidon aikana tarvittava hammashoito.
Proteettisen hoidon teknisen työn kustannukset laskutetaan erikseen 50 €:n yli menevältä osalta.
Osastojen hoitopäivät ovat keskihintatuotteita.

VASTAANOTTO- JA SAIRAALAPALVELUT
KOODI SISÄLTÖ 2017

AVOSAIRAANHOITO

AVO Terveyden- ja sairaanhoitajan puhelinneuvonta tai sähköinen asiointi. 25,00 €
Sis. Asiakkaan ohjaus ja neuvonta ja/tai asiakkaan tutkimusvastausten ilmoittaminen
asianmukainen kirjaus asiakastietojärjestelmään

AVO1 Terveyden- ja sairaanhoitajien vastaanotolle tehdyt terveyden- ja sairaanhoito- 77,00 €
käynnit.
Lääkärin käynniksi kirjaama vastaanottokäynnin korvaava puhelinneuvonta.

AVO2 Vaativa käynti terveyden- tai sairaanhoitajan vastaanotolla. Kesto yli 60 min. 102,00 €
Käynti Diabeteshoitajan tai lääkettämääräävän sairaanhoitajan vastaanotolla

AVO3 Peruskäynti lääkärin tai ravitsemusterapeutin vastaanotolla. 139,00 €

AVO4 Vaativa käynti lääkärin vastaanotolla. Käyntiin liittyy joko toimenpideryhmä II 164,00 €
tai III mukaisia toimenpiteitä tai keskimääräistä enemmän laboratorio- ja
röntgentutkimuksia.

AVO5 Rasitusergometri, lääkärin suorittama rtg-tutkimus tai osteoporoositutkimus. 382,00 €

AVO6 Käynti, jossa tehdään lähete CT- ja/tai EEG-tutkimukseen. 528,00 €

EAP1 Sairaanhoitajan päivystysvastaanottokäynti. 87,00 €

EAP2 Sairaanhoitajan aikaa vievä (> 20 min) päivystysvastaanottokäynti 141,00 €
tai lääkärin päivystyksellinen peruskäynti.

EAP3 Vaativa lääkärin päivystyskäynti. 221,00 €

EAP4 Erittäin vaativa lääkärin päivystyskäynti. 457,00 €

PÄIHDE- MIELENTERVEYSPALVELUT



PAH1 Päihdehuollon avokatkaisukäynti, päivystyskäynti, arviointikäynti, hoitosuhdekäynti, 102,00 €
lääkkeenjakokäynti tai ajokorttiseurantakäynti.

PAH2 Päihdehuollon selvittelykäynti; perhekäynti, verkostopalaveri, kriisikäynti. 195,00 €
Lääkärikäynti.

PAH3 Päihdehuollon vaativa selvittely. 290,00 €

PAH4 Päihdehuollon verkostokokous. 390,00 €

PAH5 Päihdehuollon ryhmäkäynti tai akupunktioryhmäkäynti. 114,00 €

PKL2 Psykiatrian lääkehoito- tai hoitosuhdekäynti vastaanotolla tai käynnin korvaava 79,00 €
puhelinneuvonta.

PKL3 Psykiatrian kuntoutuskäynti, sis. 3-6 tuntia ryhmätoimintaa, tarv. käynnit 133,00 €
työntekijän vastaanotolla.
Noin tunnin mittainen peruskartoituskäynti.

PKL4 Psykiatrian keskimäärin tunnin kestävä tutkimuskäynti tai hoitosopimukseen perustuva 176,00 €
terapiakäynti.

PKL5 Psykiatrian keskimäärin 2 tuntia kestävä tutkimus- ja hoitokäynti. 259,00 €

PKL6 Psykiatrian keskimäärin 2 tuntia tai enemmän kestävä vastaanotto, johon osallistuu 324,00 €
yksi tai useampi työntekijä.

SUUN TERVEYDENHUOLTO

Käynti hammaslääkärin vastaanotolla. 123,00 €

Käynti suuhygienistin tai hammashoitajan 79,00 €
vastaanotolla.

Hammashoito yleisanestesiassa. 457,00 €

LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUS

LKU1 Fysioterapian tutkimus-, neuvonta- tai terapiakäynti, konsultaatio- tai kotikäynti 107,00 €

FAVH Apuvälinelainauskäynti. 70,00 €

FAVH2 Apuvälinekotikäynti (alle 2h). 107,00 €

FAVH3 Apuvälinekotikäynti (apuvälineen arviointi, huolto/korjaus, muutos) (2-4h) 255,00 €

FAVH4 Laaja apuvälinekotikäynti yli 4h 328,00 €

OSASTOHOITO

HOITO Hoitopäivähinta 315,00 €
HOITO2 Hoitopäivähinta, kun vierihoidettava potilas (vaatii erityisresurssointia) 500,00 €

Osastohoitoon sisältyy osastohoidon aikana tarvittava hammashoito.
Proteettisen hoidon teknisen työn kustannukset laskutetaan erikseen
50 €:n yli menevältä osalta.
Yli 350 € maksava lääkehoito laskutetaan erikseen.
Jos potilasta käytetään hoitopäivän aikana muualla tutkimuksissa  (tietokonetomografia,
isotooppitutkimus, magneettikuvaus (myös magneettirekka), echo-tutkimus, Vaalijalan
EEG-tutkimus) tai konsultaatiossa, laskutetaan ulkopuolisista matka- ja



tutkimuskustannuksista erikseen.

IKÄÄNTYVIEN PALVELUT

KOTIHOITO

KH Tavallinen käynti 102,00 €

KHTEH Tehostettu käynti 202,00 €

Lisäksi lääkkeet ja hoitotarvikkeet todellisten kustannusten mukaan.

PERHEPALVELUT

NEUVOLATOIMINTA

NLAS Sairaanhoitokäynti tai lyhyt terveydenhoitokäynti neuvolassa (esim. rokotus). 68,00 €

NLA1 Terveydenhoitajan suorittama perustarkastus; 89,00 €
äitiys-, lasten-, perhesuunnittelu- ja vanhusneuvola sekä terveysneuvonta.

NLA2 Lääkärin suorittama neuvolatarkastus. 141,00 €
Terveydenhoitajan suorittama laajennettu tarkastus.

NLAR Asiakkaan ensimmäinen käynti valmennus-, terveysneuvonta- tai muussa 154,00 €
vastaavassa ryhmässä.

KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLTO

KOP1 Koululaisen tai opiskelijan terveyden- tai sairaanhoitokäynti terveydenhoitajan 57,00 €
vastaanotolla.

KOP2 Lääkärin suorittama tarkastus. Vaativa terveydenhoitajan suorittama tarkastus/ 88,00 €
muu käynti (>tunti).
Osallistuminen oppilasta käsittelevän työryhmän kokoukseen. Kouluuntulotarkastus.

PERHENEUVOLA

AVO2 Käynti perheneuvolan erityistyöntekijällä 45-60 min. 167,00 €

AVO3 Käynti lastenpsykiatrilla tai verkostokokous. 396,00 €


