
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

Yleistä hinnastosta  

 
Hyvinvointialueen aluehallitus vahvistaa vuosittain Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen 
hinnoittelun palveluhinnastolla. Hinnat määritellään kalenterivuodeksi, ja ne ovat pääsään-
töisesti kiinteitä koko vuoden. 
 
Hyvinvointialueen vuoden 2023 hinnastot perustuvat pääosin kuntien ja kuntayhtymien 
sekä pelastustoimen käytössä oleviin hinnastoihin. Tämän vuoksi hinnastossa on vielä 
nähtävissä nykyorganisaatioiden rakennetta ja palveluiden nimiä. Tuotteistusta kehitetään 
seuraavina vuosina siten, että päästään mahdollisimman tarkoituksenmukaiseen hinnoit-
teluun koko hyvinvointialue huomioiden. 
 
Laskutus toteutetaan kuukausittain jälkikäteen tai muuten erikseen sovitusti toteutuneen 
palvelukäytön mukaisesti ja kohdistetaan muille hyvinvointialueille, organisaatiolle (mm. 
vakuutusyhtiöt, vastaanottokeskukset, vankilat, puolustusvoimat ja Kela) ja itsemaksaville 
ulkomaalaisille. 

 
Vuoden 2023 palveluhinnasto sisältää erillislaskutettavat palvelut, avohoidon ja hoitopäi-
vätuotteet, toimi- ja palvelualueiden sekä suoramyynnin ja muiden palveluiden hinnastot. 
 
OYS-sairaalapalveluiden ja ensihoidon toimialueella avohoito laskutetaan osin välisuori-
teperusteisesti ja osin hintaluokilla. Välisuoriteperusteisessa mallissa laskutus muodostuu 
keskimääräisestä käynnin peruskustannuksesta sekä käynnin aikana tai käyntiin liittyvien 
tutkimusten kustannuksista. 
 
Tuotekohtaisten palvelujen käytön laskutuksen ohella Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointi-
alue voi solmia erillisiä, tiettyjä tuotteita, tuoteryhmiä tai palveluja koskevia sopimuksia, 
joissa palvelujen sisältö, hinnat ja määrät sovitaan yksityiskohtaisesti osapuolten erikseen 
määrittämällä tavalla. 
 
Palveluhinnastossa esitettyjen tuotteiden lisäksi hyvinvointialueen yksiköt voivat myydä 
palveluja ns. suoramyyntinä. Tällöin asiakas/potilas ei ole hoitosuhteessa hyvinvointialu-
eeseen ja palvelujen myynnistä on sovittu erikseen. Näiden palvelujen sisällöstä ja hin-
noista sovitaan erikseen tilaajan kanssa, lukuun ottamatta tässä hinnastossa mukana ole-
via suoramyyntituotteita.  
 
Hyvinvointialue pidättää itselleen oikeuden hinnanmuutoksiin. Hinnanmuutoksia voivat ai-
heuttaa mm. hoitokustannusten nousu sekä palveluvarustuksen ylläpidosta johtuvien kus-
tannusten ja niiden jakoperusteiden muutokset. Välisuoritteiden kustannusmuutokset voi-
vat aiheuttaa muutoksia hinnoitteluun. Mahdolliset muutokset lisätään internetsivuilla jul-
kaistavan palveluhinnaston alkusivuille hyväksymisen jälkeen. 
 
Tiedustelut:  
Hinnasto maarit.laurila@pohde.fi ja aila.kokko@pohde.fi 
Laskutus leena.maatta@pohde.fi   
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Erillislaskutettavat 

 

Ambulanssilentokonesiirrot 

Ambulanssilentokoneella tapahtuvat sairaalasiirrot laskutetaan käyntityypillä F hoidon laskutuk-
sen yhteydessä hintaluokilla:  
                                                                                                

993 Ambulanssilentokone, perustaso    8 244 
994 Ambulanssilentokone, laaja taso    14 269 
995 Ambulanssilentokone, hoitotiimi 26 424 

 

Asiantuntijakonsultaatiot (toimialueet, joilla Esko käytössä)   

Asiantuntijakonsultaatioilla tarkoitetaan ulkopuolisilta tahoilta, esim. perusterveydenhuollon yksi-
köistä, muista terveydenhuollon yksiköistä tai oppilaitoksista tulevia puhelin-, yms. konsultaa-
tiopyyntöjä. Asiantuntijakonsultaation antaja voi olla lääkäri, hoitaja tai muu terveydenhuollon 
ammattihenkilö.  
 
Konsultaatioiden laskutuksen G-käyntityypillä edellytyksenä on, että vastauksesta tehdään mer-
kintä sähköiseen asiakas- ja potilastietojärjestelmään (Esko).  
 

996 Normaali asiantuntijakonsultaatio (kesto alle 20 min.) 70 
997 Laaja asiantuntijakonsultaatio (kesto 20-40 min.) 134 
998 Erityisen laaja asiantuntijakonsultaatio (kesto yli 40 min.) 283 

 

Avohoitoon annettavat lääkkeet 

OYS:n osaamiskeskuksista gastron poliklinikka ja sisätautien poliklinikka laskuttavat F-käynti-
tyypillä avohoitoon annettavat henkilötunnuksella tilattavat lääkkeet toteutuneiden kustannusten 
mukaan (mm. tuberkuloosilääkkeet sekä HIV-potilaiden avohoidon lääkkeet). 

 

Hyvinvointialueen akuuttihoidon tai arviointi- tai kuntoutusyksikköön siirtoa odottavat po-
tilaat  

Akuuttihoidon tai arviointi- tai kuntoutusyksikköön hoitopaikkaa odottavien potilaiden hoitopäivät 
kirjataan koodille 044HP. Kirjaaminen koodille 044HP koskee niitä potilaita, jotka eivät enää lää-
ketieteellisin perustein kuulu erikoissairaanhoidon piiriin, vaan ovat em. perusteella perustervey-
denhuollossa hoidettavia.  
 
Muutos 044HP:ksi voidaan tehdä vasta siirtoilmoitusta seuraavana päivänä. Näin yksikölle jää 
yksi vuorokausi aikaa järjestää potilaalle jatkohoitopaikka.  
 
Hyvinvointialueen sisäisesti ei muodosteta laskua, vaan kirjaus tehdään raportointiin liittyen.  



 

6 
 

 

Omahoitaja/vierihoitaja 

Välisuoriteperusteisessa laskutuksessa oleviin hoitojaksoihin lisätään mahdollinen omahoita-
jan/vierihoitajan laskutusosuus, joka vuonna 2023 on 260 euroa/työvuoro.  

 

Potilaskoti     

Potilaskodissa asuvilta henkilöiltä, jotka ovat joko tutkimuksissa tai hoidossa sairaalassa ja jotka 
tarvitsevat vuodepaikan, mutta eivät vuodeosastopaikkaa, laskutetaan kotikunnan hyvinvointialu-
etta (ei Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue) 40,31 euroa potilaskotipäivältä yleislaskutuksen 
kautta. 
 
Potilaskodin yöpymismaksu asiakkaan (aikuinen) maksama korvaus on 37,70 €/vrk. Lapset alle 
16 vuotta 20,60 €/vrk, alle 4-vuotiaat maksutta. Henkilöt, joilla ei ole kotikuntaa Suomessa, hinnat 
ovat: aikuiset 78,01 €/vrk ja alle 16-vuotiaat 60,91 €/vrk. 

 

Sopimushinta  

Sopimushintaluokkaa 999 (Oberon) käytetään yksittäisten kalliiden potilastapausten laskutuk-
sessa. Kaikissa avohoitotuotteissa, joiden maksajana on Aluehallintovirasto, käytetään sopi-
mushintaluokkaa 999 ja potilaskohtaista hintaa.  
 
Jos tuotteella/palvelulla ei ole hinnastossa hintaa, se laskutetaan todellisten kustannusten mu-
kaisesti, esimerkiksi kotikuntalain laskutusperusteiden mukaisesti tai muita yleisiä ohjeita sovel-
taen.  

 

Sähköiset konsultaatiot (toimialueet, joilla Esko käytössä) 

Sähköisellä konsultaatiolla tarkoitetaan sähköisen lähetteen muuttamista sähköiseksi konsultaa-
tiovastaukseksi. Laskutus tapahtuu sähköisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän (Esko) kautta.  
 
Käytettävissä on kolme konsultaatiohintaluokkaa: 

Tavallinen konsultaatio 70 
Vaativa konsultaatio 134 
Erittäin vaativa konsultaatio 283 

 

Välisuoritteiden jälkilaskutus 

Välisuoriteperusteisessa laskutuksessa edellisten kuukausien laskutukseen jälkikäteen kohdis-
tuvat välisuoritteet laskutetaan seuraavien kuukausilaskutusten yhteydessä, mikäli kustannuk-
set ovat enemmän kuin 50€. 
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Avohoito ja hoitopäivätuotteet  

 

Haapajärven sosiaali- ja terveyspalvelut 

lääkärin vastaanottokäynti 318 
lääkärin vaativa vastaanottokäynti 382 
hoitajan vastaanottokäynti 86 
fysioterapia käynti 96 
fysioterapia kotikäynti 143 
kuntoutuksen puhelu/konsultaatio 48 
kotisairaala käynti 84 
kotihoito käynti 33 
kotihoito tuntihinta 96 
terveydenhoitaja, äitiysneuvola käynti 91 
terveydenhoitaja, lastenneuvola käynti 84 
koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, terveydenhoitaja käynti 61 
puheterapia/toimintaterapia käynti 156 
puheterapia/toimintaterapia kotikäynti 234 
vanhuspalvelut, tehostettu palveluasuminen Koivikko asumispäivä 126 
vammaispalvelut toimintakeskuskäynti 91 
terveyskeskuksen vuodeosastopäivä (akuutti) 295 
terveyskeskuksen vuodeosastopäivä (akuutti), eristyspotilas 510 
terapiapalvelut, palveluasuminen Pyhäjärven ryhmäkoti 88 
terapiapalvelut käyntihinta, perheneuvola 178 
terapiapalvelut käyntihinta, päihdepalvelut 101 
terapiapalvelut käyntihinta, mielenterveyspalvelut 118 
terapiapalvelut käyntihinta, päivätoiminta 52 
päihdelääkäripalvelut, etätyö, tuntihinta 196 
päihdelääkäripalvelut, lähityö, tuntihinta 231 
psykiatripalvelut, etätyö, tuntihinta 196 
psykiatripalvelut,lähityö, tuntihinta 231 
lastenpsykiatripalvelut, etätyö, tuntihinta 222 
lastenpsykiatripalvelut, lähityö, tuntihinta 239 
hammaslääkärin vastaanotto 189 
akuutti vuodeosasto/hoitopäivä 295 
akuutti vuodeosasto/hoitopäivä eristyspotilas 510 

 

Haapaveden sosiaali- ja terveyspalvelut 

 lääkärin vastaanottokäynti 144 
 lääkärin puhelinkonsultaatio 96 
 hoitajakäynti 105 
 hoitajan puhelinkonsultaatio 35 
 hammashuollon käynti 117 
 fysioterapia 120 
 neuvola, terveysneuvonta 92 
 mielenterveysneuvola käynti 168 
 mielenterveysneuvola, psykiatri 400 
 kotisairaala käynti 83 
 laboratoriotutkimukset pakettihintaan (sis. B-La tai S-CRP, fB-GLUK, 

fS-Krea sekä U-tutk.1) 69 
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 EKG 32 
Pene1 Perheneuvola, lyhyt kontakti alle 15 min 59 
Pene pu Perheneuvola, puhelinkontakti alle 15 min 59 
Pene 2 Perheneuvola, neuvonta/ohjaus/tukikäynti 45-75 min 293 
Pene 3 Perheneuvola, tutkimuskäynti (psyklogi) 45-75 min 293 
Pene 4 Perheneuvola, yksilöterapiakäynti 45-75 min 293 
Pene PP Perheneuvola, perhe-/parikäynti 75-90 min 351 
PeneL 5 Perheneuvola, kartoitus/seuranta/palautekäynti 60-90 min 351 
PeneL 1 Perheneuvola, lääkäripalvelu 60-90 min 394 
PeneL 2 Perheneuvola, lääkäripalvelu 30-60 min 266 
PeneVn Perheneuvola, viranomaisneuvottelu asiakkaasta 15 min 59 
PeneKa Perheneuvola, konsultaatio (annettu) 15 min 59 
PeneKp Perheneuvola, konsultaatio (pyydetty) 15 min 59 
PeneLa Lausunto/lähete/suositus 293 
PeneLL Lääkärin lausunto/lähete/suositus 293 
PeneVn1 Verkostoneuvottelu 60-90 min 351 
PePerL Peruuttamaton poisjäänti/lääkäri 319 
PePer Peruuttamaton poisjäänti/muu 293 
ATE1 A-klinikka, lyhyt kontakti 0-15 min 48 
ATE2 A-klinikka, supportiivinen terapia 15-30 min 96 
ATE3 A-klinikka, vaativa terapia 30-60 min 192 
ATE4 A-klinikka, perhe-/verkostoterapia 60- 192 
ATEP A-klinikka, peruuttamaton aika 96 
TER1 A-klinikka, yhteistyöpalaveri 381 
TER2 A-klinikka, kerhot/ryhmät 571 
TER3 A-klinikka, kotikäynti 381 
LATE1 A-klinikka, lyhyt kontakti lääkäri 83 
LATE2 A-klinikka, supportiivinen terapia lääkäri 166 
LATE3 A-klinikka, vaativa terapia lääkäri 332 
LATE4 A-klinikka, perhe-/verkostoterapia lääkäri 332 
KIRLAU A-klinikka, kirjalliset työt/lausunnot/ 1h 170 
PUHRES A-klinikka, puhelinresepti 29 

 

Hailuodon sosiaali- ja terveyspalvelut 

Hoitajan käynti 70 
Puhelut 64 
Laboratorionäytteet toteuman mukaan  
Covid-19 näytteenotto 148 
Suun terveydenhuollon tutkimusmaksu vaativuusluokan mukaan  9  - 82  
Hammaslääkärin todistus ja lausunto 54 
Toimenpidemaksut:  
paikkaushoito 20-40  
hammaskiven poisto 20-40  
proteesin huolto pohjauksella 58 
proteesin korjaus 40 
akryyliosa- ja kokoproteesi 195 
rankaproteesi 237 
  
Raskauden ehkäisyyn käytettävä kierukka - todellista kustannusta vastaava maksu  
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Kallion peruspalvelukuntayhtymä: Alavieskan, Nivalan, Sievin ja Ylivieskan sosiaali- ja ter-
veyspalvelut 

lääkäri, peruskäynti 221 
lääkäri, vaativa käynti 332 
lääkäri, puhelu 221 
hoitaja, peruskäynti 111 
hoitaja, vaativa käynti 166 
hoitaja, puhelu 111 
koronanäytteenotto 115 
terveydenhoitaja, peruskäynti 93 
terveydenhoitaja, vaativa käynti 139 
yhteiskäynti lääkäri + hoitaja 209 
muu hoito- ja terapiakäynti, peruskäynti 233 
muu hoito- ja terapiakäynti, vaativa käynti 350 
fysioterapia, peruskäynti 116 
fysioterapia, pidempi kkäynti 174 
fysioterapia, ryhmäkäynti 46 
A-klinikka terapia alle 60 min 213 
A-klinikka terapia yli 60 min tai useampi työntekijä 319 
A-klinikka huumeseula (sis. tulkinnan) 55 
Mielenterveyspalvelut, terapia alle 60 min 260 
Mielenterveyspalvelut, terapia yli 60 min tai useampi työntekijä 388 
Oma erikoissairaanhoito, toimenpide 789 
Oma erikoissairaanhoito, vaativa toimenpide 1184 
uniapneahoitajan vastaanottokäynti 166 
vuodeosastohoito 298 
koronapotilaan hoitopäivä 447 
valohoito SUP-, PUVA- tai UBV-laitteella 5 € + sairaanhoitajan peruskäynti 111 € 116 
kuulontutkimus yksityislääkärin lähetteellä 111 
Perheneuvola, lyhyt kontakti alle 15 min 85 
Perheneuvola, terapiakäynti alle 30 min 216 
Perheneuvola, terapiakäynti alle 60 min 343 
Perheneuvola, terapiakäynti yli 60 min 580 
tehostettu palveluasuminen 155 
kotihoito käynti 65 
kotisairaala käynti 144 
kotikuntoutus käynti 65 
suun terveydenhuolto kiireellinen hoito 126 
suuhygienisti 44 
hammashoitaja 36 
fysioterapeutti 46 
kuntohoitaja 39 
toimintaterapeutti 45 
tk-psykologi 61 
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Kempeleen sosiaali- ja terveyspalvelut 

lääkärin vastaanotolla käynti 186 
lääkärin vastaanotolla käynti neuvolassa ja koululla 163 
sairaanhoitajan ja lähihoitajan vastaanotolla käynti  66 
terveydenhoitajan ja neuvolan perhetyöntekijän vastaanotolla käynti  110 
vaativa käynti sairaanhoitajan, lähihoitajan tai lääkärin vastaanotolla + 50 %  
lääkärin puhelimitse ja sähköpostitse antamat hoito-ohjeet ja konsultaatiot 77 
sairaanhoitajan ja lähihoitajan puhelimitse antamat hoito-ohjeet ja konsultaatiot 34 
fysioterapeutin ja toimintaterapeutin vastaanotolla käynti  135 
puheterapeutin vastaanotolla käynti  138 
vaativa käynti terapeutin vastaanotolla +50%  
terapeutin puhelimitse ja sähköpostitse antamat hoito-ohjeet ja konsultaatiot 38 
psykiatrin vastaanotolla käynti  271 
psykologin ja sosiaalityöntekijän vastaanotolla käynti mielenterveyspalveluissa ja perheneu-
volassa 197 
sairaanhoitajan ja lähihoitajan vastaanotolla käynti mielenterveyspalveluissa 154 
vaativa käynti mielenterveyspalveluissa +50%  
mielenterveyspalveluiden verkostokäynti  330 
mielenterveyspalveluiden verkostokäynti, laaja  479 
psykiatrin puhelimitse ja sähköpostitse antamat hoito-ohjeet ja konsultaatiot 77 
mielenterveyspalveluiden ja perheneuvolan hoitajan, psykologin ja sosiaalityöntekijän puheli-
mitse ja sähköpostitse antamat hoito-ohjeet ja konsultaatiot 55 
terveyskeskushammaslääkärin ja erikoishammaslääkärin vastaanotolla käynti  130 
suuhygienistin vastaanotolla käynti  93 
vaativa käynti hammaslääkärin ja suuhygienistin vastaanotolla +50%  
hammaslääkärin puhelimitse ja sähköpostitse antamat hoito-ohjeet ja konsultaatiot 64 
suuhygienistin puhelimitse ja sähköpostitse antamat hoito-ohjeet ja konsultaatiot 34 
terveyskeskussairaalan hoitopäivä , sisältää perushoidon, peruslaboratoriotutkimukset, natii-
viröntgentutkimukset ja peruslääkkeet  372 
erityiskalliit lääkkeet ja hoitotarvikkeet, kuljetukset, ostopalveluina hankitut terveyspalvelut to-
teutuiden kustannusten mukaan + 12 %  
erityisvaativa hoito terveyskeskussairaalassa hoitopäivän hintaan 50%  tai 100 % lisäkorvaus 
hoitoisuuden mukaan  
sairaanhoitajan vastaanotolla käynti  66 
sairaanhoitajan käynti, kotisairaalan potilas 110 
vaativa käynti sairaanhoitajan vastaanotolla +50%  
etäkäynti/vastaanotto voidaan laskuttaa vastaavalla käynnillä  
kotikäyntilisä 50 % Kempeleen kunnan alueella toteutetusta kotikäynnistä  
kotikäyntilisä 100 % Kempeleen kunnan ulkopuolelle toteutetusta kotikäynnistä + todelliset 
matkakorvaukset  
ryhmäkäynti toteutuneiden kustannusten mukaan käytetyn ajan ja ryhmän koon mukaan  
ilmaisvälinejakelu läpilaskutuksena toteutunut hinta + 12 %  
ostopalvelut läpilaskutuksena toteutunut hinta + 12%  
laboratoriotutkimukset toteutuneiden kustannusten mukaan maksusitoumusasiakkailta ja asi-
akkailta, joille ei tule käyntiä henkilökunnan vastaanotolla  
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Limingan sosiaali- ja terveyspalvelut 

Lääkärin vastaanotto max 30 min 207 
Lääkärin vastaanotto 30-60 min 310 
Lääkärin konsultaatio tai puhelu 103 
Sairaanhoitajan vastaanotto, alkava 30 min *) 57 
Terveydenhoitajan vastaanotto, alkava 30 min *) 59 
Hoitajan antamat hoito-ohjeet ja konsultaatiot (puhelut, sähköiset kanavat) 28 
  
Psykologi, alkava 60 min *) 160 
Psykologi, henkilöstökulut (opiskelijan toteuttama vastaanotto) 33 
Mielenterveyspalveluiden verkostokäynti  337 
Psykiatrinen esh, alkava 60 min *) 114 
Ryhmäterapia, 75 % yksilökäynnin hinnasta 100 
  
Sosiaalityöntekijä, alkava 60 min 160 
Sosiaaliohjaaja, alkava 60 min *) 114 
Ryhmätoiminta, 75 % yksilökäynnin hinnasta  
  
Hammaslääkäri, alkava 30 min *) 116 
Erikoishammaslääkäri, alkava 30 min 142 
Suuhygienisti, alkava 30 min *) 49 
  
Fysioterapeutti, alkava 60 min *) 127 
Ryhmäterapia ja ryhmäkuntoutus, 75 % yksilökäynnin hinnasta  
*) Puhelinajat ja konsultaatiot    50 % ao. käyntihinnasta  

Kotikäyntilisä + 50 % käyntihinnasta  
 

 
Terveyskeskuksen vuodeosaston hoitopäivän hinta 401 
   eristystä tarvitsevan potilaan hoitopäivän hinta 498 
   polikliinisen hoidon hinta 166 
Ostopalvelut läpilaskutuksena + 7 %  
Hoitotarvikejakelu läpilaskutuksena + 7 %  
Sairaankuljetus   toteutuneiden kustannusten mukaan  
Hammashoidon tekniset kulut   toteutuneiden kustannusten mukaan  
Lausunnot kuluneen ajan mukaisesti (em. Hinnoittelu)  

 

Kalajoen ja Merijärven sosiaali- ja terveyspalvelut 

Perusterveydenhuollon avohuolto *  
Lääkärikäynti 204 
Päivystävän sairaanhoitajan käynti 85 
Neuvola   
Terveydenhoitajakäynti 72 
Vuodeosasto   
Vuodeosasto 1 350 
Avohoitokäynnit vuodeosastolla 85 
Hammashuolto *   
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Hammaslääkärikäynti 96 
Suuhygienisti 30 
Mielenterveys- ja päihdetyö   
Hoitajakäynti 90 
*) Hinnat sisältävät tavanomaiset laboratorio- ja röntgentutkimukset  
Kuljetuskustannukset laskutetaan erikseen  

 

Kuusamon sosiaali- ja terveyspalvelut 

 Päiväkirurgia (esh)  

803O Pieni pehmyskudostmp, biopsia, lipoma, luomi, amputatio(pieni) 1 110 

227O Pienet käsitoimenpiteet, contractura Dupuytren, canalis carpi                                       2 849 

AK12 Suonikohjut, 1-puoleinen, pinnallinen / Vaahtoruiskutus 1 713 

119O Suonikohjut, 2-puoleinen / Vaahtoruiskutus 2 055 

343O Ympärileikkaus 1 605 

343O Hydrocele, vasectomia 1 605 

718O Kystoskopia 1 936 

925 Kortisoni-implantin laittaminen lasiaiseen 2 055 

039O Mykiön leikkaus, toispuoleinen, lyhyt hoito 1 063 

039P Mykiön leikkaus, molemminpuoleinen, lyhyt hoito 1 540 

041R Silmän ulkoiset muut toimenpiteet (entropium, dermatokalaasi) 687 

802O Silmätautien pientoimenpide (nevuksen poisto) 912 

G18 Lääkkeellinen varhaisraskauden keskeytys 564 
G19 Lääkkeellinen keskenmenon hoito; varhaisraskaus 564 

Sis2 Rytmihäiriön hoito/cardioversio 1 018 

   
 Psykiatrinen osasto ja mielenterveyspoliklinikka  

PS1 Psykiatrisen osaston hoitopäivä 338 

PS2 Psykiatrin vastaanotto 265 

PS3 Psykiatrin puhelinkontakti (väh. 15 min) 65 

PS4 Psykologin vastaanotto 145 

PS5 Psykologin vastaanotto tutkimuslausuntoineen (väh. 6 h) 805 

PS6 Erikoissairaanhoitajan vastaanotto / videovastaanotto 107 

PS7 Toimintaterapeutin vastaanotto 107 

PS8 Toimintakyvyn arvio 644 

PS9 Ryhmähoidot 109 

PS10 Lääkärin etävastaanotto 45 min 131 

PS11 Lääkärin puhelinkontakti 15- 30 min 33 

PS12 Hoitajan puhelinkontakti 15- 30 min 16 

 Ulkopaikkakuntalaisen päiväkäynti psykiatrian osastolla 160 

 Lääkkeiden käyntihaku + lääkkeet (hoitajalla käynti) 33 

 Hoitajakäynti + laajaseula 198 

 Hoitajakäynti + pikaseula 65 

 Peruuttamaton poisjäänti / psykiatri 260 

 Peruuttamaton poisjäänti / hoitaja 107 

 Lääkekustannuksista laskutetaan potilaan kotikuntaa 
lääkkeiden ostohinnan mukaisesti 
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 Vastaanottopalvelut  

P31 Terveyskeskuslääkärin vastaanotto 129 

P31.1 Terveyskeskuslääkärin soitto/kirjevastaus tutkimustuloksista 83 

   
 Erikoissairaanhoito  

P1 Gastroskopia + PAD 409 

P2 Gastroskopia+polypectomia 601 

P3 Colonoskopia + PAD  509 

P4 Colonoskopia+polypektomia  741 

P5 Sigmoidoskopia + PAD 601 

P10.1 Kardiologin vastaanotto + rasitus-EKG 332 

P10.2 kardiologin vastaanotto + Echo  432 

P11 Holter, sydämen vrk-nauhoitus+lausunto, ei lääkärin vastaanottoa 294 

P11.1 Verenpaineen vrk-nauhoitus, ei lääkärin vastaanottoa 180 

P20 Asiantuntijasairaanhoitajan käynti alle 30 min 77 

 Asiantuntijasairaanhoitajan käynti yli 30 min 99 

P20.1 Spirometria 77 

P20.2 Spirometria + bronkodilataatiokoe 99 

P20.4 Unipolygrafia-tutkimus + lausunto 405 

P20.6 Ravitsemusterapeutin tai puheterapeutin käynti 112 

Ekon1 Ortopedin, kirurgin tai urologin vastaanottokäynti 165 

Ekon1.2 Neurologin vastaanottokäynti 312 

Ekon1.2.1 Neurologin vastaanottokäynti, vaativa 363 

Ekon1.3 Reumatologin vastaanottokäynti 346 

Ekon2 Ortopedin, gastrokirurgin tai urologin vastaanotto (injektio, punktio,prok-
toskopia) 

217 

Ekon3 Ortopedin, kirurgin vastaanotto,(prokto-rectoskopia, Barron,Doppler) 332 

Ekon4 Keuhkolääkärin vastaanotto (kesto ½ h) 217 

Ekon5 Korvalääkärin vastaanottokäynti 165 

Ekon5.1 Korvalääkärin vastaanottokäynti, sis. toimenpiteen 332 

Ekon6 Silmälääkärin vastaanottokäynti 198 

Ekon7 Gynekologin vastaanottokäynti 217 

Ekon7.1 Gynekologin vastaanottokäynti+ultraäänitutkimus 332 

Ekon7.2 Gynekologin vastaanotto + ultraääni + toimenpide 432 

Ekon7.3 Äitiyspoliklinikkakäynti 219 

Ekon7.4 Gynekologin vastaanotto + lapsivesipunktio 829 

Ekon7.5 Raskauden aikainen uä-seula, lääkärin tekemänä 275 

Ekon8 Lastenlääkärin vastaanottokäynti 165 

Ekon9 Radiologin vo + UÄ 287 

Ekon10 Urologin vo + UÄ + prostatabiopsia 529 

Ekon11 Erikoislääkärin konsultaatio 83 

Ekon12 Erikoislääkärin soitto 83 

   

 Perheneuvola  

Perhe1 Erikoislääkärin vo (30-90 min) lastenpsykiatri, nuorisopsykiatri 266 

Perhe 2 Lääkärin vo (30-90 min, perheneuvola) 217 
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Perhe 3 Paperikonsultaatio, lausunto, reseptin uusinta tms. (lääkäriä vaativa) 217 

P21 Sairaanhoitajan, fysioterapeutin, jalkojenhoitajan vastaanottokäynti 63 

P21.2.  Fysioterapeutin tai toimintaterapeutin terapiakäynti, yli 45 min 108 

P29 Sytostaattihoitokäynti (lääkäri/sairaanhoitaja)+lääkitys todellisten kulujen 
mukaan  

165 

P22 Valohoito, sarjahoitona vaativa (sis. opastusta) 67 

P22.1 Valohoito, sarjahoitona 30 

P23 Prick-testi, perussarja 217 

P24 Kuulontutkimus 165 

P26 Virtsan pikatesti (MULTISTIX) 25 

P27 CRP-pikatesti 25 

P28 Huumetesti 69 

P30 Siedätyshoidon hinta:  

P30.1. * ensikäynti 445 

P30.2 * jatkokäynti 176 

 RESEPTIN UUSINTA 33 

 Röntgenkuvat ja laboratoriotutkimukset laskutetaan 
erillisen hinnaston mukaisesti. 
Lääkekustannuksista sekä mahdollisista hoitotarvikkeista laskutetaan poti-
laan kotikuntaa ostohinnan mukaisesti. 

 

 Hermoratatutkimukset (ENMG-tutkimukset)  

ENMG1 Tavallinen ENMG 253 

ENMG2 Laaja EMG 413 

ENMG3 Suppea ENMG 197 

   
 Äitipoli  

G20 Kätilön suorittama alkuraskauden UÄ-tutkimus, niska-turvokkeen mittaus, 
LA-varmistaminen, kasvu/tarjonta UÄ, rakenneultra 

110 

G21 Muu raskaudenaikainen kätilön suorittama uä-tutkimus 67 

   
 Kiireellisen hoidon taksat  

 Avohoito  

Päivystys    1. Päivystyskäynti, suppea (arkisin 8-16) 136 

Päivystys 2. Päivystyskäynti, tavallinen (arkisin 8-16) 235 

Päivystys          3. Päivystyskäynti, laaja (arkisin 8-16) 404 

Päivystys          4. Päivystyskäynti, suppea ma-pe klo 16-08 ja la - su 176 

Päivystys          5. Päivystyskäynti, tavallinen ma-pe klo 16-08 ja la  - su 320 

Päivystys          6. Päivystyskäynti, laaja ma-pe klo 16-08 ja la -  su 527 

Päivystys Trombolyysihoito AVH-potilaalle (arkisin klo 8-16) + CTA + Actilyse, jos 
tarvittu 

871 

Päivystys Trombolyysihoito AV-potilaalle (arkisin klo 16-08 ja la-su) 1 306 

Päivystävä 
shvo 

Sairaanhoitajan vastaanotto, sis. materiaalia, toimenp. 76 

Puhelinpalvelut Lääkärin hoito-ohjeet 40 
Sairaankuljetus, saat-
taminen 

Potilaan saattaminen OYS-lääkäri 790 

Sairaankuljetus, saat-
taminen 

Potilaan saattaminen OYS-hoitaja 314 

 Röntgenkuvat ja laboratoriotutkimukset laskutetaan 
erillisen hinnaston mukaisesti. 
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 KAIKKI MUUT (ei EU-kansalaiset ja sellaiset, joilla ei ole tarvittavia lo-
makkeita) edellisiin taksoihin lisätty käynti/päiv.maksu  

 

TÄKU1 Lääkärin vastaanotto, suppea (arkisin 8-16) 157 

TÄKU2 Lääkärin vastaanotto, tavallinen (arkisin 8-16) 259 

TÄKU3 Lääkärin vastaanotto, laaja (arkisin 8-16) 428 

TÄKU4 Lääkärin vastaanotto, suppea ma-pe klo 16-08 ja la - su 206 

TÄKU5 Lääkärin vastaanotto, tavallinen ma-pe klo 16-08 ja la - su 352 

TÄKU6 Lääkärin vastaanotto, laaja ma-pe klo 16-08 ja la - su 556 

TÄKU7 Päivystävän sh:n vastaanotto, sis. materiaalia, toimenp. 66 

TÄKU8 Puhelinpalvelu: Sh:n puhelinaika, sis. lääkärin konsultaatio 40 

TÄKU9 Potilaan saattaminen OYS-lääkäri 789 

TÄKU10 Potilaan saattaminen OYS-hoitaja 313 

   
 Kiireellinen hammashoito  

 Kustannus / käynti - nettolaskenta 107 

 Kustannus / käynti - täyskustannushinta - ei vähennetty asiakasmaksua 152 

   
 EKG-TUTKIMUKSET  

R1 rasitus-ekg  54 

R2 lepo-ekg 26 

 

Muhoksen sosiaali- ja terveyspalvelut 

Kiireellinen avosairaanhoito   
  - terveyskeskuslääkäri 220 
 - muu ammattihenkilö 110 
Kiireellinen suun terveydenhuolto  
 - hammaslääkäri 213 
 - muu ammattihenkilö 128 
Terveyskeskussairaalan hoitopäivä 436 
 - eristyspotilaan hoitopäivä 785 
 - yö- tai päivähoidon hinta 218 
Lääkärin vaativa kotikäynti 344 
Lääkärin kotikäynti 227 
Lääkärin puhelinkonsultaatio 37 
Reseptin uusiminen 22 
Päihdehoitaja 172 
Terveydenhoitaja 107 
Kuntoutus   
 - peruskäynti ammattihenkilöllä 143 
 - käynti erityistyöntekijällä 172 
Puheterapeutti 172 
Mielenterveystyö   
 - peruskäynti pitkä 112 
 - peruskäynti lyhyt 56 
 - käynti erityistyöntekijällä  224 
 - psykiatrien konsultaatio terveyskeskuksessa 336 
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Kotihoidon tuntihinta 108 
Kotihoidon yöaikainen hälytyskäynti 108 
Päiväkeskuksen toimintapäivä 74 
Perhetyön tuntihinta 107 
Sosiaalityö  
 - Sosiaalityöntekijä 117 
 - Sosiaaliohjaaja 107 
Koulukuraattoritoiminta 31 

 

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä: Raahen, Siikajoen ja Pyhäjoen sosiaali- ja ter-
veyspalvelut 

Perheneuvola käynti 265 
Puheterapiapalvelut käynti 188 
Toimintaterapiapalvelut käynti 203 
Kiireellinen hammashoito Raahe käynti 109 
Kiireellinen hammashoito Pyhäjoki käynti 101 
Kiireellinen hammashoito Ruukki käynti 102 
Kiireellinen hammashoito Siikajoki käynti 100 
Kiireellinen hammashoito Vihanti käynti 149 
Kiireellinen avosair.hoito Päivystys käynti 261 
Infektiopoliklinikka käynti 144 
Kiireellinen avosair.hoito Raahe käynti 140 
Kiireellinen avosair.hoito Vihanti käynti 151 
Kiireellinen avosair.hoito Pyhäjoki käynti 134 
Kiireellinen avosair.hoito Ruukki käynti 144 
Kiireellinen avosair.hoito Siikajoki käynti 178 
Korvaushoitopoliklinikka  käynti 54 
Vaativa ksh/kotisairaala Käynti 117 
   
Psykiatrinen osasto  511 
Psyk. Avohoito käynti 173 
A-klinikan palvelut käynti 197 
  
Vastaanottokeskusten laskutus:   
Päivystyskäynti 296 
Kouluterveydenhuolto Raahe käynti 68 
Kouluterveydenhuolto Ruukki käynti 74 
Neuvola Raahe käynti 68 
Neuvola Ruukki käynti 95 
Psykiatrian avohoito käynti 177 

 

Raahen sosiaali- ja terveyspalvelut (esh) 

 Anestesia/kipupoliklinikka (eala 11)  
11A001 Uusintakäynti < 45 min tai kipuryhmä, ensitietopäivä 291 
11A003 Uusintakäynti > 45 min, valvontaa vaativa toimenpide  407 
11A004 Ensikäynti 581 
11A006 Kapsaisiini-laastarihoito 756 
11A007 Soittoaika 87 
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11A008 Hoitajan antama ohjaus/terapia/pitkäkestoinen etäkontakti 116 
11A009 Vaativa paperikonsultaatio 105 
11A999 Käynti, tehtyjen tutkimusten hinnat lisätään laskuun 0 
11A011 Infuusioportin poisto, Picc-katetrin laitto 1016 
11A013 ASAHI-/Mindfulness-ryhmäkäynti / etäryhmä 67 
11A015 Hoitajan soitto 41 
11A016 Psykologin käynti 274 
11A017 Vastaanoton korvaava soitto/etävastaanotto 223 
11A018 PowerGlide-katetrin laitto tai muu pientoimenpide 564 

11A019 

Kivunhoitotiimin ohjaaman hoitojakson hoitopäivä (osastojaksolaskutus 
nettopäivien mukaan, lisäksi laskutetaan mahdolliset laboratorio- ja ku-
vantamistutkimukset) 

677 

11A020 Kivunhallintaryhmä etänä 160 
   
 Geriatria (eala 97)  
97G003 Lyhyt muistitutkimus hoitajan luona 110 
97G004 CERAD hoitajan luona 137 
97G005 Kontrollikäynti muistihoitajaparin luona 219 
97G006 Geriatrin konsultaatio, vaativa 111 
97G007 Ensikäynti ilman ajokykyarviota, MRI/TT 932 
97G008 Ensikäynti ajokykyarvion kera, MRI/TT 1041 
97G009 Käynti/kontrolli ilman ajokykyarviota 438 
97G010 Käynti/kontrolli ajokykyarvion kera 548 
  Muistikoordinaattori koulutus/ohjaus ulkopuolelle 274 
97G011 Puhelinohjaus tai etäkontakti, sis.tarv. lääkärin konsultaation 44 
   
 Kirurgia (eala 20)  
20KA01 Näyttö tai vastaava tarkastus, ei tutkimuksia 93 

20KA02 
Sairaalalääkärillä käynti ja peruslaboratoriotutkimukset (esim. pvk, crp, 
plv ja nestearvot tai sappistatus). 176 

20KA03 

Lääkärikäynti johon sisältyy lisätyötä (aikaperuste, usean henkilön työ-
panos, hoitoisuus). Erikoislääkärin käynti. 
Natiivirtg-tutkimus, peruslaboratoriotutkimukset  
Kipsin poisto (ml. mahdollinen kuvaus). 186 

20KA04 

Erikoislääkärikäynti, johon sisältyy peruslaboratoriotutkimukset ja natii-
virtg. Pientoimenpide (injektio, punktio tms.). Xiapex-injektion jälkeinen 
manipulaatio+lasta. 233 

20KA05 

Käynti, johon sisältyy mammografia tai UÄ-tutkimus (ml. Pkl DDUÄ tai 
TRUÄ) 
Konsultoivan erikoislääkärin (ortopedi, lastenkirurgi, käsikirurgi) käynti 
Laajat natiivirtg-tutkimukset. 
Pkl-pientoimenpide (luomi tai patti ja mahd. PAD, haavan ompelu) ei 
LYHKIä. Kipsaus röntgenkuvineen. Kystoskopia. 302 
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20KA06 

Suonikohjupkl (vaahtohoito) 
Käynti, johon sisältyy mammografia ja UÄ-tutkimus sekä ohutneula-
biopsia   
Tavanomainen rtg-varjoainetutkimus (esofagus). 
Perusteellinen  urologinen tutkimus ml. UÄ-tutkimus +  prostatabiopsia.  
Munuaisten UÄ, labrat,  
natiivirtg. Kystoskopia + biopsia. Kestokatetri/suprapubinen kystos-
tooma. Virtsarakon sytostaattihuuhtelu. 
ENMG-tutkimus + käynti. 
Suppea CT-tutkimus + käynti. 
Erikoislääkäriä vaativa pkl-pientoimenpide 
Repositio ja/tai kipsaus rtg-kuvineen. 512 

20KA07 

Laaja tietokonetomografia + käynti. 
Isotooppitutkimus + käynti. 
Kystoskopiassa Botox hoito paikall.puudutus (100 KY) 808 

20KA08 

MRI-tutkimus (voi sisältää labraa) + käynti. 
Hermojuuripuudutus CT-ohjauksessa. 
Polikliininen pehmytkudosleikkaus, esim rannekanavapinteen vapautus 982 

20KA09 

Laaja tai erittäin laaja MRI-tutkimus (voi sisältää labraa) + käynti. 
Pieni polikliininen leikkaus, esim vasectomia tai 1-jalan VNUS-
hoito+tarv vaahto 1453 

20KA10 

Käynti, johon sisältyy vähintään kaksi kallista tutkimusta (esim. 
CT+MRI) 
Käsikirurginen Xiapex-lääkehoito 
Laskimovajaatoiminnan lämpökatetrihoito 2 jalkaa+tarv vaahto 1837 

20KA11 

Soittoaika vastauksista, esim. PAD tai lääkevasteen arvio. Mahdolliset 
soittoon liittyvät tutkimukset/hoidot laskutetaan hintaluokkansa mukaan 
(esim. CT-ohjattu hermojuuriblokadi tai CT-/MRI-tutkimus). 87 

20KA12 Vaativa paperikonsultaatio 110 
20KA13 Hoitajan käynti 1 41 
20KA14 Hoitajan käynti 2 87 
20KA15 Hoitajan käynti 3 116 
20KA16 Hoitajan käynti 4 (mm. PICO-hoito) 198 
20KA99 Useita vaativia tutkimuksia/hoitoja, käyntikohtainen erillishinnoittelu   
   
 Neurologia (eala 77)  
77N001 Näyttö tai vastaava tarkastus, ei tutkimuksia 186 
77N002 Ensikäynti tai tavanomaiset laboratoriotutkimukset sis. käynti 379 

77N003 
Kalliita laboratoriotutkimuksia/toimenpiteitä sisältävä käynti, mm Botox-
injektio 

687 

77N004 CT-tutkimuksen sisältävä käynti 669 
77N005 Tavallisen MRI-tutkimuksen sisältävä käynti 982 

77N006 
Torticollis-potilaan hoito Neuroblocilla (sis.lääkkeen), likvorin otto, gee-
nitutkimuspaketit 

894 

77N007 
Lääkärikäynti, likvorin kalliit tutkimuspaketit (enkefaliitti-/autoimmuuni-
tutkimukset) 

2012 

77N010 Soitto/kirje vastauksista tai jatkohoidosta 115 
77N011 Vaativa paperikonsultaatio 164 

77N012 
Hoitajan käynti 1 (lyhyt ohjeistus käynti/puhelu, ei tutkimuksia, esim lab-
rojen tarkistus) 

58 

77N013 
Hoitajan käynti 2 (pitkä ohjeistus/käynti, peruslabrat sisältävä hoitaja-
käynti) 

110 
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77N015 
Hoitajan käynti 4 (ensitieto-ohjaus, hoitajakäynti, joka korvaa lääkäri-
käynnin) 190 

77N099 
Useita vaativia tutkimuksia/hoitoja sis. käynti, laaja MRI + käynti eril-
lishinnoittelulla   

   
 Korva-, nenä- ja kurkkutaudit (eala 55)  
55N001 Näyttö tai vastaava tarkastus, ei tutkimuksia 93 
55N002 Ensikäynti tai tavanomaiset tutkimukset sis. käynti 174 
55N003 Vaativia tutkimuksia, toimenpiteitä sisältävä käynti 442 
55N004 CT-tutkimuksen sisältävä käynti 669 
55N005 Tavallisen MRI-tutkimuksen sisältävä käynti 982 

55N006 
Audiogrammi, tutkimustmp:n tai rhinomanometria- 
tutkimuksen sisältävä käynti 

296 

55N009 RFT-laitteen käyttöä vaativa käynti 576 
55N010 Etäkontakti/ soitto 88 
55N011 Vaativa paperikonsultaatio 110 
55N012 Hoitajan käynti 1 41 

55N013 
Hoitajan käynti 2 (mm. korvakappaleen mallinotto), 
prehoitajan soitto 

87 

55N014 
Hoitajan käynti 3 (audiogrammi, tulkinta pyytäjän toimesta), prehoitaja-
käynti 

116 

55N015 Hoitajan käynti 4 (ag + korvakappaleen mallinotto) 169 

55N099 
Useita vaativia tutkimuksia/hoitoja sis. käynti, laaja MRI + käynti eril-
lishinnoittelulla   

   
 Lastentaudit (eala 40)  
40L001 Lääkärin konsultaatio ilman muita tutkimuksia 93 
40L002 Poliklinikkakäynti, johon sisältyy yksittäisiä laboratoriotutkimuksia 195 

40L003 
Poliklinikkakäynti, johon sisältyy yksinkertaisia laboratorio- ja/tai rönt-
gentutkimuksia. Erityistason sairaanhoitoon lähetetyt potilaat. 

267 

40L004 

Poliklinikkakäynti, johon sisältyy vaativampia laboratorio- ja/tai radiolo-
gisia tutkimuksia (mm. ultraäänitutkimuksia) tai aikaa vievä hoitajan  
työpanos. 

377 

40L016 
Sisältää kalliimpia, laajempia tutkimuksia kuin HL4, selvästi tavan-
omaista pkl-käyntiä enemmän aikaa vievä käynti, verkostopalaveri 

481 

40L005 
Poliklinikkakäynti, johon sisältyy vaativia hormonaalisia, ultraääni- ja/tai 
rasitus- tai altistustutkimuksia, 

666 

40L007 
Poliklinikkakäynti, johon sisältyy kalliita kuvantamistutkimuksia mm. 
magneettikuvauksia tai kalliita parenteraalisesti annettavia lääkkeitä 

982 

40L008 Vaativa paperikonsultaatio 111 
40L009 Etäkontakti (mm. vastauksista), korvaa poliklinikkakäynnin 87 
40L010 Hoitajan etäkontakti 41 
40L011 Hoitajan vastaanotto alle 30 min 76 
40L012 Hoitajan vastaanotto 30 min, esim. PEF- ja astmahoidon ohjaus 145 
40L013 Hoitajan vastaanotto 60 min, esim. juoksurasitus 291 
40L015 Allergiasiedätyshoidon suunnittelu ja aloitushoidon toteutus 1279 
   
 Kardiologiset tutkimukset  
40L101 Rasitus-EKG 338 
40L102 EKG-vuorokausinauhoitus (Holter) 338 

40L103 
Kontrollikäynti, johon sisältyy rakenteellinen sydämen UÄ-tutkimus 
(neonataalinen sivuääniselvittely) 

338 

40L104 
Perusteellinen sydämen rakenteellinen UÄ-tutkimus (sisältää EKG/ tho-
rax rtg/4-raajapaineet) 

416 

   



 

20 
 

 Sisätaudit (eala 10)  

10S001 
Etäkontakti vastauksista (edellyttää aina potilaan sairauskertomukseen 
tehdyt merkinnät),  paperikonsultaatio. 

87 

10S002 
Yksinkertainen  peruskäynti, kontrollikäynti, voi sisältää yksinkertaisia 
laboratorio- tai röntgentutkimuksia 

195 

10S004 
Erikoislääkärin vastaanotto ja siihen liittyviä edellistä laajempia tutki-
muksia 

267 

10S006 
Lääkärin vastaanotto, johon liittyy vaativia laboratorio- ja kuvantamistut-
kimuksia 

377 

10S007 
Lääkärin vastaanotto, johon liittyy edellistä vaativampia  laboratorio- 
ja/tai kuvantamistutkimuksia 

481 

10S009 
Lääkärin vastaanotto, johon liittyy edellistä vaativampia  laboratorio- 
ja/tai kuvantamistutkimuksia 

666 

10S010 
Lääkärin vastaanotto, johon liittyy edellistä vaativampia  laboratorio- 
ja/tai kuvantamistutkimuksia 

779 

10S012 
Lääkärin vastaanotto, johon liittyy edellistä vaativampia laboratorio-
ja/tai kuvantamistutkimuksia (mm. magneettikuvaus) 

982 

10S014 
Lääkärin vastaanotto, johon liittyy edellistä vaativampia laboratorio-
ja/tai kuvantamistutkimuksia (mm. magneettikuvaus) 

1258 

10S020 Konsultaatio 170 
10S030 Hoitajan käynti alle 30 min tai etäkontakti 41 
10S031 Hoitajan käynti 30 min 145 

10S032 
Hoitajan käynti 60 min (potilaan perusteellinen ohjaus ja/tai potilaalle 
annettavan uuden hoitolaitteen käytön ohjaus) 

291 

10S042 Hemodialyysipotilaan avohoitopäivä 464 
10S043 Hemodialyysipotilaan avohoitopäivä: HDF-hoito tai punasolut 641 
10S099 Useita vaativia tutkimuksia/hoitoja, käyntikohtainen erillishinnoittelu   
 Keuhkotaudit (eala 80)  

80K001 
Etäkontakti vastauksista (edellyttää aina potilaan sairauskertomukseen 
tehdyt merkinnät),  paperikonsultaatio. 

88 

80K002 
Yksinkertainen peruskäynti, kontrollikäynti, voi sisältää yksinkertaisia la-
boratorio- tai röntgentutkimuksia 

195 

80K004 
Erikoislääkärin vastaanotto ja siihen liittyviä edellistä laajempia tutki-
muksia 

267 

80K006 
Ensikäynti, cpap-hoidon aloitus poliklinikalla, astmarasituskoe, Xolair-
hoito (yksi pistos), tbc-käynnit  

377 

80K007 
Aikaa vievä ensikäynti, mahdollisia laboratorio- ja kuvantamistutkimuk-
sia sisältyy käyntihintaan 

481 

80K010 Lääkärin vastaanotto, johon liittyy CT-kuvaus 808 
80K012 Lääkärin vastaanotto, johon liittyy magneettikuvaus 982 

80K014 
Lääkärin vastaanotto, johon liittyy vaativampia laboratoriotutkimuksia ja 
CT-/MRI-tutkimus, Xolair-pistoksia sisältävä käynti 

1258 

80K020 Konsultaatio 170 
80K030 Hoitajan käynti alle 30 min tai etäkontakti 41 
80K031 Hoitajan käynti 30 min 146 

80K032 
Hoitajan käynti 60 min (potilaan perusteellinen ohjaus ja/tai potilaalle 
annettavan uuden hoitolaitteen käytön ohjaus) 

290 

80K099 Useita vaativia tutkimuksia/hoitoja, käyntikohtainen erillishinnoittelu   
   
 Gastroenterologiset polikliiniset tutkimuspaketit  
10S201 Gastroskopia (sis. PAD) 294 
10S202 Gastroskopia + polypektomia 426 
10S203 Gastroskopia ja skleroterapia tai muu vuodon  hoito 536 
10S204 Gastroskopia + dilataatio 708 
10S211 Sigmoideoskopia (sis. PAD) 294 



 

21 
 

10S212 Sigmoideoskopia + polypektomia 426 
10S213 Colonoskopia (sis. PAD) 542 
10S214 Colonoskopia + polypektomia 793 
10S215 Sigmoideoskopia ja vuodon hoito 536 
10S216 Sigmoideoskopia ja dilataatio 673 
10S217 Colonoskopia ja vuodon hoito 766 
10S218 Colonoskopia ja dilataatio 917 
10S219 Colonoskopia ja Barronin ligatuura 658 
10S258 PEG:n vaihto 417 
   
 Sisätautien poliklinikan tutkimuspaketit  
10S302 Sydämen ultraäänitutkimus  338 
10S311 EKG-vuorokausinauhoitus (Holter, Zenicor) 338 
10S321 Rasitus-EKG lausuntoineen  338 
10S324 TRH-rasitus 107 
10S325 Sternaalipunktio 155 
10S326 Vaativa luuydinbiopsia 736 
10S371 RR-vrk-nauhoitus, hoitajakäynti 107 
   
 Diabetespoliklinikka  

dialääk 
Yksinkertainen  peruskäynti, kontrollikäynti, voi sisältää yksinkertaisia labora-
torio- tai röntgentutkimuksia 190 

 Erikoislääkärin vastaanotto ja siihen liittyviä edellistä laajempia tutkimuksia 260 

 
Lääkärin vastaanotto, johon liittyy vaativia laboratorio-ja kuvantamistutkimuk-
sia 366 

 
Lääkärin vastaanotto, johon liittyy edellistä vaativampia  laboratorio-ja/tai ku-
vantamistutkimuksia 756 

 Etäkontakti 85 
 Konsultaatio 165 
diahoi vastaanottokäynti 30  min 141 
 Vastaanottokäynti 60 min 184 
 Silmänpohjakuvaus 54 
 Etäkontakti 40 
diajal Vastaanottokäynti 141 
 Tarvike 1 19 
 Tarvike 2 30 
 Kevennyspohjalliset 203 
diaväl Diaväline 1 11 
 Diaväline 4 113 
 Diaväline 7 1129 
 Glucosensori 1, Libre 68 
 Glukosensori 2 79 
ravsuun Käynti 1, 30 min, seuranta 85 
 Käynti 2, 60 min, ensikäynti 119 
 Käynti 3, 90 min, vaativa käynti 150 
   
 Äitiyshuolto ja naistentaudit (eala 30)  

30G004 
Peruskäynti, sisältää enint. 3 laboratoriotutkimusta/papan/laskeumaren-
kaan 

215 

30G005 Peruskäynti + Pistolet 262 

30G006 

Käynti + Pistolet sekä SONO/TSSG, hormonitutkimukset (lapsetto-
muustutkimukset), vaativa kierukan poisto, kervixin polyypin poisto, 
MVA, kolposkopia ilman näytteitä 

320 

30G007 Kolposkopiatutkimus näytteineen 407 
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30G008 
Kolposkopiatutkimus + loop/HRHPV/Uä-tutkimus, vaativa vastaanotto-
käynti (tupla-aika) 

472 

30G009 
Lääkärin soittoaika vastauksista (vastauksen kirjaus potilastietoihin), 
hoitajakäynti+huuhteluhoito, prehoitajasoitto 

87 

30G012 Poliklinikkakäynti, joka sisältää magneettikuvauksen 982 
30G018 Soittoaika + CT-tutkimus 581 
30G019 Soittoaika + MRI-tutkimus 814 

30G044 
Käynti potilaan hankkiman kierukan tai ehkäisykapselin asennuksessa 
tai vaihdossa 

407 

30G045 
Käynti sairaanhoitajan luona, sis. DMSO-huuhtelut. Muun huuhtelun 
lääkekustannukset laskutetaan erikseen. Prehoitajasoitto. 

87 

30G046 Prehoitajan käynti, hoitajakäynti + laskeumarenkaan vaihto 116 
30G049 Käynti + asiakkaan oman kierukan/ehkäisykapselin asetus 407 
30G054 Käynti + talon kierukan/ehkäisykapselin asennus 523 
30G055 Hoitajasoitto 41 

30G099 
Useita vaativia tutkimuksia/hoitoja, käyntikohtainen erillishinnoittelu 
(197 € käynti+lisäykset)   

30G101 Pkl hysteroskopia 820 
30G102 Pkl hysteroskopia +tmp 1163 

30G104 
Osastolla tapahtuvan raskaudenkeskeytyksen/ keskenmenon hoidon 
aloitus 

407 

30G105 Varhaisraskauden keskeytys/keskenmenon lääkkeellinen hoito kotona 494 
30G951 Termoablaatio 1860 
   
 Äitiyshuolto, avohoito  

30Q024 
Peruskäynti, sisältää lääkärin tekemän uä-tutkimuksen+virtausmittauk-
set+ktg-tutkimuksen/niskaturvokkeen mittauksen 

215 

30Q025 Peruskäynti + sikiön rakenneUÄ-tutkimus 265 
30Q026 Vaativa käynti (esim tupla-aika, synnytyspelko) 472 
30Q028 Hoitajakäynti 86 
30Q029 Kätilön luona käynti, kuuluu tutkimuksia 105 
30Q030 Hoitajakäynti + SYPE-keskustelu 238 
30Q034 Hoitajasoitto 44 
30Q035 Sikiön seulontatutkimus sonografilla 174 
30Q036 Kätilön antama diabetesohjaus (1h) 326 
   
 Silmätaudit (eala 50)  

50S001 
Lyhyt kontrollikäynti (esim. iriitti-, silmänpaine- tai muu 
vastaava kontrolli). Poliklinikkakäynnin korvaava puhelinkontakti 

87 

50S002 Paineenmittaus 52 

50S003 
Glaukoomatutkimus (sisältää paineenmittauksen, näkökenttätutkimuk-
sen ja valokuvauksen) 

87 

50S004 Ensikäynti, silmien perustutkimus 113 
50S005 Ikärappeuma ensikäynti 113 
50S006 Glaukooma ensikäynti ja vuosikontrolli 113 
50S007 Glaukooma leikkauskontrolli 113 
50S008 Lapsipotilaan poliklinikkakäynti 113 

50S009 
Pelkästään silmälaboratoriotutkimus (esim. näkökenttätutkimukset, eri-
laiset valokuvaukset) 

113 

50S010 Uusintakäynti ja lisätutkimus 113 
50S011 Ikärappeuma uusintakäynti 113 
50S012 DM Uusintakäynti 113 
50S013 Aikaa vievä uusintakäynti 113 
50S014 Aikaa vievä hoitokirje 113 
50S015 Koululaisen perustutkimus 113 
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50S016 Polikliininen pientoimenpide (esim. chalazionin poisto) 233 
50S017 Laserhoito (esim. silmänpohja, glaukooma, jälkikaihi) 233 
50S018 Laserhoito (Panfoto) o.a. 233 
50S22 Useita tutkimuksia tai konsultaation sisältävä käynti 233 
   
  Muut hoidot   
50S24 Anti-VEGF injektio A, yksi silmä 203 
50S025 Anti-VEGF injektio B, yksi silmä 1124 
50S026 Molempien silmien Anti-VEGF injektio A 257 
50S027 Molempien silmien Anti-VEGF injektio B 2100 
50S028 Kortisoni-implantin laittaminen lasiaiseen 2166 
   
  Karsastuspoliklinikan lyhytkestoinen käynti   
50S029 Karsastuspoliklinikan uusintakäynti 93 
50S030 Karsastusleikkauksen jälkeinen kontrollikäynti 93 
   
  Karsastuspoliklinikan aikaa vievä käynti   
50S031 Karsastuspoliklinikan ensikäynti 163 
50S032 Karsastuspoliklinikan vuosikontrolli 163 
   
  Leikkaushoidot   
50S036 Silmänpaineleikkaukset, lyhyt hoito 1580 
50S038 Mykiön leikkaus, toispuoleinen, lyhyt hoito 930 
50S039 Mykiön leikkaus, molemminpuoleinen, lyhyt hoito 1388 
50S042 Muut silmän alueen toimenpiteet ilman anestesiaa, lyhyt hoito 731 
50S044 Muut silmänsisäiset toimenpiteet, lyhyt hoito 1463 
50S049 Silmätautien pientoimenpide 962 
50S050 Vaativa Plastia 962 
50S051 Lääkkeen annostelu lasiaiseen 810 
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 Fysioterapia  
1 Fysioterapiakäynti sisäisessä laskutuksessa ajasta riippumatta 48 
2 Lyhyt fysioterapia < 1h.Apuvälineen lainaus, jossa ohjaus 48 
3 Fysioterapia > 1h,  fysioterapia kotona  tai pitkä apuvälinesovitus 85 
4 Ryhmäkäynti 27 

5 

Erittäin vaativa fysioterapia; esim. virtsan- tai ulosteenkarkailupotilaan 
fysioterapia mittauksineen  
ja lausuntoineen,  Lymfaterapia sidontoineen, Lapsen motorisen kehi-
tyksen arviointi lausuntoineen,   
Vaativa ja aikaa vievä apuvälinesovitus, HYKO-käynnit 106 

   
 Apuvälineiden laskutus  
1. 
Kunx 1-2 apuvälinettä 94 
2. 
Kunx1 3 tai useampia apuvälineitä 239 
3. 
Kunx3 Erittäin kallis apuväline (> 1.300€), peritään apuvälineen täysi hinta 

täysi 
hinta 

   
 Kuntoutuksen ohjaus  

1 

Kuntoutusohjaajan luona käynti, jossa kuntoutuksen ohjaaja selvittää ja 
arvioi yhdessä asiakkaan ja hänen läheisensä tai lähiyhteisönsä kanssa 
kokonaistilannetta, asiakkaan toimintakykyä sekä kuntoutumismahdolli-
suuksia pohjaksi kuntoutusprosessin suunnittelulle ja palvelujen koordi-
noinnille. Kuntoutumista tukeva ohjaus ja neuvonta.  72 

2 

Kuntoutusohjaajan kotikäynti, jossa kokonaistilanteen selvitys ja jatko-
toimenpiteiden suunnittelu, kuntoutustarpeen ja - prosessin seuranta, 
tarvittavat lausunnot, asiakkaan ja omaisten informointi ja ohjaus. 
Elinympäristössä selviytymisen tukeminen ja siihen liittyvä ohjaus ja 
neuvonta. Palvelu vaatii yhteistyötä esim. sosiaalitoimen kanssa. 113 

3 

Kuntoutusohjaajan vaativa  ja aikaa vievä kotikäynti ; asiakkaan  kotona 
tapahtuva asiakkaan kokonaistilanteen selvitys ja jatkotoimenpiteiden 
suunnittelu sekä asunnon muutostöiden tai apuvälinetarpeen arvio tar-
vittavine lausuntoineen sekä yhteydenotot eri viranomaisiin. 168 

 

Oulaisten sosiaali- ja terveyspalvelut 

lääkärikäynti 203 
lääkärin puhelinkontakti 40 
hoitajakäynti 104 
hoitajan puhelinkontakti 21 
hammaslääkärikäynti 83 
oikomishoidon käynti 133 
mielenterv. Tuuma ja A-klinikka 149 
 - puhelinkontakti 30 
toimintatuvan ryhmäkäynti 38 
psykiatrin vastaanotto, ostopalveluna 262 
erityistyöntekijällä käynti 136 
erityistyöntekijän puhelinkontakti 27 
kuntoutuksen ryhmäkäynti 53 
lausunto, suppea 27 
lausunto, laaja 133 
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Mikäli apuvälinepalvelukäyntiin sisältyy kolme tai useampia apuvälineitä peritään käyn-
tihinta kaksinkertaisena. Yksilölliset apuvälineet sekä yli 1000 euroa maksavat apuväli-
neet laskutetaan todellisten kustannusten mukaan. Lääkinnällisen kuntoutuksen osto-
palvelut laskutetaan todellisten kustannusten mukaan.  
kasvatus- ja perheneuvolakäynti 271 
 - puhelinkontakti 54 
Vuodeosaston hoitopäivä sisältää perushoidon ja peruslääkkeet, muut (erityiskalliit lääkkeet, 
hoitotarvikkeet, potilaskuljetukset, kuntoutuspalvelut, ostopalveluna hankitut terveyspalvelut) 
toteutuneiden kustannusten mukaan.  
  
Kehitysvammahuolto:  
Rohtokujan tukiasunnot/vrk 69 
Palvelukoti Koivula/vrk 157 
Toimintakeskus Silmu/vrk 59 
  
Vanhushuolto:  
Rantakartanon yksikkö/vrk 149 
Kotihoidon käynti 80 

 

Oulun sosiaali- ja terveyspalvelut 

Vastaanottotoiminta 242 
Suun terveydenhuolto 104 
Suun terveydenhuolto viikonloppupäivystys 156 
Suun terveydenhuolto, kandihinta 69 
Kotisairaanhoidon kertakäynti/tunti 77 
Säännöllinen kotihoito/tunti 77 
Arviokäynti/tunti 77 
Terveydenhoitaja/sairaanhoitajakäynti 81 
Neuvola, terveydenhoitaja 56 
Neuvola, terveydenhoitaja/kotikäynti 123 
Puhelinkontakti/hoitaja (neuvola) 11 
Puhelinkontakti/lääkäri (vastaanottotoiminta) 18 
Puhelinkontakti/hoitaja (vastaanottotoiminta) 8 
Lääkäri, kotikäynti 300 

 

Oulunkaari: Iin, Pudasjärven, Vaalan ja Utajärven sosiaali- ja terveyspalvelut 

Kiireellisen avosairaanhoidon käynti 298  
Lääkärin puhelu/konsultaatio  57  
Reseptin uusinta  43  
Sairaanhoitajan vastaanottokäynti 106  
Sairaanhoitajan puhelu/konsultaatio 26  
Lähihoitajan vastaanottokäynti 86  
Laboratorio näytteenottomaksu  
Lisäksi laskutetaan todelliset tutkimuskohtaiset hinnat 15  
Röntgenin käyntihinta 90 
Terveysasemien hoito-osaston hoitopäivä 309 
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Terveysasemien hoito-osaston hoitopäivä, vaativa hoito, esim. eristyspotilas 617 
Suun terveydenhuollon käynti  124 
Puhelu / suun terveydenhuolto 31 
Psykologin vastaanottokäynti 218 
Psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanottokäynti 109 
Fysioterapeutin avovastaanottokäynti 105 
Fysioterapiakäynti hoito-osastolla 59 
Puheterapeutin avovastaanottokäynti, Ii 186 
Toimintaterapeutin avovastaanottokäynti Ii 107 
Toimintaterapeutin avovastaanottokäynti, Pudasjärvi 191 

Hoivaosaston vuorokausihinta 229  

Kotihoidon tuntihinta 94  

Ikäihmisten palveluasumisen vuorokausihinta 114  

Kotisairaala tuntihinta 261  

Terveydenhoitaja vastaanottokäynti 86  

 

Pyhäjärven sosiaali- ja terveyspalvelut 

lääkärin vastaanottokäynti 272 
lääkärin vaativa vastaanottokäynti 326 
hoitajan vastaanottokäynti 76 
fysioterapia käynti 107 
fysioterapia kotikäynti 161 
kuntoutuksen puhelu/konsultaatio 54 
kotisairaala käynti 84 
kotihoito käynti 22 
kotihoito tuntihinta 62 
terveydenhoitaja, äitiysneuvola käynti 105 
terveydenhoitaja, lastenneuvola käynti 105 
koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, terveydenhoitaja käynti 55 
puheterapia/toimintaterapia käynti 190 
puheterapia/toimintaterapia kotikäynti 286 
vammaispalvelut toimintakeskuskäynti 88 
terveyskeskuksen vuodeosastopäivä (akuutti) 307 
terveyskeskuksen vuodeosastopäivä (akuutti), eristyspotilas 522 
terapiapalvelut, palveluasuminen Pyhäjärven ryhmäkoti 88 
terapiapalvelut käyntihinta, perheneuvola 209 
terapiapalvelut käyntihinta, päihdepalvelut 95 
terapiapalvelut käyntihinta, mielenterveyspalvelut 120 
terapiapalvelut käyntihinta, päivätoiminta 45 
päihdelääkäripalvelut, etätyö, tuntihinta 196 
päihdelääkäripalvelut, lähityö, tuntihinta 231 
psykiatripalvelut, etätyö, tuntihinta 196 
psykiatripalvelut, lähityö, tuntihinta 231 
lastenpsykiatripalvelut, etätyö, tuntihinta 222 
lastenpsykiatripalvelut, lähityö, tuntihinta 239 
hammaslääkärin vastaanotto 225 
akuutti vuodeosasto/hoitopäivä 307 
akuutti vuodeosasto/hoitopäivä eristyspotilas 522 
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Pyhännän sosiaali- ja terveyspalvelut 

 lääkärin vastaanottokäynti 174 
 lääkärin puhelinkonsultaatio 96 
 hoitajakäynti 105 
 hoitajan puhelinkonsultaatio 35 
 hammashuollon käynti 118 
 fysioterapia 101 
 neuvola, terveysneuvonta 101 
 kotisairaala käynti 80 

 
laboratoriotutkimukset pakettihintaan (sis. B-La tai S-CRP, fB-GLUK, 
fS-Krea sekä U-tutk.1) 69 

 EKG 32 
 Thorax 59 
Pene1 Perheneuvola, lyhyt kontakti alle 15 min 59 
Pene pu Perheneuvola, puhelinkontakti alle 15 min 59 
Pene 2 Perheneuvola, neuvonta/ohjaus/tukikäynti 45-75 min 293 
Pene 3 Perheneuvola, tutkimuskäynti (psyklogi) 45-75 min 293 
Pene 4 Perheneuvola, yksilöterapiakäynti 45-75 min 293 
Pene PP Perheneuvola, perhe-/parikäynti 75-90 min 351 
PeneL 5 Perheneuvola, kartoitus/seuranta/palautekäynti 60-90 min 351 
PeneL 1 Perheneuvola, lääkäripalvelu 60-90 min 394 
PeneL 2 Perheneuvola, lääkäripalvelu 30-60 min 266 
PeneVn Perheneuvola, viranomaisneuvottelu asiakkaasta 15 min 59 
PeneKa Perheneuvola, konsultaatio (annettu) 15 min 59 
PeneKp Perheneuvola, konsultaatio (pyydetty) 15 min 59 
PeneLa Lausunto/lähete/suositus 293 
PeneLL Lääkärin lausunto/lähete/suositus 293 
PeneVn1 Verkostoneuvottelu 60-90 min 351 
PePerL Peruuttamaton poisjäänti/lääkäri 319 
PePer Peruuttamaton poisjäänti/muu 293 
ATE1 A-klinikka, lyhyt kontakti 0-15 min 48 
ATE2 A-klinikka, supportiivinen terapia 15-30 min 96 
ATE3 A-klinikka, vaativa terapia 30-60 min 192 
ATE4 A-klinikka, perhe-/verkostoterapia 60- 192 
ATEP A-klinikka, peruuttamaton aika 96 
TER1 A-klinikka, yhteistyöpalaveri 381 
TER2 A-klinikka, kerhot/ryhmät 571 
TER3 A-klinikka, kotikäynti 381 
LATE1 A-klinikka, lyhyt kontakti lääkäri 83 
LATE2 A-klinikka, supportiivinen terapia lääkäri 166 
LATE3 A-klinikka, vaativa terapia lääkäri 332 
LATE4 A-klinikka, perhe-/verkostoterapia lääkäri 332 
KIRLAU A-klinikka, kirjalliset työt/lausunnot/ 1h 170 
PUHRES A-klinikka, puhelinresepti 29 

 

Reisjärven sosiaali- ja terveyspalvelut 

lääkärin vastaanottokäynti 323 
lääkärin vaativa vastaanottokäynti 387 
hoitajan vastaanottokäynti 69 
fysioterapia käynti 113 
fysioterapia kotikäynti 170 
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kuntoutuksen puhelu/konsultaatio 57 
kotisairaala käynti 84 
kotihoito käynti 34 
kotihoito tuntihinta 116 
terveydenhoitaja, äitiysneuvola käynti 101 
terveydenhoitaja, lastenneuvola käynti 96 
koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, terveydenhoitaja käynti 71 
puheterapia/toimintaterapia käynti 153 
puheterapia/toimintaterapia kotikäynti 230 
vammaispalvelut, Mäntykoti asumispäivä 245 
vammaispalvelut toimintakeskuskäynti 110 
vanhuspalvelut, tehostettu palveluasuminen Honkalinna asumispäivä 143 
terapiapalvelut, palveluasuminen Pyhäjärven ryhmäkoti 88 
terapiapalvelut käyntihinta, perheneuvola 291 
terapiapalvelut käyntihinta, päihdepalvelut 143 
terapiapalvelut käyntihinta, mielenterveyspalvelut 134 
päihdelääkäripalvelut, etätyö 196 
päihdelääkäripalvelut, lähityö 231 
psykiatripalvelut, etätyö 196 
psykiatripalvelut,lähityö 231 
lastenpsykiatripalvelut, etätyö 222 
lastenpsykiatripalvelut, lähityö 239 

 

Taivalkosken sosiaali- ja terveyspalvelut 

Käynti lääkärin vastaanotolla  158 
Käynti sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan vastaanotolla  75 
Käynti hammaslääkärin vastaanotolla  159 
Käynti mielenterveys- tai päihdehoitajan vastaanotolla  120 
Käynti fysioterapeutilla  111 
Sairaanhoitajan puhelu/konsultaatio / 15 min  17 
Lääkärin puhelu/konsultaatio / 15 min  40 
Vuodeosastohoito/vrk  171 
Terveyskeskuksen vuodeosaston eristyshuone  343 
Kuraattoripalvelu  27 
Psykiatripalvelu  268 
Terveyskeskus psykologin vastaanotto  120 
Laboratoriotutkimukset laskutetaan erillisen hinnaston mukaisesti (NordLab).     

Tyrnävän sosiaali- ja terveyspalvelut 

Lääkärin vastaanotto; alkava 30min 188 
Lääkärin puhelinkonsultaatio 46 
Lääkärin kirjallinen tai suullinen konsultaatio, lausunto tms. 91 
Sairaanhoitajan ja lähihoitajan vastaanotto 89 
Hoitajan puhelinkonsultaatio 21 
Laboratoriokäynti (Nordlab) - Ostopalvelu, kustannusten mukaan  
Muut näytteet (PAD, Papa, sytologiset näytteet) - Ostopalvelu, kustannusten mukaan  
Hoitotarvikejakelu, erityiskalliit lääkkeet - kustannusten mukaan  
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EKG (sisältäen NeaRis-arkistotallennuksen)  39 
Röntgenkuvan tulostus/siirto CD-levylle 16 
Muu kuvantaminen (UÄ, TT, MK) - Ostopalvelu, kustannusten mukaan  
Terveydenhoitajan käynti 99 
Terveydenhoitajan puhelinkonsultaatio tai rokotuskäynti 24 
Koulu-/opiskelijaterveydenhoitajan käynti 72 
Fysioterapeutin käynti 90 
Puheterapeutin käynti 129 
Toimintaterapia (ostopalveluna) - Ostopalvelu, kustannusten mukaan  
Hammashuollon käynti  
Hammaslääkäri, alkava 30min. 154 
Suuhygienisti, alkava 30 min. 56 
Erikoishammaslääkäri (oikomishoito tai suukirurgia) - Ostopalvelu, kustannusten mukaan  
Hammashuollon puhelinkonsultaatio  
 - Hammaslääkäri 35 
 - Suuhygienisti 14 
Mielenterveystyö  
Sairaanhoitajan ja lähihoitajan vastaanottokäynti 129 
Sairaanhoitajan ja lähihoitajan puhelinkonsultaatio 25 
Psykologin käynti 168 
Psykologin puhelinkonsultaatio 32 
Psykologin tutkimuspaketti suppea (1-2 käyntiä ja lausunto) 478 
Psykologin tutkimuspaketti laaja (3-5 käyntiä ja lausunto) 883 
Psykiatrin käynti - ostopalvelu, kustannusten mukaan  
Lasten- tai nuorisopsykiatrin käynti - Ostopalvelu, kustannusten mukaan  
Ryhmäkäynti mielenterveyspalveluissa (päivätoiminta) 49 
Mielenterveyspalveluiden verkostokäynnit - Ostopalvelu, kustannusten mukaan  
Kotikäyntilisä kaikissa palveluissa + 50%.  
Sairaankuljetuksesta laskutetaan todelliset kustannukset.  
Muut palvelut (ostopalveluna)  
Terveyskeskustasoinen vuodeosasto-/sairaalahoito on ostopalvelua ja laskutetaan kustan-
nusten mukaan.  
Tähystystutkimukset, kardiologiset tutkimukset, ENMG-tutkimukset, seulontatutkimukset ja 
muut ostopalvelututkimukset laskutetaan kustannusten mukaan.  
Ostopalvelut läpilaskutuksena +7  laskutuslisä.  
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Perhe- ja sosiaalipalvelut ja OYS-psykiatria 

 

OYS-psykiatria 

Psykoosit ja nuorisopsykiatria  

Mielialahäiriöt ja akuuttipsykiatria 

 
Avohoito (erikoisalat 70 ja 74) 

 Hoitopuhelu 
- Hoidollinen/tutkimuksellinen sovittu puhelu, joka kirjataan ja joka korvaa potilaan tut-
kimus- tai hoitokäynnin 
- Kirjataan käyntityypillä C  
- Sovelletaan käytetyn työpanoksen mukaan avohoidon hintaluokkia 21-60 

 

 Hoito videon välityksellä (esim. Teams) 
- Potilaan hoito videon välityksellä, joka kirjataan ja joka korvaa tutkimus- tai hoito-
käynnin 
- Kirjataan käyntityypillä K = Videoyhteysvastaanotto 
- Sovelletaan käytetyn työpanoksen mukaan avohoidon hintaluokkia 21-60 

 

 Hoito videon välityksellä (digihoitopolun etävastaanotto) 
- Potilaan hoito videon välityksellä, joka kirjataan ja joka korvaa tutkimus- tai hoito-
käynnin 
- Kirjataan käyntityypillä I = Reaaliaikainen digihoitopolku 
- Sovelletaan käytetyn työpanoksen mukaan avohoidon hintaluokkia 21-60 

 

20 Ryhmähoitokäynti 112 
21 Lyhyt hoitopuhelu, alle 60 min tai kontakti digihoitopolun kautta 

- Hoidollinen/tutkimuksellinen sovittu puhelu, joka kirjataan ja joka korvaa potilaan tut-
kimus- tai hoitokäynnin. 
- Kirjataan käyntityypillä C 
Kontakti digihoitopolun kautta 
- Potilaan asia hoidetaan digihoitopolun viesti-toiminnon välityksellä. Kontakti kirja-
taan ja se on hoidollinen/tutkimuksellinen kontakti, joka korvaa potilaan tutkimus- tai 
hoitokäynnin. 
- Kirjataan käyntityypillä J = Ei-reaaliaikainen digihoitopolku 112 

22 Avohoitokäynti, 60 min 188 
33 Vaativa avohoitokäynti, 90 min 277 
40 Laaja avohoitokäynti, 120 min 321 
45 Laaja avohoitokäynti, 180 min 444 
50 Erityisen laaja avohoitokäynti, 240 min 610 
55 Vaativa avohoitokäynti, 360 min 888 
60 Erityisen vaativa avohoitokäynti, 480 min 944 
61 Pidennetty polikliininen arvio 954 
65 Transkraniaalinen magneettistimulaatiohoito, ensikäynti 512 
66 Transkraniaalinen magneettistimulaatiohoito, sarjahoitokäynti 444 
67 Aivojen tasavirtastimulaatiohoito 321 
70 Polikliininen sähköhoito 555 
83 Päiväsairaalakäynti, 8 h  465 
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Vuodeosastohoito    
 

Potilaan sairaalaoloaika jaksotetaan eri hintaryhmiin hoidon tarpeen mukaan 
 
Vuodeosastohoito 

13 Perushoitopäivä 365 
14 Vaativa hoitopäivä; aikuispsykiatrian yksiköt 449 
15 Vaativa tutkimus- ja hoitopäivä; aikuispsykiatrian yksiköt 777 
16 Tehohoitopäivä; aikuispsykiatrian yksiköt 1332 
17 Oikeuspsykiatrinen tutkimus 646 
24 Vaativa hoito; nuorisopsykiatrian yksiköt  555 
25 Vaativa tutkimus- ja hoitopäivä; nuorisopsykiatrian yksiköt  1010 
26 Tehohoitopäivä; nuorisopsykiatrianyksiköt  1732 
44 Hyvinvointialueen akuuttihoidon tai arviointi- tai kuntoutusyksikköön siirtoa odottavat 

potilaat 735 
 
Konsultaatio ja työnohjaushinnat (+alv%),  
myös sähköiset konsultaatiot videoneuvotteluna  
 
Konsultaatiot             
Erikoislääkäri 240 €/h 
Psykologi 181 €/h 
Muut työntekijät 164 €/h 

 
Työntekijän erityiskoulutukseen liittyen voidaan käyttää yhtä ylempää hintaryhmää, esim. psykologi 240 
euroa tai muut työntekijät 181 euroa. 
 
Matkakorvauksesta ja matka-ajasta sovitaan konsultaatiosopimuksessa. 

 
Valtion mielisairaaloissa annettu hoito 
 
Laskutetaan ao. hoitoyksikön perimällä hinnalla. 
 
Opintokäynti 
 
Opintokäynti, johon liittyy etukäteen valmisteltu luento/opetus 100 €/tunti ja toistuvasta tilaisuudesta 73 
€/tunti. 
 

Lastenpsykiatria   

(erikoisala 75) 
 
Avohoito 
 
Avohoito           

 Hoitopuhelu 
Hoidollinen/tutkimuksellinen sovittu puhelu, joka kirjataan ja joka korvaa potilaan tut-
kimus- tai hoitokäynnin 
- Kirjataan käyntityypillä C  
- Sovelletaan käytetyn työpanoksen mukaan avohoidon hintaluokkia. 

 
 
 
 
 

 



 

32 
 

 Hoito videon välityksellä (Microsoft Teams) 
- Potilaan hoito videon välityksellä, joka kirjataan ja joka korvaa tutkimus- tai hoito-
käynnin 
- Kirjataan käyntityypillä K = Videoyhteysvastaanotto 
- Sovelletaan käytetyn työpanoksen mukaan avohoidon hintaluokkia 1-4 tai 9 

 

 Hoito videon välityksellä (digihoitopolun etävastaanotto) 
- Potilaan hoito videon välityksellä, joka kirjataan ja joka korvaa tutkimus- tai hoito-
käynnin 
- Kirjataan käyntityypillä I = Reaaliaikainen digihoitopolku 
- Sovelletaan käytetyn työpanoksen mukaan avohoidon hintaluokkia 1-4 tai 9 

 

999 Sopimushinta  
1 Avohoitokäynti, 60 min 188 
9 Avohoitokäynti, 90 min 288 
2 Avohoitokäynti, 120 min 388 
3 Vaativa avohoitokäynti, 240 min 637 
4 Erityisen vaativa avohoitokäynti, 360 min 888 
17 Avohoitopäivä, 420 min 944 
5 Vaativa perhepäivä 2164 
6 Hoitopuhelu 112 
18 Vaativa oikeuspsykiatrinen tutkimus 11325 
19 Rajattu oikeuspsykiatrinen tutkimus 5947 
20 Erityisen vaativa oikeuspsykiatrinen tutkimus 21236 

   
Konsultaatio ja työnohjaushinnat (+alv%),  
myös sähköiset konsultaatiot videoneuvotteluna 
Konsultaatiot 
Erikoislääkäri 240 €/h 
Psykologi 181 €/h 
Muut työntekijät 164 €/h 

 
Työntekijän erityiskoulutukseen liittyen voidaan käyttää yhtä ylempää hintaryhmää, esim. psykologi 240 
euroa tai muut työntekijät 181 euroa.Matkakorvauksesta ja matka-ajasta sovitaan konsultaatiosopimuk-
sessa. 

 
Vuodeosastohoito  
 
Potilaan sairaalassaoloaika jaksotetaan eri hintaryhmiin hoidon tarpeen mukaan 
 
Vuodeosastohoito             

1 Tukihoitopäivä 345 
2 Tutkimus- ja hoitopäivä  721 
3 Vaativa tutkimus- ja hoitopäivä 1020 
4 Tehohoitopäivä 1732 
6 Osaston perhehoitopäivä 

- Koko perhe (vanhemmat ja sisarukset), sisältää valmistelun, suunnitellun toiminnan, 
hoidon ja arvioinnin 3079 

 
Opintokäynti 
 
Opintokäynti, johon liittyy etukäteen valmisteltu luento/opetus 100 €/tunti ja  
toistuvasta tilaisuudesta 73 €/tunti. 
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Vammaispalvelut 

 

OYS Konsti     

OYS Konstin toimialueella hintaluokka määräytyy asiakkaan palvelutarpeen mukaan. 
 
Osastokuntoutus    

8 Vaativa laitoskuntoutus 655 
11 Erittäin vaativa laitoskuntoutus tai tutkimuspäivä 800 
39 Kotiutuspäivä hintaluokista 8 ja 11 698 
999 Sopimushinta + koonnit  

 
Päivähoito                                                                                                          

38 Päivähoito vierihoidolla yhdessä vuorossa 272 
40 Päivähoito vierihoidolla kahdessa vuorossa 327 

 
Avokuntoutus / poliklinikka                 

0 Käynti tutkimusyksikössä, esim. natiivikuvaus, uä, luuston tiheysmittaus 231 
1 Poliklinikkakäynti, lääkäri tai erityistyöntekijä 

Käynti tutkimusyksikössä (esim. TT varjoainekuvaus) 433 
2 Poliklinikkakäynti, 2 työpanosta 

Käynti tutkimusyksikössä (esim. MRI, luustokartta, vartalon TT) 867 
3 Poliklinikkakäynti, 3 työpanosta 1304 
4 Poliklinikkakäynti, 4 työpanosta 1738 

14 Poliklinikkakäynti, 5 työpanosta 2171 
5 Käynnin korvaava yhteydenotto 103 
6 Tutkimusyksikkö, suppea tutkimuspaketti 2481 
7 Tutkimusyksikkö, laaja tutkimuspaketti 4135 
8 Tutkimusyksikkö, erittäin laaja tutkimuspaketti 8274 
9 Kiikku-vauvaperhetyö, kotona tapahtuvaa perhetyötä. Varhaisen vuorovaikutuksen, 

kiintymyssuhteen ja vanhemmuuden tukemista. Käynti matkoineen enintään 4h. 240 
10 Kiikku-vauvaperhetyö, kotona tapahtuvaa perhetyötä. Varhaisen vuorovaikutuksen, 

kiintymyssuhteen ja vanhemmuuden tukemista. Käynti matkoineen yli 4h. 359 
 
Asiakaskohtaiset asiantuntijapalvelut 

- Kehitysvammapsykiatrinen ohjaus 
- Asiantuntija-arviot (mm. Kehitysvammalaki 42b §) 
- Seksuaalineuvonta 
- AAC –ohjaus ja opetus 
- Neuropsykiatrinen valmennus 
 

Asiantuntijapalveluiden hinnat 
40 Tuki-, ohjaus- ja terapiakäynnit, konsultaatio, kriisityö ja opetus 190 €/ 

työpa-
nos/h 

41 Materiaalin valmistus ja päivitys 114 €/h 
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Asiantuntijapalvelut asiakkaan verkostotoimijoille (esim. asumisyksiköt, koulut, päiväkodit ym.) 
- Kehitysvammapsykiatrinen ohjaus 
- Asiantuntija-arviot (mm. Kehitysvammalaki 42b §) 
- Seksuaalineuvonta 
- AAC –ohjaus ja opetus 
- Neuropsykiatrinen valmennus 
 

Asiantuntijapalveluiden hinnat 
Tuki- ja ohjaus- ja terapiakäynnit, konsultaatio, kriisityö ja opetus 190 €/ 

työpa-
nos/h 

  
Koulutus 

- Mm. AVEKKI, Yksilökeskeinen elämänsuunnittelu (YKS) sekä muut asiantuntijaluennot ja 
koulutukset 
 

Hinta sovitaan koulutuskohtaisesti. 
 
Opintokäynnit    
Opintokäynti ryhmille, kertaluonteinen/ryhmähinta 101 
Opintokäynti ryhmille, toistuva/ryhmähinta 73 



 

35 
 

OYS-sairaalapalvelut ja ensihoito 

 

OYS Leikkaus- ja anestesiakeskus 

Leikkaus- ja anestesia (erikoisala 11) avohoito, päivystyskerroin 1,3                  
0 Hoitajan hoidollinen puhelinkontakti  tai vastaanotto 89 
2 Käynnin korvaava hoitopuhelu alle 30 min 169 
4 Käynnin korvaava hoitopuhelu yli 30 min 277 
6 Lääkärinvastaanotto, uusintakäynti yli 45 min, ja/tai pientoimenpiteen sisältävä käynti. 

Anestesialääkärin suorittama pientoimenpide (epiduraalipuudutus, lyhytaikainen kes-
kuslaskimokatetri) 568 

7 Lääkärin vastaanotto, pientoimenpiteen sisältävä käynti. 
Anestesialääkärin suorittama pientoimenpide (tunneloitu epiduraali, pitkäaikainen kes-
kuslaskimokatetri sekä perifeerisesti asennettu pitkäaikainen katetri (PICC), injek-
tioportin laitto/poisto) 948 

 

OYS Lasten ja naisten osaamiskeskus  

Lastentaudit avohoito (erikoisala 40)                   
1 Hintaryhmä 1 

Lääkärin käynti ilman muita tutkimuksia,  
Sairaanhoitajalla tai lääkintävahtimestarilla käynti ilman muita tutkimuksia, kipsipoliklinikka 

129 

2 Hintaryhmä 2 
Peruskäynti tai hoitajakäynti, johon sisältyy yksittäisiä laboratorio- ja/tai röntgentutkimuk-
sia, mm. keltaisuuden vuoksi Bilirubiinikontrolli, i.v. lääkkeen antokäynti (1 x /vrk). 
Gastr.pkl hoitajakäynti, PH-mittauksen aloituskäynti. 
Pistossiedätyksen sarjahoitojakso. 

182 

3 Hintaryhmä 3 
Peruskäynti päivystyksessä tai diabeetikon sensorin purku/pumppukäynti, johon sisältyy 
yksinkertaisia laboratorio- ja/tai röntgentutkimuksia, i.v. lääkkeen antokäynti (2 x /vrk). 
Diabeteshoitajan seurantakäynti, jossa ei muiden alojen tai lääkärin konsultaatiota. 
Pistossiedätyksen ylläpitokäynti. 
Psykologin keskustelukäynti. 
Hematologian poliklinikan tai päiväsairaalan hoitajakäynti, jossa mm. cvk:n avaus ja perus-
labrat ja leukemiahoidon välikontrollit. 

262 
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4 Hintaryhmä 4 
Ajanvaraus- ja päivystyskäynti, johon liittyy laboratorio- ja/tai röntgentutkimuksia mm. ultra-
ääni- ja varjoainetutkimuksia tai toisen erikoisalan konsultaatio, suonensisäiset hoidot, i.v. 
lääkkeen antokäynti (annostelu 3 x /vrk).  
Diabeteshoitajan vastaanotto jossa sensorin tai pumpun muistin purku ja lääkärin konsul-
taatio tai muun erikoisalan erityistyöntekijän vastaanotto. Insuliinipumppuvalmennuskäynti. 
Kasvuhormonihoidon alkuohjaus.  
Perusmagneettikuvaus, ilman hoitajakäyntiä. 
Hoitajakäynti + luuntiheysmittaus. 
Hematologian poliklinikan tai päiväsairaalan hoitajakäynti, jossa mm. cvk:n avaus ja perus-
labrat ja leukemiahoidon välikontrollit ja niihin liittyvät röntgentutkimukset.  
Oraalisen siedätyshoidon ohjauskäynti.  
Siedätysinfokäynti sis. etiologiset tutkimukset. 
Anafylaksian etiologiset selvitykset ja hoidon ohjauskäynti. 
Lihavuuspkl:n ohjauskäynti. 
Puheterapeutin aika x2/pv. 
Toimintaterapeutin aika x2/pv 
Pelkkä reuman paikallishoito vain pintapuudutteella. 
Gastr.pkl peruskäynti, joka ei sisällä tutkimuksia. 
Verenpaineen vuorokausinauhoitus. 
Keuhkosairaus-allergologia pkl:n digi/etävastaanotto 

403 

5 
 

Hintaryhmä 5 
Poliklinikkakäynti, johon liittyy vaativia laboratorio-, isotooppi-, ultraääni- ja/tai rasitustutki-
muksia mm. sydämen takia tutkimuksissa olevat.  
Päivystyspoliklinikkakäynti, johon liittyy Nml-nesteytyshoito. 
Laaja magneettitukimus ilman hoitaja-/lääkrikäyntiä. 
Lastenkardiologin vastaanotto ilman erityistutkimuksia. 
Hengitysvajauspotilaan etäseurantakäynti. 
Erillinen Holteroinnin aloituskäynti hoitajalla. 
Vaativa useiden terapeuttien ohjauskäynti. 
Hematologian poliklinikan peruskäynti. 
Reumapkl:n peruskäynti (lääkäri, hoitaja, FT ja labra) 
Pelkkä reuman paikallishoito ilokaasussa. 
Vaativat immunologiset tutkimukset sisältäen 
useita sytometrisia tutkimuksia, rokotevastetutkimuksia tai geneettisiä tutkimuksia. 
Insuliinipumppupotilaan tai sensoria käyttävän monipistoshoidossa olevan diabetespoti-
laan konsultaatiokäynti, jolloin laboratorio-näytteitä tai sensoroinnin aloitus. 
Lääkärin antama diabeteksen hoidonohjaus puhelimitse. 
Gastr.pkl –käynti, johon liittyy vaativia laboratorio-, isotooppi- ja/tai ultraäänitutkimuksia. 
Keliakiakontrolli. 
Päiväsairaalan Roactemra 80mg 
Päiväsairaalan Tsoledronihappo Medac 
Muu kustannuksiltaan vastaava lääkevalmiste 

562 
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6 Hintaryhmä 6 
Huuli- suulakihalkiopoliklinikka, vaativa käynti. 
Poliklinikkakäyntiin liittyy CT-tutkimus, ruokatorven pH:n monitorointi tai muita erittäin vaa-
tivia laboratorio- ja röntgentutkimuksia. 
Poliklinikkakäyntiin sisältyy eukapninen voluntaarinen hyperventilaatiotesti/impulssioskillo-
metria. 
Elinsiirtopotilaan (maksa-, sydän, munuainen) pkl-käynti. Dialyysihoidossa olevan potilaan 
poliklinikkakäynti. 
Ruoka-aine siedätys. 
Päivystyspoliklinikkakäynti, jossa ripulin i.v. –nestehoito, ruoka-aine siedätys. 
Lasten päiväsairaalakäynti ja tavalliset sytostaatit, punasolusiirto, acth-rasitus ja  pistos-
hoidot. 
Päiväsairaala (Nanogam/Privigen 10g tai Remsima/Inflectra/Zessly 200mg). 
Päiväsairaala (Remsima/Inflectra/Zessly 100mg tai Roactemra 80mg) + silmäpkl 
Muu kustannuksiltaan vastaava lääkevalmiste. 
Lasten päiväsairaalakäynti käynti ja tavalliset sytostaatit, punasolusiirto, acth- rasitus, pis-
toshoidot.  
Hemofiliapotilaan moniammatillinen poliklinikkakäynti. 
Hematologian polikinikan käynti ja toisen erikoisalan konsultaatio tai useiden terapeuttien 
ohjauskäynti. 
Lastenpoliklinikan käynti ja GnRh-rasitus tai muu rasituskoe. 
Lastenpoliklinikan käynti johon liittyy psykologin vastaanotto.  
Reumapkl:n peruskäynti + paikallishoito tai UÄ tai muutoin vaativa käynti. 
Hoitaja + lääkäri + luuntiheysmitaus. 
Hoitajakäynti + magneettitutkimus. 
Lastenkardiologin vastaanotto + maksimaalinen rasitustesti tai Holternauhoitus. 
Rasitustutkimuskäynti, johon liittyy allergian selvittelyn verinäytteitä. 
Sosiaalipediatrianpoliklinikan moniammatillinen käynti. 
Psykologin tutkimuskäynti (2h). 
Psykologin aika x 2/pv. 
Diabetespotilaan seurantakäynti (+/- vuosittaiset lab.näytteet) jossa ei muiden erikoisalojen 
konsultaatiota. Diabeetikon etävastaanotto. 
Ruokatorven PH-mittauksen lopetuskäynti. 
Ruoka-ainealtistus, allergologin arviokäynti. 
Gastr.pkl vaativa käynti: Maksa- ja aineenvaihduntasairaudet, sisältää UÄ- ja erittäin vaati-
via laboratoriotutkimuksia. 
IBD –potilaan moniammatillinen käynti. 
Päiväsairaala ja s.c.omalitsumabi. 

779 
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7 Hintaryhmä 7 
Lasten hematologisen poliklinikan tai päiväsairaalan käynti, jossa hyytymistekijätutkimus 
tai neuropsykologin tutkimus tai HLA1 -näyte.  
HARVI-moniammatillinen vastaanotto pkl:lla sis. etiologian tutkimukset (kuvantaminen/la-
boratoriotutkimuksia) 
Lasten päiväsairaalan käynti ja trombosyyttisiirto (yksi yksikkö) tai PEG-asparaginaasi tai 
gammaglobuliini (alle 15g) tai Ambisome hoito. 
Muu kustannuksiltaan vastaava lääkevalmiste. 
Moniammatillinen hoitoneuvottelu / kuntoutussuunnitelman laadinta lasten hematologisella 
poliklinikalla tai päiväsairaalassa.  
Poliklinikkakäynti, johon sisältyy muiden erikoisalojen konsultaatiokäynti tai esim. moniam-
matillinen neuvottelu tai silmänpohjakuvaus. 
Diabetespoliklinikkakäynti, johon sisältyy muiden erikoisalojen konsultaatiokäynnit. 
Poliklinikka- yksi päiväsairaala käynti, johon liittyy kalliita laboratoriotutkimuksia (esim. 
DNA-näyte, GFR-, DMSA- tai MAG3-tutkimus, vaativat immunologiset tutkimukset). 
Päiväsairaala (Privigen 20mg tai Orencia 500mg tai Roactemra 400mg) tai interferoni 
kerta-annoksena.  
Poliklinikka- yksi päiväsairaala käynti, johon liittyy laajoja magneettitutkimuksia tai mag-
neettitutkimus sekä lääkärinvastaanotto. 
Poliklinikkakäynti, jossa hoitajakäynti +lääkärikäynti +luuntiheysmittaus ja muita natiivirönt-
genkuvauksia tai kalliita laboratoriotutkimuksia. 
Päiväsairaala (Orencia 250mg) + reuma/gastro-pkl. 
Päiväsairaala (Remsima/Inflectra/Zessly 300mg tai Remicade 100mg tai Päiväsairaala 
Orencia 500mg tai Roactemra 400mg) + silmäpkl.  
Paikallishoito reumapoliklinikalla ilokaasuanestesian avulla peruskäynnin yhteydessä. 
Humira 40-80mg +gastro pkl. 
Lasten munuais- ja elinsiirtopkl:n vastaanotto sisältäen laboratoriokokeita sekä UÄ ja/tai 
isotooppitutkimuksia ja/tai RR-vuorokausinauhoituksen. 
Ruokasiedätyksen polikliininen aloitus ja seuranta. 

1359 

8 Hintaryhmä 8 
Koti-, koulu- ja päiväkotikäynnit, sisältää myös matkakulut; 1 henkilö, ½ päivää (lyhyt 
matka). Etäohjaus, joka korvaa käynnin 225 

9 Hintaryhmä 9 
Koti-, koulu- ja päiväkotikäynnit, sisältää myös matkakulut; 1 henkilö, kokopäivä. 334 

10 Hintaryhmä 10 
Koti-, koulu- ja päiväkotikäynnit, sisältää myös matkakulut; 2 henkilöä. 513 

11 Hintaryhmä 11 
Kuntoutusohjauskäynti 1 (katso lääkinnällisen kuntoutuksen vastaavat). 225 

12 Hintaryhmä 12 
Kuntoutusohjauskäynti 2 
Diabeteksen moniammatillinen hoidonohjauskäynti tai konsultaatio johon liittyy yhteyden-
otto kotiin. 334 

13 Hintaryhmä 13 
Kuntoutusohjauskäynti 3 425 

14 Hintaryhmä 14 
Kuntoutusohjauskäynti 4. 
Päiväsairaala Remsima/Inflectra/Zessly 100mg. 
Päiväsairaala (Hizentra 4000mg) + Cronopumpun aloitus. 
Muu kustannuksiltaan vastaava lääkevalmiste. 602 

15 Hintaryhmä 15 
Lääkärin hoitopuhelu ja neuvonta, joka korvaa potilaan käynnin.  
Sairaanhoitajakäynti, johon ei liity laboratoriotutkimuksia. 171 

16 Hintaryhmä 16 
Käynti tai vaativa hoitopuhelu, jossa perehdytään erittäin vaativiin röntgentutkimuksiin, la-
boratoriotutkimuksiin ja aikaisempiin potilasasiakirjoihin.   
Diabeteksen hoidollinen puhelu. 315 
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17 Hintaryhmä 17 
Vaativa hoitokirje. 
Infektiopkl:n/keuhko-allergia pkl:n  kirjallinen jatkohoidon suunnitelma. 178 

20 Hintaryhmä 20 
Lastenpäiväsairaalakäynti ja cvk:n poisto anestesiassa. 
Lastenhematologian poliklinikkakäynti, jossa EEG tai muita kalliita laboratoriotutkimuksia. 
Päiväsairaala Privigen 40mg tai Mabthera 500mg.  
Päiväsairaala (Remicade 100mg) + reuma/gastro-pkl. 
Päiväsairaala (Remicade 100mg) + reumapkl + silmäpkl. 
Päiväsairaala (Remsima/Inflectra/Zessly 200mg) + reumapkl + silmäpkl. 
Päiväsairaala (Remsima/inflectra/Zessly 300mg) + reuma/gastro-pkl. 
Päiväsairaala (Remsima/Inflectra/Zessly 100mg tai Roactemra 80mg) + reuma/gastro-pkl. 
Päiväsairaala (Remsima/Inflectra/Zessly 100mg tai Roactemra 80g) + reumapkl + silmä-
pkl. 
Päiväsairaala (Orencia 250mg tai Roactemra 200mg) + reumapkl. 
Päiväsairaala (Roactemra 200mg) + reumapkl + silmäpkl. 
Humira 120-160mg + gastro pkl (160mg). 
Muu kustannuksiltaan vastaava lääkevalmiste. 
Kaksi erittäin laajaa magneettitutkimusta ja lisäksi jokin muu MRI-tutkimus esim. aivojen 
spektroskopia ilman hoitaja/lääkärikäyntiä. 1818 

21 Hintaryhmä 21 
Botox-hoito. 
Päiväsairaala (Remicade 200-300mg) + reumapkl + silmäpkl. 
Päiväsairaala (Remicade 300mg) + reumapkl. 
Päiväsairaala Rituximabi 1000mg 
Muu kustannuksiltaan vastaava lääkevalmiste. 
Lastenpoliklinikan käynti ja Valcyte tai pieni annos Rituximabia tai interferoni+ribaviriini-
hoito kerta-annoksena. 
Muu kustannuksiltaan vastaava lääkevalmiste. 
Lääkärin vastaanotto + geenipaneelitutkimus. 
Lasten hematologisen poliklinikan tai päiväsairaalan käynti, jossa annetaan hyytymisteki-
jöitä. 
Päiväsairaalan anestesiamagneettikäynti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3215 
22 Hintaryhmä 22 

Lasten hematologinen poliklinikka tai päiväsairaalakäynti, jossa annetaan Mabthera pieni. 
Entyvio –infuusio+kontrollikäynti. 
Sterala 45mg –pistos 
Erwinase 
Muu kustannuksiltaan vastaava lääkevalmiste. 

3653 

23 Hintaryhmä 23 
Lastenpoliklinikka, 2 eri alan vastaanottokäyntiä ja/tai toimenpidettä. Reuman paikallishoito 
anestesiassa. 
Lastenpoliklinikan käynti ja Synagispistos. 
Päiväsairaala Remicade 200mg tai Nanogam 30g. 
Päiväsairaala (Remsima/Inflectra/Zessly 200mg) + reuma/gastro-pkl 
Muu kustannuksiltaan vastaava lääkevalmiste. 

1566 
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24 Hintaryhmä 24 
Lasten hematologisen poliklinikan tai päiväsairaalan käynti ja trombosyyttisiirto (2 yksik-
köä) tai gammaglobuliini (yli 15g) tai HLA-2-näytteet tai it-lääke tai luuydinpunktio.  
Diabeteksen polikliininen pumppuhoidon aloitus. 
Päiväsairaala Remicade 300mg. 
Päiväsairaala (Remicade 300mg) + silmäpkl. 
Päiväsairaala (Orencia 250mg) + reumapkl + silmäpkl. 
Päiväsairaala (Remicade 200mg tai Orencia 500mg tai Roactemra 400mg) + 
reuma/gastro-pkl. 
Iso annos Ig (immunoglobuliini) + poliklinikkakäynti. 
Päiväsairaala (Remsima/Inflectra/Zessly 200-300mg tai Remicade 300mg tai Orencia 
500mg) +reumapkl + silmäpkl. 
Remsima 400-600 mg + gastropkl. 
Muu kustannuksiltaan vastaava lääkevalmiste. 
Kaksi erittäin laajaa magneettitutkimusta ja lisäksi jokin muu MRI-tutkimus esim. aivojen 
spektroskopia + hoitajakäynti. 

2268 

26 Hintaryhmä 26 
Lastenpoliklinikan käynti ja hemodialyysipotilaan Mimpara/ Zemplarin/Renvelan (6kk hoito) 
tai iso annos Rituximabia tai elinsiirtopotilaan Valsikloviiri (6kk hoito). 
Muu kustannuksiltaan vastaava lääkevalmiste. 
Lastenpäiväsairaalakäynti, jossa luuydinpunktio, joka sisältää  it- lääkkeen annon. 

5043 

31 Hintaryhmä 31 
Allergiatestaus (s.c) tai keuhkofunktiokoe (virtaustilavuusspirometria, bronkodilataatiokoe, 
oskillometria,nasaali/ uloshengityksen NO) 102 

32 Hintaryhmä 32 
Rasitusspirometria/impulssioskillometria 220 

33 Hintaryhmä 33 
Vaativa hoitajan ohjauskäynti.  Poliklinikalla hoitajan hoidon ohjauspuhelu, joka korvaa po-
tilaan käynnin. 90 

34 Hintaryhmä 34 
Ravitsemussuunnittelijan käynti 102 

35 Hintaryhmä 35 
Päiväsairaala (Remicade 200mg) + silmäpkl. 
Päiväsairaala (Orencia 250mg) + reumapkl. 
Päiväsairaala (Roactemra 200mg) + reumapkl + silmäpkl 
Muu kustannuksiltaan vastaava lääkevalmiste. 1698 

38 Hintaryhmä 38 
Päiväsairaala Hizentra (1000mg tai 2000mg) + Cronopumpun aloitus 
Muu kustannuksiltaan vastaava lääkevalmiste. 522 

39 Hintaryhmä 39 
Yleisoireisen allergian selvittely sis. kalliita verikokeita/altistuksen. 763 

40 Hintaryhmä 40 
HARVI-moniammatillinen vastaanotto pkl:lla sis. kontrolli-verikokeet. 
Päiväsairaala Remicade 100mg tai Remsima/Inflectra/Zessly 300mg tai Nanogam 20mg. 
Päiväsairaala (Orencia 250mg tai Roactemra 200mg) + silmäpkl. 
Humira –pistos 20mg +gastro pkl 
Muu kustannuksiltaan vastaava lääkevalmiste. 1052 

41 Hintaryhmä 41 
Monioireisen lapsen moniammatillinen hoidon ja kuntoutuksen suunnittelu. 
Päiväsairaala Orencia 250mg tai Roactemra 200mg. 
Päiväsairaala (Remsima/Inflectra/Zessly 200mg) + silmäpkl. 
Muu kustannuksiltaan vastaava lääkevalmiste. 951 

51 Hintaryhmä 51 
Peruskäynti, päivystys <16v. Kesto alle 30 min. Tavanomaiset laboratorio- ja röntgentutki-
mukset sisältyvät käyntiin. Päivystysaika klo 24.00-8.00. 92 
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52 Hintaryhmä 52 
Peruskäynti, päivystys <16v. Kesto yli 30 min. Tavanomaiset laboratorio- ja röntgentutki-
mukset sisältyvät käyntiin. Päivystysaika klo 24.00-8.00. 193 

70 Hintaryhmä 70 
Hoitotarvikekustannus, esim. pulssioksimetrin käyttö, 75€/kk 88 

71 Hintaryhmä 71 
Hoitotarvikekustannus, esim. apneahälyttimen käyttö, 110€/kk 129 

72 Hintaryhmä 72 verensokerimittarin sensori 54 
73 Hintaryhmä 73 insuliinikynä 40 

 
Lastenneurologia avohoito (erikoisala 78) 

2 Hintaryhmä 2 
Lastenneurologian hoitajakäynti esim. lab/rtg-tutkimuksen yhteydessä. 
Lastenneurologian hoitajan etusoitto tai digihoitopolun kontakti, joka korvaa käynnin 

182 

4 Hintaryhmä 4 
Lastenneurologian hoitajan itsenäinen sairaanhoitajan vastaanottokäynti, joka korvaa lää-
kärin käynnin, sisältää lääkärin konsultoinnin.  
Lastenneurologinen hoitajan soitto, konsultoitu lääkäriä lääkitysmuutosten tai muun vaati-
van/aikaa vievän asian suhteen. 
Diagnostiseen konsultaatioon tai harvinaissairaan hoitopolun suunnitteluun liittyvän polikli-
nikkakäynnin korvaava etäkontakti tai hoitokirje, myös digihoitopolulla tai muulla etävas-
taanotolla. 
Puheterapeutin aika x 2/pv 
Toimintaterapeutin aika x 2/pv 

403 

5 
 

Hintaryhmä 5 
Lastenneurologian pkl:n peruskäynti/Lastenneurologin digi-/etävastaanotto. 
Diagnostiseen konsultaatioon tai harvinaissairaan hoitopolun suunnitteluun liittyvän polikli-
nikkakäynnin korvaava etäkontakti tai hoitokirje, myös digihoitopolulla tai muulla etävas-
taanotolla 

562 

6 Hintaryhmä 6 
Lastenneurologin vo + EEG tai laboratoriotutkimuksia tai fysioterapeutti. 
Neuro-ortopedian poliklinikkakäynti. 
Neuromuskulaarisen skolioosipotilaan lastenneurologinen hoidonarviokäynti. 

779 

7 Hintaryhmä 7 
HARVI-moniammatillinen vastaanotto pkl:lla sis. etiologian tutkimukset (kuvantaminen/la-
boratoriotutkimuksia).   
Lastenneurologin vo + psykologi tai puheterapeutti. Botox-arvio. 
Intratekaalisen baklofeenipumpum täyttökäynti (vain neurokirurgi). 
Lastenneurologinen tutkimus-/kuntoutusarviopäivä, joka sisältää hoitajan ja 4 terapeuttiai-
kaa tai hoitajan, lääkärin ja kaksi terapeuttiaikaa. 

1359 

8 Hintaryhmä 8 
Koti-, koulu- ja päiväkotikäynnit, sisältää myös matkakulut; 1 henkilö, ½ päivää (lyhyt 
matka). 
Etäohjaus, joka korvaa käynnin 225 

9 Hintaryhmä 9 
Koti-, koulu- ja päiväkotikäynnit, sisältää myös matkakulut; 1 henkilö, kokopäivä. 334 

10 Hintaryhmä 10 
Koti-, koulu- ja päiväkotikäynnit, sisältää myös matkakulut; 2 henkilöä. 513 

11 Hintaryhmä 11 
Kuntoutusohjauskäynti 1 (katso lääkinnällisen kuntoutuksen vastaavat). 225 

12 Hintaryhmä 12 
Kuntoutusohjauskäynti 2 334 

13 Hintaryhmä 13 
Kuntoutusohjauskäynti 3 425 

14 Hintaryhmä 14 
Kuntoutusohjauskäynti 4 602 
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16 Hintaryhmä 16 
Käynti tai vaativa hoitopuhelu, jossa perehdytään erittäin vaativiin röntgentutkimuksiin, la-
boratoriotutkimuksiin ja aikaisempiin potilasasiakirjoihin.   
Lastenneurologin perusmuotoinen kannanotto (esim. johon liittyy hoitajan soitto) 

315 

17 Hintaryhmä 17 
Vaativa hoitokirje. 
Metabolisen tiimin moniammatillinen asiantuntijapalaveri ja siihen liittyvä kirjallinen jatko-
hoidon suunnitelma 

178 

20 Hintaryhmä 20 
Lastenneurologin vo + MK-syn tai muita kalliita laboratoriotutkimuksia ja/tai EEG ja/tai psy-
kologi/puheterapeutti/fysioterapeutti. 
Lastenneurologinen liikehäiriöpotilaan moniammatillinen kontrollikäynti. 
Intratekaalisen baklofeenipumpun täyttökäynti, joka sisältää moniammatillisen arvion an-
noksen muutostarpeesta eli lastenneurologin yhteisvastaanotto neurokirurgin kanssa tai 
erillinen lastenneurologin vastaanotto täyttökäyntipäivänä. 
Videotelemetriatutkimuksen analyysi, sisältäen rekisteröintinauhan esikäsittelyn ja lääkärin 
lausunnon. 

1818 

21 Hintaryhmä 21 
Lastenneurologinen liikehäiriöpotilaan moniammatillinen alkuarvio 
Lääkärin vastaanotto + geenipaneelitutkimus. 

3215 

24 Hintaryhmä 24 
Lastenneurologinen moniammatillinen hoitoneuvottelu/ kuntoutussuunnitelman laadinta 
yhdessä perheen kanssa, hoidon ja kuntoutuksen tavoitteiden laadinta ja kuntoutuksen oh-
jaus sekä jatkohoidon suunnittelu. 
Ensitieto vaikeavammaisuudesta ja hoidon suunnittelu. 
Nusinerseeni IT-lääkkeen anto (anestesiassa, ei sisällä lääkkeen hintaa) 

2268 

36 Hintaryhmä 36 
Lastenneurologinen etiologinen tutkimuspäivä, joka sisältää  
kalliita virtsa- ja/tai verikokeita ja muita etiologisia tutkimuksia, kuten EEG-tutkimuksen. 
Eksomisekvenointi ja lastenneurologin jatkosuunnitelmat 1818 

37 Hintaryhmä 37 
Lastenneurologinen etiologinen tutkimuspäivä, joka sisältää  
erittäin kalliita geneettisiä tai aineenvaihdunnallisia tutkimuksia ja muita kalliita etiologisia 
tutkimuksia, kuten anestesia magneettitutkimuksen. Botox-hoito. 3215 

38 Hintaryhmä 38 
Lastenneurologinen tutkimus-/kuntoutusarviopäivä, joka sisältää hoitajan ja yhden tera-
peuttiajan. 522 

39 Hintaryhmä 39 
Lastenneurologinen moniammatillinen tutkimus-/ kuntoutusarviopäivä, joka sisältää hoita-
jan ja kaksi terapeuttiaikaa. 

763 

40 Hintaryhmä 40 
HARVI-moniammatillinen vastaanotto pkl:lla sis. kontrolli-verikokeet. 
Lastenneurologinen lapsuuden autismikirjon moniammatillinen vaativa tutkimuspäivä sekä 
tulosten analyysi moniammatillisesti. 

1052 

41 Hintaryhmä 41 
Lastenneurologinen moniammatillinen tutkimus- / kuntoutusarviopäivä, joka sisältää hoita-
jan ja kolme terapeuttiaikaa tai hoitajan, lääkärin ja yhden terapeuttiajan. 
Monioireisen lapsen moniammatillinen hoidon ja kuntoutuksen suunnittelu. 

951 

70 Hintaryhmä 70 
Hoitotarvikekustannus, esim. pulssioksimetrin käyttö, 75€/kk 88 

71 Hintaryhmä 71 
Hoitotarvikekustannus, esim. apneahälyttimen käyttö, 110€/kk 129 

72 Hintaryhmä 72 verensokerimittarin sensori 54 
73 Hintaryhmä 73 insuliinikynä 40 
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Lastenkirurgia (erikoisala 20L) avohoito, päivystyskerroin 1,3  
21 Hintaryhmä 21 

Sairaanhoitajan tai lääkintävahtimestarin käynti ilman muita tutkimuksia 129 
22 Hintaryhmä 22 

Peruskäynti, johon sisältyy yksittäisiä laboratorio- ja/tai natiiviröntgentutkimuksia.      276 
23 Hintaryhmä 23 

Lastenkirurgian erityisvastuualueen hoitajakäynti (uroterapia, HuSu, fysioterapeutti, toimin-
taterapeutti, ravitsemusterapeutti). 
Päiväsairaala: haavanhoitajakäynnit 254 

24 Hintaryhmä 24 
Erikoispoliklinikka (gastrokirurgia, urologia, ortopedia yms.). 
Poliklinikkakäynti, johon liittyy laboratorio- ja/tai röntgentutkimuksia mm. ultraääni- ja varjo-
ainetutkimuksia tai toisen erikoisalan konsultaatio. 
Kampurakipsihoito. Perusmagneettikuvaus, ilman hoitajakäyntiä. 
Hoitajakäynti + luuntiheysmittaus 401 

25 Hintaryhmä 25 
ENMG. Skolioosi- ja käsikirurginen poliklinikka. 
Laaja magneettitutkimus ilman hoitaja-/lääärikäyntiä 559 

26 Hintaryhmä 26 
Huuli-suulakihalkiopoliklinikka 
Craniofaciaalinen poliklinikka. 
CT-tutkimus. 
Kampuran tankohoito (+kengät), ensimmäinen käynti. 
Moniammatillinen hoitopalaveri. 
Hoitajakäynti + magneettitutkimus 
Hoitaja + lääkäri + luuntiheysmittaus 779 

27 Hintaryhmä 27 
Magneettikuvaus. Urodynamia. Isotooppitutkimukset. 
Poliklinikka- yksi päiväsairaala käynti, johon liittyy laajoja magneettitutkimuksia tai magneet-
titutkimus sekä lääkärinvastaanotto 1359 

29 Hintaryhmä 28 
Lääkärin hoitopuhelu, hoitokirje tai neuvonta, joka korvaa potilaan käynnin 
Päiväsairaala: hoitajan etusoitto, digihoitopolun kontakti 126 

31 Hintaryhmä 31 
Päiväsairaala: anestesiassa tehtävä magneettitutkimus, Botox- hoito 3215 

32 Hintaryhmä 32 
Päiväsairaala: anestesiamagneettiavusteinen toimenpide 3653 

33 Hintaryhmä 33 
Päiväsairaala: korsettihoidot -  yökorsetit ensikertalaiset, yö- ja vuorokausikorsetit uusijat, 
sisältää korsetin ja paidat 2458 

34 Hintaryhmä 34 
Päiväsairaala: haavan alipaineimuhoidot, hoidon aloitus tai laitteen vaihto 460 

35 Hintaryhmä 35 
Päiväsairaala: peristeen käyttöönotto, sisältää laitteen ja katetrilaatikon 545 

36 Hintaryhmä 36 
Päiväsairaala: navinan käyttöönotto, sisältää laitteen ja 10 katetria 987 

37 Hintaryhmä 37 
Päiväsairaala: vakavat palovammat, painetekstiilin aloitus (sisältää tekstiilit) 717 

70 Hintaryhmä 70 
Hoitotarvikekustannus, esim. pulssioksimetrin käyttö, 75€/kk 88 

71 Hintaryhmä 71 
Hoitotarvikekustannus, esim. apneahälyttimen käyttö, 110€/kk 129 

72 Hintaryhmä 72 verensokerimittarin sensori 54 
73 Hintaryhmä 73 insuliinikynä 40 
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Oulaskankaan lastentaudit käyttää hinnoittelussaan Oulaskankaan lastentautien hintaluokkia. 
 
Naistentaudit ja synnytykset 
 
Naistentautien (erikoisala 30) avohoito, päivystyskerroin 1,3 

3 Hintaryhmä 3 
Käynti lääkärillä, ei näytteitä.  
Sperma-analyysi.  Pakastetun sperman sulatus. 
Vaativa puhelu, joka korvaa käynnin (mm. Kaiku Healthin kautta sovittu yhteydenotto sai-
raalan aloitteesta).  Oirepoliklinikan soitto. Endometrioosihoitajan soitto. 
Käynti IVF-sairaanhoitajan luona (IVF-neuvonta) 127 

4 Hintaryhmä 4 
Lääkärin vastaanotto sisältäen peruslaboratoriotutkimukset. 
Pleurapunktio 190 

5 Hintaryhmä 5 
Lääkärin vastaanotto sisältäen gynekologisen ultraäänitutkimuksen.  
Alkioiden jatkoviljely. 
SERI-tukikeskus hoitajakäynti (esim. rokotus). 
Sukusolujen siirto OYS:sta toiseen kudoslaitokseen. 
Yhden alkioerän uudelleenpakastus tai lisäpakastus 213 

6 Hintaryhmä 6 
Lääkärin vastaanotto sisältäen gynekologisen ultraäänitutkimuksen ja PAPA/peruslaborato-
riotutkimukset. Kolposkopia ilman näytteitä. 
Vaativa ultraäänitutkimus. INKO-potilas. 
Pistoskäynti. (Progren depot®) 

SERI-tukikeskus kontrollikäynti, lääkärikäynti. 
Sukusolujen siirto OYS:aan (ei kuriiripalvelua) ja niiden säilytys 317 

7 Hintaryhmä 7 
Poliklinikkakäynti, joka sisältää magneettikuvauksen 
Rintojen magneetti + mammografia + merkkiaineet 851 

8 Hintaryhmä 8 
Gynekologinen UÄ + kolposkopia, kromosomiviljely. 
Kolposkopia, sisältää näytteet ja hoidon (loop). 
Tuore alkionsiirto (ilman alkioiden pakastusta).  
Alkioiden pakastus 1-3 erää (ilman alkionsiirtoa). 
Vatsan/vartalon CT polikliinisesti.  
Sukusolujen tai alkioiden siirto OYS:aan kuriiripalvelulla ja niiden säilytys 498 

10 Hintaryhmä 10 
PET-CT. 
SERI-tukikeskus 1. käynti (päivystyskäynti) 
Mikrohedelmöitys (ICSI). Munasolun pakastus (sisältää punktion ja pakastuksen). 
IVF luovutetuilla siittiöillä 2317 

12 Hintaryhmä 12 
Kivesbiopsia (TESA), sisältää pakastuksen. 
Tuore BC-alkionsiirto sekä BC-pakastus samana päivänä. 
Alkioiden sulatus+ BC viljely p pakastealkionsiirto. 
Pakastealkionsiirto + uudelleen pakastus. 
Tuore alkionsiirto ja yli kolmen alkioerän pakastus samana päivänä JA Munasolujen sula-
tus+ICSI. 
Sytostaatti ryhmä 1 + laskimoportin laitto. MRI + TT 1274 

15 Hintaryhmä 15 
Koeputkihedelmöitys (IVF). Hoito luovutetuilla alkioilla. 1742 
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17 Hintaryhmä 17 
Lääkärin vastaanotto sisältäen gynekologisen ultraäänitutkimuksen ja endometriumnäyt-
teen tai labrat + hoitajan haastattelu. 
Kolposkopia sisältäen näytteet. 
Potilaan oman kierukan asennus ilman anestesiaa. MVA. 
Inseminaatio (IUI).   
Sukusolujen pakastussopimuksen uusinta. 
Ultraääni+Papa+HPV DNA näyte. Luuntiheysmittaus 400 

19 Hintaryhmä 19 
Miehen infektionäytteet. 132 

21 Hintaryhmä 21 
Aikaa vievä käynti, sisältää toisen erikoisalan konsultaation tai uä-tutkimuksen. 
Hormonikierukka ja sen asetus ilman anestesiaa. Punasolutiputus. 
CT-nesteytys. 
Nexplanon-asennus 546 

36 Hintaryhmä 36 
Käynti sis. yhden seuraavista laboratoriotutkimuksista  
(Y-deletio,SPR:n vuoto- tai tukostaipumustutkimus) 446 

37 Hintaryhmä 37 
Käynti sis. kaksi seuraavista lab.tutkimuksista (Y-deleetio, SPR:n vuoto-tai tukostaipumus-
tutkimus). 
BC-viljely ja 1-3 alkioerän pakastus. Yli kolmen alkioerän pakastus. 722 

38 Hintaryhmä 38 
Abrasio + erityistutkimus (esim. salpingosonografia) 1071 

40 Hintaryhmä 40 
UÄ + mammografia/UÄ rtg:ssä 345 

41 Hintaryhmä 41 
Kolposkopia + HPV DNA-näyte + kolposkopia + näytteet. 
Lääkärin vastaanotto gyn. ca-potilaalle sisältäen thorax-rtg:n tai vatsan UÄ-tutkimuksen.  433 

42 Hintaryhmä 42 
Lääkärin vastaanotto gyn. ca-potilaalle sisältäen tuumorimarkkerit, thorax-rtg:n ja vatsan 
UÄ-tutkimuksen.  
Kolposkopia sisältäen hoidon ja gynekologisen UÄ-tutkimuksen. 
Kivesbiopsia (TESA) ilman pakastusta 534 

43 Hintaryhmä 43 
Gyn. ca-potilaan polikliininen- tai magneettitutkimus  
Tuore BC-siirto (ilman pakastusta) 736 

44 Hintaryhmä 44 
Lääkärin vastaanotto gyn. ca-potilaalle sisältäen ihonalaisen lääkekapselin laiton. Mahdolli-
nen lisänäyte sisältyy hintaan. 
Miehen hedelmättömyyden laaja tutkimus. 
Tuore alkionsiirto ja 1-3 alkioerän pakastus samana päivänä. 
BC-viljely ja yli kolmen alkion pakastus 
Sperman pakastus, sisältäen säilytyksen sairauden vuoksi 1002 

45 Hintaryhmä 45 
Laskimoportin huuhtelu. Hoitajan haastattelu 89 

47 Hintaryhmä 47 
Veripaikka. 
Inseminaatio luovutetuilla siittiöillä 897 

49 Hintaryhmä 49 
Käynti + vaativa UÄ tai kystapunktio,TSSG tai sonohysterografia 355 

50 Hintaryhmä 50 
Sytostaattihoito, ryhmä II Bevasitsumabi (Avastin®) 7,5 mg/kg,  
Caelyx, Topotecan x 3, Abraxane® 
ICSI luovutetuilla siittöillä JA IVF oman luovuttajan siittiöillä 3618 
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51 Hintaryhmä 51 
Pakastealkion sulatus ja siirto 1064 

52 Hintaryhmä 52 
Vaginasädehoito. 
Stenttien poisto. 
Sytostaattihoito, ryhmä I 599 

53 Hintaryhmä 53 
Pakastealkion sulatus, ei siirtoa 464 

54 Hintaryhmä 54 
Varhaisraskauden keskeytys lääkkein, lääkkeellinen keskeytys II-käynti ja kotikeskeytys. 
Lääkärin vastaanotto sisältäen gynekologisen ultraäänitutkimuksen, entometriumnäytteen, 
laboratoriotutkimukset ja hoitajan haastattelun. 
Luustokartta, Faslodex®, Xgeva® 
Kohdun limakalvonäyte + nestetäyttö (Pipelle+Sono) 591 

55 Hintaryhmä 55 
Polikliininen termoablaatio. Polikliininen hysteroskopia Storz. 
Interni polikliininen sädehoito. 
Seksuaalirikostutkimus. 
SERI-tukikeskus ensimmäinen käynti (virka-aikana).  
Botox- ja bulkamidhoidot. 
Inseminaatio oman luovuttajan siittiöillä 
Polikliiniset laskeumaleikkaukset 
Sytostaattihoito: paklitakseli+bevasitsumab(mvasi) 1625 

56 Hintaryhmä 56 
Laskimoportin laitto tai poisto 1302 

58 Hintaryhmä 58 
Sperman pakastus hoitoa varten (5 vuotta) 837 

60 Hintaryhmä 60 
Hoitopuhelu, korvaa avohoitokäynnin, tavallinen 
Lyhyt hoitajakäynti, esim. residua-mittaus, klamydialääkkeiden anto. 
Siemennesteanalyysi, ei näytettä eikä uutta aikaa 89 

61 Hintaryhmä 61 
Hoitokirje, korvaa avohoitokäynnin, laajempi/vaativampi, esim. onkologinen. 
SERI-tukikeskus hoitajapuhelu (0-näytteistä 1-4 vrk, seurantapuhelu, 2 vk, 3 kk, 6 kk, 1 v. 
puhelu) 181 

62 Hintaryhmä 62 
Vaativa hoidon suunnittelu (onkol., kolposkopia), jääleike, kir.kons., askitespunktio 355 

66 Hintaryhmä 66 
Sytostaattihoito, ryhmä III Trabektediini (Yondelis®) Olabarip®, 
Avastin 15 mg/kg. Pembrolitsumabi. 
Hoito luovutetuilla munasoluilla 6669 

67 Hintaryhmä 67 
Sytostaattihoito, Trabektediini (Yondelis®) + liposomaalinen doksorubisiini (Caelyx®) 8669 

 
Oulaskankaan naistentaudit käyttää hinnoittelussaan Oulaskankaan naistentautien hintaluokkia. 
 
Synnytykset (erikoisala 30) avohoito, päivystyskerroin 1,3 
23 Hintaryhmä 23 

Kätilökäynti (Äitiyspoliklinikka/vuodeosasto/ vieripoliklinikka/SVO =synnyttäjien vastaanotto)  
RR, u-prot, Celeston, ompeleiden poisto, laboratorio 127 

24 Hintaryhmä 24 
Kätilökäynti (Äitiyspoliklinikka /vuodeosasto/vieripoliklinikka/SVO) 
Diabeteshoitaja, Ktg (sikiön sydänäänikäyrä) 230 
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25 Hintaryhmä 25 
Poliklinikkakäynti lääkärillä tai aikaa vievä käynti kätilöllä 
(Äitiyspoliklinikka/vuodeosasto /vieripoliklinikka/SVO sisältäen yksittäisen laboratorionäyt-
teen),  
synnytyspelko, seksuaalineuvonta, diabetesohjanta kätilöllä 
Kätilön/hoitajan vastaanotto + rautainfuusio 302 

26 Hintaryhmä 26 
Poliklinikkakäynti ja kalliit tutkimukset.  
SITU UÄ + toisen erikoisalan konsultaatio + näytteenotto + rautainfuusio 
Sikiön magneettitutkimus, napaveripunktio, osakeskeytys, rautatiputus, puudutuksen jälkei-
nen veripaikka polikliinisesti, telekonsultaatio HUS.  
Ulkokäännös + pelvimetria 886 

27 Hintaryhmä 27 
Aikaa vievä poliklinikkakäynti lääkärillä ja diabetesalkuneuvonta/ synnytyspelkokätilö/sosiaa-
lihoitaja/päihdekartoitus/ballonki/SPR-verinäyte, lääkärin vastaanotto + hoitajan antama rau-
tainfuusio. 458 

28 Hintaryhmä 28 
Poliklinikkakäynti lääkärillä ja ulkokäännös tai pelvimetria. 
Vaativa sikiön ultraäänitutkimus ja toisen erikoisalan konsultaatio (lastenkardiologi/lastenki-
rurgia/perinnöllisyyslääkäri).  
Vaativa sikiön ultraäänitutkimus (SITU) ja äitiyspkl-lääkäri / sisätautilääkäri. 
Lapsivesipunktio, istukkabiopsia. 716 

31 Hintaryhmä 31 
Vaativa sikiön ultraäänitutkimus (sikiötutkimusyksikkö)  498 

21 Hintaryhmä 21 
Poliklinikkakäynti ja toisen erikoisalan konsultaatio (sisätauti-, anestesialääkäri). 

546 

60 Hintaryhmä 60 
Hoitopuhelu, korvaa käynnin, tavallinen 

89 
 

68 Hintaryhmä 68 
Käynti, johon sisältyy hoitajan neuvonta ja trisomia-PCR-, NIPT tai muu vastaava tutkimus 775 

69 Hintaryhmä 69 
Käynti, johon sisältyy hoitajan neuvonta ja laajempia DNA-, kromosomi- tai muita tutkimuksia 1240 

70 Hintaryhmä 70 
Käynti, johon sisältyy hoitajan neuvonta ja useita kalliita DNA-, kromosomi- tai muita tutki-
muksia 1982 

71 Hintaryhmä 71 
Käynti, johon sisältyy hoitajan neuvonta mutta ei DNA-, kromosomi- tai muita tutkimuksia 397 

 
Vierihoitopoliklinikka (erikoisala 40) 

60 Hintaryhmä 60 
Kätilökäynti, laboratorio-, painokontrolli, kuuloseula, calmetointi 127 

61 Hintaryhmä 61 
Aikaa vievä kätilökäynti 230 

62 Hintaryhmä 62 
Lääkärin ja kätilön vastaanottokäynti 302 

 

OYS Neurokeskus  

(erikoisalat 20, 25, 77, 97) 
        
Neurologian poliklinikka (erikoisala 77)  
Neurokirurgian poliklinikka (erikoisala 25) 

 
Käytössä välisuoriteperusteinen avohoidon laskutus.  
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Lasku koostuu potilaskohtaisista kustannuksista:  

- yksikön peruskustannus 
- neurologian poliklinikka, vy 315 euroa 
- neurokirurgian poliklinikka, vy 221 euroa 

- kalliit lääkkeet 
- toimenpiteet (mm. psykologin ja neuropsykologin arvio) 
- konsultaatiot 
- laboratoriotutkimukset 
- radiologiset tutkimukset 
- verivalmisteet 

 
Työnohjaushinnat (+alv%)   
Psykologi, yksilötyönohjaus (€/h) 192 
Psykologi, ryhmätyönohjaus (€/h) 90 

 
 
 
Neurokirurgisten (erikoisala 25) potilaiden avohoito vuodeosastolla 
 
Neurokirurgisten potilaiden avohoidon osalta vuodeosastolla käytetään hintaluokkalaskutusta. Hintaluokka 
valitaan käynnin vaativuuden ja laajuuden perusteella.  
 

1 Hintaryhmä 1 
Käynnin korvaava hoitajan hoito-/kontrollipuhelu tai hoitajan vastaanotto. 
Digihoitopolun kontakti. 
Laboratorio tai radiologian tutkimukset (käynti pelkästään tutkimusyksikössä) hinta 
60-90€. 
Hoitajan suorittamaa ompeleiden poisto/haavan tarkistus. Tmp: TQW40 116 

2 Hintaryhmä 2 
Käynnin korvaava lääkärin hoitopuhelu tai kirje. 
Vastaanottokäynti ja perustutkimukset; ilman toimenpidettä. 
Laboratorio tai radiologian tutkimukset (käynti pelkästään tutkimusyksikössä) hinta 
90-150€ 
Lääkärin suorittamaa haavan tarkistus/ompeleiden poisto. Tmp: QAB10 169 

3 Hintaryhmä 3 
Vaativa vastaanottokäynti ilman tutkimuksia. 
Lääkärin vastaanotto, johon sisältyy natiivirtg-tutkimus, esim. THX. 
Vastaanotto, johon sisältyy pientoimenpide. 
Laboratorio tai radiologian tutkimukset (käynti pelkästään tutkimusyksikössä) hinta 
150-200€. 
Lääkärin haavan tarkistus ja punktio. Tmp: QAB99 (pää ja kaula) tai QBB99 (var-
talo). 225 

4 Hintaryhmä 4 
Lääkärin vastaanotto yli 30min, esim. hoitoneuvottelu ja perushaastattelu. 
Prepkl haastattelu. 
Laboratorio tai radiologian tutkimukset (käynti pelkästään tutkimusyksikössä) hinta 
200-250€ 
Lääkärin suorittamaa shuntin, stimulaattorin tai pumpun säätö: AEA50. 279 

5 Hintaryhmä 5 
Vaativa vastaanottokäynti, 60min (moniammatillinen lääkärin vastaanotto) 
Vastaanotto, johon sisältyy peruslabra ja uä-tutkimus. 
Laboratorio tai radiologian tutkimukset (käynti pelkästään tutkimusyksikössä) hinta 
250-300€. 
Thalamotomia potilaan preop käynti (vain terapeutit). Tmp: WZC00. 354 
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6 Hintaryhmä 6 
Lääkärin vastaanotto johon sisältyy suppea CT- tai MRI-tutkimus, labrat. 
Toimenpide (aikaperuste, usean henkilön työpanos, hoitoisuus). 
Pientoimenpide tmp-pkl:lla. 
Anestesiassa suoritettavaa MRI/CT ym kuvantaminen. 
Laboratorio tai radiologian tutkimukset (käynti pelkästään tutkimusyksikössä) hinta 
300-550€ 568 

7 Hintaryhmä 7 
Vastaanotto, jossa laaja varjoainetehosteinen CT, labrat. 
Laboratorio tai radiologian tutkimukset (käynti pelkästään tutkimusyksikössä) hinta 
550- 900€. 
Thalamotomia potilaan preop käynti (neurokirurgi, neurologi ja terapeutit). Tmp: 
WZC20 948 

8 Hintaryhmä 8 
Vastaanotto, sisältyy kaksi kallista tutkimusta. 
Laboratorio tai radiologian tutkimukset (käynti pelkästään tutkimusyksikössä) hinta 
900-1200€ 1392 

9 Hintaryhmä 9 
Vastaanotto johon sisältyy useampi kallis tutkimus tai yksi poikkeuksellisen kallis 
tutkimus.  
Laboratorio tai radiologian tutkimukset (käynti pelkästään tutkimusyksikössä) hinta 
1200-2000€. 2077 

10 Hintaryhmä 10 
Laboratorio tai radiologian tutkimukset (käynti pelkästään tutkimusyksikössä) hinta 
yli 2000 €. 2619 

11 Hintaryhmä 11 
Kallis lääkehoito 6185 
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OYS Geriatrian ja yleislääketieteen osaamiskeskus (erikoisala 97)  

OYS Geriatrian poliklinikka 50170  
 
Käytössä välisuoriteperusteinen avohoidon laskutus.  
 
Lasku koostuu potilaskohtaisista kustannuksista:  

- yksikön peruskustannus 283 € 
- kalliit lääkkeet 
- toimenpiteet 
- konsultaatiot (mm. psykologin ja neuropsykologin arvio) 
- laboratoriotutkimukset 
- radiologiset tutkimukset 
- verivalmisteet 

     
Erikoislääkärin konsultaatiot 
Erikoislääkärin konsultaatiopäivät. Hinta sisältää konsultaatiopaikassa tehdyt työtunnit. 
Matkakustannukset laskutetaan erikseen VES:n mukaan (oman auton käyttö). 

1127 
€/6-7 h 
tai  
206 
€/h 
 
Matka-
kus-
tan-
nukset 
veloi-
tetaan 
erik-
seen. 

Erikoislääkärin videokonsultaatio 249 
€/h 

 
Alueellinen avogeriatria 
 
50100 Avogeriatria Oulu 
50110 Avogeriatria Oulu eteläinen 
50120 Avogeriatria Lakeus 
50130 Avogeriatria Rannikko 
50140 Avogeriatria Oulunkaari 
50150 Avogeriatria Koillismaa 
 
Lyhyt muistitutkimus hoitajan luona 110
CERAD hoitajan luona 137
Kontrollikäynti muistihoitajaparin luona 219
Geriatrin konsultaatio, vaativa 111
Ensikäynti ilman ajokykyarviota, MRI/TT 932
Ensikäynti ajokykyarvion kera, MRI/TT 1041
Käynti/kontrolli ilman ajokykyarviota 438
Käynti/kontrolli ajokykyarvion kera 548
Muistikoordinaattori koulutus/ohjaus ulkopuolelle 274
Puhelinohjaus tai etäkontakti, sis.tarv. lääkärin konsultaation 44
 
Osastohoito 
 
50160 OYS Geriatrikeskus/Geriatrinen tutkimus- ja arviointiyksikkö 674
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50040 Yleislääketieteen vastuualue/Oulun osastot 563
50070 Yleislääketieteen vastuualue/Raahen osastot 563
50080 Yleislääketieteen vastuualue/Oulaisten osasto 563
50090 Yleislääketieteen vastuualue/Kuusamon osasto 563
50180 OYS Geriatrikeskus/Intiön psykogeriatrinen yksikkö 563
50201 OYS Geriatrikeskus/Geriatrinen akuuttiosasto 563
50210 OYS Geriatrikeskus/Geriatrinen kuntoutusosasto 563

OYS Aistinelinsairauksien keskus  

Hammas ja suusairauksien poliklinikka 
  

Erikoislääkärin konsultaatiot                 
Erikoishammaslääkärin työpanos/pv 
Matkakulut laskutetaan voimassa olevan virkaehtosopimuksen mukaisesti. 

987 
 

 
Avohoito (erikoisala 58), päivystyskerroin on 1,3  

1 Lyhytkestoinen toimenpide, kontrolli tai hoitopuhelu tai -kirje 143 
2 Laajempi toimenpide tai hoidonsuunnittelu 315 
3 Laaja tai pitkäkestoinen toimenpide, usean erikoisalan yhteinen hoidonsuunnittelu 446 
4 Laaja ja pitkäkestoinen toimenpide 811 
5 Erittäin laaja polikliininen hoitokäynti 1374 

 
Oheisten hintojen lisäksi laskutetaan mahdolliset hammastekniset kulut. 
 
KNK-tautien ja foniatrian poliklinikat 
 
Avohoito (erikoisalat 55 ja 57), päivystyskerroin on 1,3  

0 Hintaryhmä 0 
Poliklinikkakäynnin korvaava puhelinkontakti tai hoitokirje 89 

1 Hintaryhmä 1 
Sairaanhoitajan tutkimus- ja hoitokäynti ilman toimenpiteitä 111 

2 Hintaryhmä 2 
Erikoislääkärikäynti. Sisältäen tavanomaisia laboratorio-, rtg- ym. tutkimuksia sekä 
perustoimenpiteitä. 
- maxpunktio, parasenteesi 
- hyposensibilitaatio jatkokäynnit (muut kuin1. käynti) 172 

3 Hintaryhmä 3 
Vaativia tutkimuksia (kalliimmat laboratoriotutkimukset, esim. aivolisäkehormonitutki-
muksia) sisältävä käynti ja yksinkertaisia (ryhmä 1) toimenpiteitä sisältävä käynti 
sekä pkl-käynti samana päivänä muilla polikinikoilla 
- esim. skopiatutkimus 
- suturaatio, incisio, nenän tamponaatio 
- vierasesineen poisto,  
- kyynelteiden sondeeraus  
- nenämittaukset  
- trakeostomiakanyylin vaihto (kanyyli klinikasta) 
- kaulan ultraäänitutkimus 
- välikorvan kortisoni-injektio 
- kielijänteen katkaisu 
- tulkkia vaativa pkl-käynti 475 
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4 Hintaryhmä 4 
RII pkl toimenpiteet 
- hyposensibilisaatiohoito (1. käynti) 
- RFTA-hoito, pieni pdt-hoito 
- CT-tutkimuksen sisältävä käynti  
- nenärepositio 
- tärykalvon rasvapaikkaus 606 

5 Hintaryhmä 5 
Kallis radiologinen tai muu tutkimus 974 

6 Hintaryhmä 6 
PET-CT –tutkimuksen sisältävä käynti 2577 

7 Hintaryhmä 7 
RIII pkl toimenpiteet 
Toimenpiteitä sisältävä poliklinikakäynti 
- ihomuutoksen poisto pkl leikkaussalissa tai ihoplastia 
- shaver polypektomia 
- polikliininen larynx toimenpide (esim. injektio), botulinum-toksiinihoito 
- laaja pdt hoito 880 

9 Hintaryhmä 9 
Nenäaltistustutkimuksen sisältävä käynti 702 

10 Hintaryhmä 10 
- poliklinikkakäynti 40-60 min 
- skopiatutkimuksen sisältävä käynti 
- polikliininen kuulontutkimus 
- biopsia ja pieni toimenpide tutkimushuoneessa 
- välikorvan kortisoni-injektio 
- tympanostomia 292 

18 Hintaryhmä 18 
Kalliita kertakäyttöinstrumentteja vaativat toimenpiteet esim. ballong dilataatiot 
- puheproteesin laitto 

1417 
 

 
 
 
Kuulokeskus  
 
Avohoito (erikoisalat 55 ja 57), päivystyskerroin on 1,3                                                                        

20 Poliklinikkakäynnin korvaava puhelinkontakti tai hoitokirje 
- MRI jne. vastausten soitot tai kirjeet 89 

21 Pelkkä tutkimus tai käynti lääkärillä tai hoitajalla 
- kuulokojeen säätö, leiko-haastattelu 111 

22 Tavanomaisia  kuulontutkimuksia lääkärikäynnin lisäksi 
- kuulokojesovitukseen liittyvä seurantakäynti  
- otomikroskopia 
- vain psykologia 234 

23 Vaativia toimenpiteitä tai tutkimuksia sisältävät käynnit  
- kuulokojesovitus, kuulokojeen tarpeen määrityskäynti 
- työkykyselvitys 
- sisäkorvaistutekäynti 
- vaativa korvan tutkiminen tai hoito 
- vHIT-tutkimus 492 

24 CT, useat eri tyyppiset kuulon ja tasapainoelimen tutkimukset yhdistettynä aikaa vie-
vään lääkärikäyntiin. 
Vaativa info (tinnituskäynti tai istutekäynti). 
Korvatoimenpide mm. rasvapaikkaus 606 

25 MRI-tutkimuksen sisältävä käynti 974 
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Kuntoutusohjauskäynnit, kuulokeskus ja foniatria 

70 Kuntoutusohjaajan vastaanottokäynti 111 
71 1. käynti  

Apuvälineiden toimitus ja käytönopastus 238 
72 2. käynti 

Kokonaistilanteen selvitys ja jatkotoimenpiteiden suunnittelu. Kuntoutusprosessin 
seuranta ja uusintakäynti apuvälineen käytön varmistamiseksi 421 

73 Vaativampi käynti. esim. apuvälinetarpeen arviointi koulussa, kotona tai työssä, yh-
teydenottoja ja/tai lausuntoja eri viranomaisille, kuntoutusprosessin seuranta. FM-lait-
teen sovitus 535 

74 Erityisvaativa käynti. Esim. työpaikkakäynnit ja kotikäynnit, jotka edellyttävät ennen ja 
jälkeen varsinaista tapaamista yhteydenottoja useisiin eri tahoihin. Erityisen vaativa 
ja aikaa vievä käynti. 758 

75 Erityisvaativa toimintakyvyn arvio 831 
76 Lyhytkestoinen kotikäynti muiden käyntien yhteydessä tai soitto, joka korvaa tapaa-

misen 153 
77 Poliklinikkakäynnin korvaava puhelinkontrolli (lyhyt) 88 

 
Foniatrian avohoito                    

0 Poliklinikkakäynnin korvaava puhelinkontakti tai hoitokirje 89 
11 Puheterapeutin terapiakäynti tai sairaanhoitajan käynti 114 
12 Tutkimuskäynti 

- kuulontutkimus, puheterapeutin käynti, hammaslääkärikäynti 179 
13 Työryhmäkäynti poliklinikalla 

- esim. kuulontutkimus kuulokojelapselle 
- sairaanhoitaja + lääkäri ja puheterapeutti tai psykologi 
- tupla-ajat puheterapeutille tai psykologille 551 

14 Laaja työryhmäkäynti poliklinikalla 
- oraalimotorinen työryhmä 
- psykologi + puheterapeutti + sairaanhoitaja + lääkäri 
- istutekäynnit 724 

16 Päiväyksikkökäynti, laajat etiologiset tutkimukset 2315 
17 Suppea työryhmäkäynti poliklinikalla 

- kuulontutkimus ja sairaanhoitaja 
- puheterapeutti ja sairaanhoitaja 
- lääkärin vastaanotto 389 

19 Päiväyksikkökäynti tai vaativa työryhmäkäynti pkl:lla, moniammatillinen tutkimus-
päivä 

948 
 

 
Kommunikaatiokeskus, foniatrian avohoito             

60 Kommunikaatiokeskuskäynti, lyhyt 532 
61 Kommunikaatiokeskuskäynti, vaativa 1041 
62 Kommunikaatiokeskuskäynti, erittäin vaativa 1684 
63 Yksinkertainen laitteen luovutus 214 

 
Oulaskankaan KNK-tautien poliklinikka käyttää hinnoittelussaan Oulaskankaan korva-, nenä- ja kurkkutau-
tien hintaluokkia. 

 
Silmätautien poliklinikka 
 
Avohoito (erikoisala 50), päivystyskerroin 1,3  

 
Poliklinikan lyhytkestoinen käynti    
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11 Lyhyt kontrollikäynti (esim. iriitti-, silmänpaine- tai muu vastaava kontrolli). Poliklinik-
kakäynnin korvaava puhelinkontakti 

89 
 

 
 
 
 
Mobiiliyksikön käynti  

15 Paineenmittaus 54 
16 Glaukoomatutkimus (sisältää paineenmittauksen, näkökenttätutkimuksen ja valoku-

vauksen) 89 
 

Poliklinikan aikaa vievä käynti                  
21 Ensikäynti, silmien perustutkimus 116 
22 Pelkästään silmälaboratoriotutkimus (esim. näkökenttätutkimukset, erilaiset valoku-

vaukset) 116 
23 Uusintakäynti, johon liittyy yksi lisätutkimus 116 
24 Aikaa vievä uusintakäynti 116 
25 Aikaa vievä hoitokirje 116 
26 Koululaisen perustutkimus 116 

                
Vaativa polikliininen käynti  

31 Polikliininen pientoimenpide (esim. chalazionin poisto) 238 
32 Laserhoito (esim. silmänpohja, glaukooma, jälkikaihi) 238 
33 Neuro-oftalmologinen tutkimus 238 
34 Näkökeskuskäynti 238 
35 Piilolasipoliklinikan käynti, ilman piilolinssien hankintaa 172 
75 Piilolasipoliklinikan käynti, sisältää piilolinssien hankinnan 517 
36 Useita tutkimuksia tai konsultaation sisältävä käynti 238 
37 Silmänpohjan kostean ikärappeuman valoaktivaatiohoito (PDT). Pelkkä hoitokäynti 2738 
38 TT- tai elektrofysiologisen tutkimuksen sisältävä käynti 650 
39 MRI-tutkimuksen sisältävä käynti 974 
40 Silmänpohjan kostean ikärappeuman valoaktivaatiohoito (PDT) sisältäen esitutki-

mukset (lääkäri + valokuvaukset) 2971 
  
Muut hoidot                      

920 Anti-VEGF injektio A, yksi silmä    207 
921 Anti-VEGF injektio B, yksi silmä     1151 
923 Molempien silmien Anti-VEGF injektio A      263 
924 Molempien silmien Anti-VEGF injektio B      2150 
925 Kortisoni-implantin laittaminen lasiaiseen 2218 
926 Kortikosteroidi silmäpistos 421 

 
Karsastuspoliklinikan lyhytkestoinen käynti                                                              

41 Karsastuspoliklinikan uusintakäynti 96 
42 Karsastusleikkauksen jälkeinen kontrollikäynti 96 

 
 
Karsastuspoliklinikan aikaa vievä käynti  

51 Karsastuspoliklinikan ensikäynti 167 
52 Karsastuspoliklinikan vuosikontrolli 167 
53 Ortoptinen hoito (silmien yhteistyön harjoitushoito) 140 

 
Kuntoutuksen kotikäynnit  

70 Perustason kotikäynti (esim. apuvälineen toimitus ja käytön opastus) 238 
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71 Kuntoutustarpeen seuranta, jatkotoimenpiteet lausuntoineen,   
asiakkaan ja omaisten informointi 478 

72 Vaativa ja aikaa vievä käynti (esim. asiakaskäynnin lisäksi asiointi virastoissa, kou-
lussa jne., kuntoutuskokous) 650 

73 Erittäin aikaa vievä käynti (esim. matka, kesto, jatkotoimenpiteet, yhteiskäynti toisen 
ohjaajan kanssa) tai laajaan hoitovastuualueeseen liittyvät kotikäynnit 831 

74 Lyhytkestoinen kotikäynti tai vastaava 120 
 
Ihotautien poliklinikka (erikoisala 60)                   
 
Käytössä välisuoriteperusteinen avohoidon laskutus.  
 
Lasku koostuu potilaskohtaisista kustannuksista:  

- yksikön peruskustannus 89 euroa 
- kalliit lääkkeet 
- toimenpiteet (mm. ihokirurgiset toimenpiteet ja allergiatestit) 
- konsultaatiot 
- laboratoriotutkimukset 
- radiologiset tutkimukset 
- verivalmisteet 

 

 

OYS Päivystyskeskus 

Oulun seudun yhteispäivystyksessä on käytössä hoidontarvearvioluokitus (ESI=Emergency Severity In-
dex). ESI täsmentää päivystyspotilaan lääketieteellistä hoidon tarvetta. Luokituksella arvioidaan päivystys-
potilaan hoidon kiireisyys sekä hoitoon tarvittavat resurssit. ESI-luokituksen pohjalta yhteispäivystyksen 
potilas jaotellaan erikoisalamerkinnällä perusterveydenhuoltoon tai erikoissairaanhoitoon. Potilaan päivys-
tyksellisesti tarvittava hoito voidaan ESI-luokituksen perusteella ohjata ns. tiimeihin, joissa on sekä perus-
terveydenhuollon että erikoissairaanhoidon osaamista. Tarvittava resurssi muotoutuu potilaan oireen, sai-
rauden tai vamman vaikeusasteen mukaisesti. 
     
Erikoissairaanhoito (potilaan hoidollinen erikoisala)  
Perusterveydenhuolto (erikoisala 15Y)  
 
Välisuoriteperusteinen avohoidon laskutus: 

 
Lasku koostuu potilaskohtaisista kustannuksista:  

- ESI -kiireellisyysluokituksen mukainen hintaluokka (801-808) 
- toimenpiteet (mm. liuotushoito, ala- ja yläraajan paikalleen asetus) 
- konsultaatiot 
- laboratoriotutkimukset 
- radiologiset tutkimukset 
- verivalmisteet 
- sisäiset konsultaatiot  
                  

800 Asiantuntijakonsultaatiopuhelu (kt G) 43 
801 ESI 1: Hengenvaarassa olevan päivystyspotilaan käynti 759 
802 ESI 2: Välittömän hoidon tarpeessa olevan päivystyspotilaan käynti 468 
803 ESI 3: Vaativa päivystyspotilaan käynti, hoitoon sisältyy seurantaa päivystyksessä  320 
804 ESI 4: Vaativa päivystyspotilaan käynti 126 
805 ESI 5: Päivystyspotilas nopealla hoitolinjalla 55 
806 Päihde tms. potilaan seuranta 444 
807 Kuoleman toteaminen sairaalan ulkopuolella 101 
808 Koronatesti  55 



 

56 
 

 
Päivystysapu 116117 –palveluhinnasto  
Laskutetaan erillisen sopimuksen mukaisesti  

 
 
 
 
OULASKANGAS 
 
Oulaskankaan perusterveydenhuollon päivystys käyttää Oulaskankaan hintaluokkia. Oulaskankaan eri-
koissairaanhoidon päivystyksen laskutuksessa käytetään Oulaskankaan erikoisalakohtaisia hintaluokkia.  
 
 

OYS Sisätautikeskus 

(erikoisala 10, 80) 
 
Käytössä välisuoriteperusteinen avohoidon laskutus (reumapoliklinikka, sisätautien poliklinikka, keuhko-
sairauksien poliklinikka, infektiopoliklinikka, munuaiskeskus ja medisiininen päiväsairaala).  
 
Lasku koostuu potilaskohtaisista kustannuksista:  

- yksikön peruskustannus 
- reumapoliklinikka 210 euroa 
- sisätautien poliklinikka 240 euroa 
- keuhkosairauksien poliklinikka 240 euroa  
- infektiopoliklinikka 240 euroa 
- munuaisyksikkö 119 euroa 
- medisiininen päiväsairaala 121 euroa 

- kalliit lääkkeet 
- toimenpiteet (mm. tähystystoimenpiteet, dialyysit, seuranta-aika) 
- konsultaatiot 
- laboratoriotutkimukset 
- radiologiset tutkimukset 
- verivalmisteet 

 
Hintaluokkalaskutus:                                                         

78 Kotihemodialyysi 333 
79 Kotihemodialyysi 15xkk 4986 

 
Oulaskankaan sairaalan osalta sisätautien ja keuhkosairauksien laskutuksessa käytetään Oulaskankaan 
konservatiivisen alueen hintaluokkahinnastoa. 
 

OYS Sydänkeskus  

Yksiköissä 24126 ja 27415 käytössä välisuoriteperusteinen avohoidon laskutus  
Lasku koostuu potilaskohtaisista kustannuksista:  

- yksikön peruskustannus 
- sydänosasto 1 97 euroa 
- sydänseuranta 97 euroa 

- kalliit lääkkeet 
- toimenpiteet (mm. tähystystoimenpiteet, dialyysit, seuranta-aika) 
- konsultaatiot 
- laboratoriotutkimukset 
- radiologiset tutkimukset 
- verivalmisteet 

Sydänosasto 2 ja Sydäntehovalvonta käyttävät avohoidon laskutukseen erikoisalakohtaisia hintaluokkia. 
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Kardiologiset (erikoisala 10K) polikliiniset tutkimukset          
341 Sydämen ultraäänitutkimus (sis. Ekg) 265 
342 Sydämen ultraäänitutkimus ruokatorven kautta (sis. Ekg) 454 
343 Vrk-EKG-tutkimus (sis. Ekg) 283 
344 RasitusEKG-tutkimus  270 
345 Tapahtuma-EKG-tutkimus 319 
346 Sydäntahdistimen mittaus ja ohjelmointi (sis. Ekg) 270 
347 Rytmihäiriötahdistimen mittaus, ohjelmointi ja etäseuranta x3 + mahdollinen erillinen 

hälytys (sis. Ekg) 809 
348 Rytmihäiriöpotilaan etäseuranta 147 
349 Sepelvaltimoiden TT 909 
350 Vajaatoimintatahdistimen mittaus ja ohjelmointi (sis. EKKO) 430 
351 Polikliininen ohitusleikatun koronaariangio 1711 
352 Polikliininen ohitusleikatun koronaariangio+PTCA+stentti 4670 
353 Polikliininen ohitusleikatun koronaariangio+PTCA+lääk.stentti 6026 
354 Polikliininen sydänkatetri, mol.puolet (sis. koronaariangion) 1711 
355 Polikliininen angio+ptca ja metallistentti 4662 
356 Polikliininen johdottoman tahdistimen implantointi VVIR 11787 
357 Polikliininen sepelvaltimon totaalitukoksen hoito katetriteitse (CTO) 8419 
359 Polikliininen angio+ptca ja lääkeainestentti 5828 
360 Polikliininen sepelvaltimokuvaus (sis. UÄ tarvittaessa) 1423 
361 Polikliininen sydänkatetri, , mol.puolet+sydänbiopsia 2081 
362 Polikliininen sydän biopsia (sis. EKKO, tarv. angio) 1963 
363 Polikliininen angio+IVUS   2515 
364 Polikliininen angio+PTCA+IVUS+STENTTI 6011 
365 Polikliininen rytmivalvurin asennus 2699 
366 Sydämen isotooppiperfuusiotutkimus  (MIBI) 1044 
367 Rytmihäiriötahdistimen testaus anestesiassa 584 
400 Perikardiumpunktio/fenestraatio 2081 
401 Epästabiilin potilaan koronaariangio (UAP) 1734 
402 Poikkeava elektrofysiologinen tutkimus 3352 
403 Alkoholiablaatio 6011 
404 Lyhyt lääkeinfuusio 207 
405 Levosimendaani-infuusio 1335 

 
Kardiologiset polikliiniset tutkimuspaketit 

370 Polikliininen elektrofysiologinen tutkimus 2455 
371 Polikliininen laajempi elektrofysiologinen tutkimus 3006 
372 Polikliininen kartoitusblaatio, erikoislaitteisto 8710 
373 Polikliininen elektofysiol.tutkimus + tahdistimen implantointi 8527 
374 Polikliininen elektrofys.tutkimus + ablaatiohoito + tahd. implantointi 9446 
375 Polikliininen koronaariangio + elektrofysiol. tutkimus 3680 
376 Polikliinen vaikea el.fys.tutkimus+ablaatio, erikoisvälineet 5889 
377 Polikliinen noninvasiivinen elektofysiologinen tutkimus (SNRT) 821 
378 Polikliininen eteisvärinän kartoitusablaatiohoito (Carto)   9446 
379 Polikliininen vaikea elektrofysiologinen ablaatio 10428 
380 Rytminsiirto, elektiivinen 824 
381 Peruskäynti, sairaalalääkäri 168 
382 Vaativa käynti, erikoislääkäri 207 
383 Erittäin vaativa käynti, suppean alan erikoislääkäri 270 
384 Polikliininen elektrofysiologinen tutkimus + ablaatiohoito  5705 
386 Rytmivalvurin luku 283 
387 Sydänleikatun poliklinikkakäynti (CABG, ei sis. EKKOa) 168 
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388 Rytmivalvurin poisto (sis. valvurin lukemisen) 339 
389 Poliklinikkakäynti sairaanhoitajan luona 112 
390 Vaativa ultraäänitutkimus                                      454 
391 Vajaatoimintapotilaan poliklinikkakäynti 207 
392 Sydämen oikovirtausmittaus gammakuvauksella 614 
393 Polikliininen eteislepatuksen ablaatiohoito 6257 
395 Polikliinisen potilaan soitto / laboratorio näyttö. 

Digihoitopolun kontakti 95 
396 Nuorisokardiologinen poliklinikka / sydänsiirtopotilas (sis. EKKO) 552 
397 Polikliininen tahdistimen vaihto SSIR 2699 
398 Polikliininen tahdistimen vaihto DDD  3804 
399 Polikliininen tahdistimen vaihto BIVE 7360 
500 Polikliininen tahdistinimplantointi (SSIR) 3804 
501 Polikliininen tahdistinimplantointi (DDD) 5766 
504 Koronaariangio päivystyksenä 1564 
505 Koronaariangio + PCI päivystyksenä 4932 
506 Koronaariangio + PCI + lääkestentti päivystyksenä 6375 
507 Koronaariangio + IVUS + stentti päivystyksenä 5893 
508 Polikliininen tahdistimen implantointi CRT-P 10171 
509 Polikliininen tahdistinelektr. vaihto tai korjaus 2342 
510 Polikliininen tahdistinjohdon poisto 6905 
511 Tahdistimen vaihto CRT-P 7733 
512 Rytmihäiriötahdistimen implantointi (VVIR) 10440 
513 Rytmihäiriötahdistimen implantointi (DDD) 15450 
514 Biventrikulaarisen rytmihäiriötahdistimen asennus 17293 
515 Rytmihäiriötahdistimen vaihto (VVIR) 9060 
516 Rytmihäiriötahdistimen vaihto (DDD) 11444 
517 Rytmihäiriötahdistimen vaihto CRT-D 11516 
518 Subkutaani-ICD rytmihäiriötahdistin 21040 
519 HIS-tahdistinsetti 6705 
520 eTulppa-kuntoutus 98 
521 Subkutaani-ICD vaihto 19152 

 
 
Rintaelinkirurgiset (20R) avohoidon potilaat 

2 Hintaryhmä 2 
Käynnin korvaava lääkärin hoitopuhelu tai kirje. 
Vastaanottokäynti ja perustutkimukset; ilman toimenpidettä. 
Laboratorio tai radiologian tutkimukset (käynti pelkästään tutkimusyksikössä) hinta 
90-150€ 

169 
 

5 Hintaryhmä 5 
Vaativa vastaanottokäynti, 60min (moniammatillinen lääkärin vastaanotto) 
Vastaanotto, johon sisältyy leikkauspotilaan haavan hoito. 354 

6 Hintaryhmä 6 
Lääkärin vastaanotto johon sisältyy CT-tutkimus. 568 

7 Hintaryhmä 7 
Vastaanotto, jossa laaja varjoainetehosteinen CT. 948 

8 Hintaryhmä 8 
Vastaanotto, sisältyy kaksi kallista tutkimusta. 1392 

9 Hintaryhmä 9 
Vastaanotto johon sisältyy useampi kallis tutkimus tai yksi poikkeuksellisen kallis tut-
kimus. 2077 
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OYS Syöpäkeskus  

(erikoisalat 65 ja 10H) 
 

Hintaluokkalaskutus: 
       

Käyntityypillä F laskutetaan:           
101 Omaisten  HLA-1 ja HLA-2 tutkimukset 850 
102 Vierasluovuttajan HLA-2 tutkimukset 2429 

 
Välisuoriteperusteinen avohoidon laskutus:  
 
Käytössä välisuoriteperusteinen avohoidon laskutus.  
 
 
Lasku koostuu potilaskohtaisista kustannuksista:  

- yksikön peruskustannus  
- palliatiivinen poliklinikka 167 euroa 
- syöpähoidon osasto, avohoito 113 euroa 
- syöpätautien ja hematologian avohoito 166 euroa 
- sädehoidon yksikkö 157 euroa 

- kalliit lääkkeet 
- toimenpiteet (mm. sädehoidot)  
- konsultaatiot 
- laboratoriotutkimukset 
- radiologiset tutkimukset 
- verivalmisteet 

 

OYS Tehohoitokeskus  

Tehon jälkipoliklinikka 
 
Avohoito (erikoisala 11), päivystyskerroin 1,3                    

0 Hoitajan hoidollinen puhelinkontakti, digihoitopolun kontakti - tai vastaanotto 89 
2 Käynnin korvaava hoitopuhelu alle 30 min 169 
4 Käynnin korvaava hoitopuhelu yli 30 min 277 
6 Lääkärinvastaanotto, uusintakäynti yli 45 min, ja/tai pientoimenpiteen sisältävä 

käynti. 568 
7 Lääkärin vastaanotto, pientoimenpiteen sisältävä käynti. 948 

 

OYS Tukielinkirurgian keskus  

(erikoisalat 20O, 20P, 20J) 

 
Avohoito (tukielinkirurgian poliklinikka ja tekonivelpoliklinikka OYS)  

 
Käytössä välisuoriteperusteinen avohoidon laskutus.  
 
Lasku koostuu potilaskohtaisista kustannuksista:  

- yksikön peruskustannus 221 euroa 
- kalliit lääkkeet 
- toimenpiteet 
- konsultaatiot 
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- laboratoriotutkimukset 
- radiologiset tutkimukset 
- verivalmisteet 

 
 
 
 
Vuodeosastolla (erikoisala 20) tapahtuva avohoito 

 
Avohoidon osalta vuodeosastolla käytetään hintaluokkalaskutusta. Hintaluokka valitaan käynnin vaativuu-
den ja laajuuden perusteella.  
 

1 Hintaryhmä 1 
Pieni haavan hoito hoitajan toimesta tai pelkkä lääkärille haavan näyttö-aika 
Dreenin poisto 
Peruslaboratoriokokeet käynnin yhteydessä 116 

2 Hintaryhmä 2 
Vastaanottokäynti (hoitaja ja lääkäri) ja perustutkimukset (esim. haavan hoito) 
Rtg-kuvauksen jälkeen osastolle seurantaan 169 

3 Hintaryhmä 3 
Isot haavan hoidot (haavalle laitettu esim. kalliita sidoksia) 
IV-antibiootin tiputus 
PICO, alipaineimuhoito 
Lääkärin vastaanotto, johon sisältyy esim. natiivirtg-tutkimus, punktionäytteen 
otto 225 

4 Hintaryhmä 4 
Vaativa vastaanottokäynti esim. lääkäri ja toimintaterapeutti yhdessä 279 

 
Oulaskankaan kirurgian poliklinikka ja tekonivelpoliklinikka käyttävät hinnoittelussaan Oulaskankaan kirur-
gian hintaluokkia. 

 

OYS Vatsakeskus 

(erikoisalat 10G, 20G, 20U, 20V)  
 
Urologian poliklinikka 
 
Laskutetaan hintaluokkaperusteisesti käyttäen ao. kirurgian hintaluokkia. Kuvaukset ovat esimerkinomai-
sia. Hintaluokka valitaan käynnin sisältöä lähinnä vastaavaksi. 
 
Avohoito (erikoisala 20)              

0 Hintaryhmä 0 
Peruslaboratorio tai radiologian tutkimukset (käynti pelkästään tutkimusyksikössä) 
tutkimuksen hinta alle 60€. Esim. natiivi THX 88 

1 Hintaryhmä 1 
Laboratorio tai radiologian tutkimukset (käynti pelkästään tutkimusyksikössä) hinta  
60-90€, esim. kivesten, virtsaelinten tai munuaisten uä. 
Käynnin korvaava hoitajan hoito-/kontrollipuhelu. 
Digihoitopolun kontakti 116 
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2 Hintaryhmä 2 
Käynnin korvaava lääkärin hoitopuhelu tai kirje. 
Vastaanottokäynti ja perustutkimukset; 
esim. esinahka, hydroseele ilman toimenpidettä. 
Peruskäynti uroterapeutilla, sisältää toistokatetroinnin ohjaus / lantionpohjalihashar-
joitusten ohjaus / erektiolääkeinjektion ohjaus. 
Kestokatetrin laitto / poisto ja virtsaamisen seuranta sairaanhoitajan vastaanotolla. 
Kystostoomakatetrin vaihto uroterapeutin vastaanotolla. 
Syöpäsairaanhoitajan vastaanotto + halpa lääke. 
Laboratorio tai radiologian tutkimukset (käynti pelkästään tutkimusyksikössä) hinta 
90-150€, esim. urologinen uä, vatsan uä+THX 169 

3 Hintaryhmä 3 
Vaativa vastaanottokäynti ilman tutkimuksia. 
Lääkärin vastaanotto, johon sisältyy natiivirtg-tutkimus, esim. THX. 
Vastaanotto, johon sisältyy pientoimenpide esim. injektio, punktio. 
Virtsarakon sisäinen lääkehoito esim. DMSO, Gepan +labra sairaanhoitajan vastaan-
otolla. 
Laboratorio tai radiologian tutkimukset (käynti pelkästään tutkimusyksikössä) hinta 
150-200€, esim. natiivi kivi-CT, siittimen uä/versuonet, THX+vatsan uä+labrat 225 

4 Hintaryhmä 4 
Lääkärin vastaanotto yli 30min, esim. hoitoneuvottelu ja perushaastattelu. 
Lääkärin vastaanotto, johon sisältyy flow, residuaali. 
Prepkl haastattelu. 
Laboratorio tai radiologian tutkimukset (käynti pelkästään tutkimusyksikössä) hinta 
200-250€,  esim. virtsaelinten TT, THX-TT, vastan/ylävatsan TT   279 

5 Hintaryhmä 5 
Vaativa vastaanottokäynti, 60min (moniammatillinen lääkärin vastaanotto), esim. 
RALP-potilaat. 
Vastaanotto, johon sisältyy peruslabra ja uä-tutkimus (rtg tai TRUA). 
Virtsarakon sisäinen lääkehoito (BCG, Mitomycin, Farmorubisin) ja labra sairaanhoi-
tajan vastaanotolla.  
Vastaanotto, johon sisältyy tavanomainen varjoainekuvaus (iv-urografia, uretrografia, 
kystografia). 
Zerlinda-infuusio, Firmagon 120 mg tai xgeva ja labrat sairaanhoitajan vastaanotolla. 
Pientoimenpide suppea; esim. luomi, skleroterapia. 
Laboratorio tai radiologian tutkimukset (käynti pelkästään tutkimusyksikössä) hinta 
250-300€. 354 

6 Hintaryhmä 6 
Lääkärin vastaanotto, kystektomiapotilaat hoitoneuvottelu + prepkl 
Vastaanotto, johon sisältyy suppea CT-tutkimus, esim. kivi-CT. 
Perusteellinen urologinen tutkimus (prostatabiopsiat, PAD ja labrat. 
Kultamarkkereiden laitto prostataan.  
Kystoskopia ja / tai sytologia ja peruslabrat  
Toimenpide (aikaperuste, usean henkilön työpanos, hoitoisuus), 
esim. kystostoomakatetrin laitto 
Lääkärin vastaanotto, suppea MRI, labrat 
Pientoimenpide tmp-pkl:lla, esim. frenuloplastia, dorsaalinen inkisio. 
Laboratorio tai radiologian tutkimukset (käynti pelkästään tutkimusyksikössä) hinta 
300-550€, esim. eturauhasen laaja MRI-tutkimus, luustokarttatutkimus, munuaisten 
gammakuvaus, vartalon TT-tutkimus. 568 
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7 Hintaryhmä 7 
Vastaanotto, jossa laaja varjoainetehosteinen CT, labrat, (tarvittaessa iv.nesteytys). 
Vastaanotto, fuusiobiopsiat. 
Vastaanotto, urodynaaminen tutkimus ja peruslabrat . 
Kystoskopia, sytologia + PAD ja labrat.  
Kystoskopia, UÄ tai TRUÄ ja labrat. 
Kystoskopia ja botoxhoito. 
Kystoskopia+kystofix.  
Cavernosografia. 
Laboratorio tai radiologian tutkimukset (käynti pelkästään tutkimusyksikössä) hinta 
550- 900€, esim. vartalon TT ja luustokartta, eturauhasen erittäin laaja MRI-tutkimus 948 

8 Hintaryhmä 8 
Vastaanotto, sisältyy kaksi kallista tutkimusta, esim. CT-tutkimus ja luustokartta. 
Urodynaaminen tutkimus, kystoskopia ja labrat. 
Videourodynaaminen tutkimus, labrat. 
Laboratorio tai radiologian tutkimukset (käynti pelkästään tutkimusyksikössä) hinta 
900-1200€ 1392 

9 Hintaryhmä 9 
Laboratorio tai radiologian tutkimukset (käynti pelkästään tutkimusyksikössä) hinta 
1200-2000€ 2077 

10 Hintaryhmä 10 
Laboratorio tai radiologian tutkimukset (käynti pelkästään tutkimusyksikössä) hinta 
esim. PSMA-PET-TT 2700 

11 Kallis lääkehoito - Xofigo-hoito 5726 
 

Gastron poliklinikka ja verisuonikirurgian poliklinikka 

 
Käytössä välisuoriteperusteinen avohoidon laskutus.  
 
Lasku koostuu potilaskohtaisista kustannuksista:  

- yksikön peruskustannus 
- verisuonikirurgian poliklinikka 221 euroa 
- gastron poliklinikka (käynti ilman toimenpidettä / hoitopuhelu) 182 euroa 

- kalliit lääkkeet 
- toimenpiteet (mm. tähystystoimenpiteet) 
- konsultaatiot 
- laboratoriotutkimukset 
- radiologiset tutkimukset 
- verivalmisteet 

 
Oulaskankaan avohoito (erikoisala 20) 
 
Oulaskankaan vatsakeskus käyttää hinnoittelussaan Oulaskankaan kirurgian hintaluokkia. 
 
Raahen leikkausyksikkö 
 
Kirurgia (erikoisala 20), Raahe   

900 Hoitopuhelu 98 
903 Pinnalliset suonikohjut, 1-puoleiset, ml. RF-hoito 1850 
904 Pinnalliset suonikohjut, 2-puoleiset, ml. RF-hoito 2218 
913 Pieni hermotmp; neurolyysi, neurorraphia, pieni hermotuumorin poisto, karpaalitun-

nelin  avaus 1171 
917 Pieni luutmp; osteosynteesimateriaalin poisto, veto, Kirschner, IO/i.a.-puudutus,  

yms. 1232 
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922 Pienempi arpikorjaus, ihoplastia, luomiplastia, haavarevisio 1719 
923 Laajempi arpikorjaus, ihoplastia, proteesin poisto, luomiplastia, haavarevisio, ihon-

siirto, rasvansiirto 2132 
924 Pieni jännetmp; tenolyysi, tenodeesi, tendorraphia, discisio tendovaginalis 

1725 
932 Pienurologia: Circumcisio, hydrocele, vasectomia, Botoxhoito paikall.puudutus (100 

KY), stentin vaihdot.  1417 
933 Pieni pehmytkudostmp; iho, subkutis, tuumori, ganglio yms. 1417 
934 Pieni anustoimenpide; dilataatio, langan vaihto, Barron 888 
941 Hermojuuripuudutus läpivalaisussa 1250 

 
Anestesia (erikoisala 11), Raahe  

946 Pitkäaikaisen katetrin laitto 830 
947 Kipupotilaan puudutukset 493 

          
Korva-, nenä- ja kurkkutaudit (erikoisala 55), Raahe 

900 Hoitopuhelu 99 
901 Pieni toimenpide paikallispuudutuksessa 850 
902 Septoplastia tai vastaava 1678 
903 FESS-leikkaus x 1 1683 
904 FESS-leikkaus x 2 2323 
906 FESS-leikkaus x 1 + septoplastia 2 2430 
909 Paikallisen ihomuutoksen poisto yms. 1350 
910 Kitarisaleikkaus (+tympanostomia/psm) 895 
912 Tärykalvon paikkausleikkaus p.p. 2157 
916 Ruokatorven tai keuhkoputken tähystys 948 

 
Hammas- ja suusairaudet (erikoisala 58), Raahe 

900 Hoitopuhelu 99 

   

 

Somatiikka / Oulaskangas 

Sisätaudit ja keuhkosairaudet 
 
Avohoito (erikoisalat 10 ja 80), päiv.kerroin 1,3     

1 Soittoaika vastauksista (edellyttää aina potilaan sairauskertomukseen tehdyt mer-
kinnät), hoitokirje, digihoitopolun kontakti 89 

2 Yksinkertainen peruskäynti, kontrollikäynti, voi sisältää yksinkertaisia laboratorio- ja 
röntgen-tutkimuksia 96 

3 Vaativampi peruskäynti, joka sisältää sisätautien perusselvittelyn, laboratorio-, tai 
ultraääni- tai röntgentutkimuksineen, diabetes- ja reumakontrolli ilman toimenpiteitä 176 

4 Sisältää kalliimpia tutkimuksia, kuin hl 3 238 
5 Laajahko perustutkimus tarvittavine laboratoriokokeineen sisältäen myös röntgen-, 

tai ultraäänitutkimuksia 304 
6 Sisältää kalliimpia tutkimuksia, kuin hl 5 ja kotona nukkuva uniapneapotilas 

(embletta, spirit) 396 
7 Käynti, johon liittyy vaativia laboratorio-, röntgen- ja ultraääni- tai isotooppitutkimuk-

sia 495 
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8 Sisältää kalliimpia tutkimuksia, kuin hl 7 594 
9 Sisältää kalliimpia tutkimuksia, kuin hl 8 691 
10 Sisältää kalliimpia tutkimuksia, kuin hl 9 825 
11 Erittäin laajoja ja vaativia erikoistutkimuksia edellyttävät käynnit, esim. laaja endo-

kriininen tai hematologinen selvittely, magneettitutkimukset, angiografiat jne.  942 
12 Sisältää kalliimpia tutkimuksia, kuin hl 11 1047 
13 Sisältää kalliimpia tutkimuksia, kuin hl 12 1119 
14 Sisältää kalliimpia tutkimuksia, kuin hl 13 1280 
15 Sisältää kalliimpia tutkimuksia, kuin hl 14 1409 
16 Sisältää kalliimpia tutkimuksia, kuin hl 15 1576 
17 Sisältää kalliimpia tutkimuksia, kuin hl 16 1743 
19 Erikoislääkärin vastaanotto ja siihen liittyviä vaativia tutkimuksia ja vaativia hoitoja 2343 
21 Erikoislääkärin vastaanotto ja siihen liittyvä vaativa lääkehoito 3173 
22 Vaativa polikliininen hoito (mm. syövän immuunihoito tai muu immuunihoito) 4975 
23 Vaativa sairaanhoitajan antama ohjaus poliklinikalla.  

Esim. uuden diabetes- tai astmapotilaan perusteellinen ohjaus, potilaalle annetta-
van uuden hoitolaitteen käytön ohjaus 331 

26 Käynti sisätautien tai keuhkosairauksien poliklinikalla ja vuodeosastolla sairaanhoi-
tajan vastaanotolla. Esim. lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden vuoksi tehtä-
vät kontrollikäynnit, apuvälineiden käytön opetus ja ohjaus, muu ohjaus, opetus ja 
seuranta 99 

27 Siedätyshoidon aloitus, sis. pkl-käynnit ja toimenpiteet 1403 
35 Apuvälineiden vaatimat kotikäynnit 304 
39 Pkl-käynnin korvaava vaativa hoitopuhelu tai -kirje 116 
76 Hemodialyysi, elektiivinen 488 
87 Hemodialyysi, potilaalle tiputetaan hoidon aikana punasoluja tai tehdään kalliita tut-

kimuksia (esim. CT, uä) samana päivänä 777 
 
Gastroenterologiset tutkimuspaketit            

201 Gastroskopia (sis. PAD) 302 
202 Gastroskopia + polypektomia 894 
203 Gastroskopia ja skleroterapia tai muu vuodon  hoito 532 
204 Gastroskopia + dilataatio 605 
211 Sigmoideoskopia (sis. PAD), kolonoskoopilla 277 
212 Sigmoideoskopia + polypektomia 874 
213 Colonoskopia (sis. PAD) 549 
214 Colonoskopia + polypektomia 1029 
215 Sigmoideoskopia ja vuodon hoito 431 
216 Sigmoideoskopia + dilataatio 661 
217 Colonoskopia ja vuodon hoito 738 
218 Colonoskopia + dilataatio 738 
223 Ohutsuoliendoskopia 957 
224 Proktoskopia+barronit 386 
225 Paksunsuolen vasemman puolen tähystys 373 
226 Proktoskopia 263 
227 Colonoskopia+barronit 685 

 
Sisätautien poliklinikan tutkimuspaketit 

301  Sydämen ultraäänitutkimus (mukana valmiina EKG ja thorax-rtg) 304 
302 Sydämen ultraäänitutkimus (ilman valmiita EKG ja thorax-rtg)      335 
321 Rasitus-EKG lausuntoineen  270 
324 -TRH-rasitus 113 
325 -Sternaalipunktio 162 
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Kardiologiset toimenpiteet ja tutkimukset 
342 Sydämen ultraäänitutkimus ruokatorven kautta (sis. ekg) 472 
391 Sydämen ultraäänitutkimus ruokatorven kautta ja verikokeita 512 

 
Keuhkofunktiotutkimukset                            

401 Spirometria 68 
402 Oksimetria (veretön)  76 
404 Keuhkojen kokonaistilavuus 127 
405 Bronkodilaatiokoe 95 
406 Diffuusiokapasiteetti + TLC+RV 115 
407 Uloshengityksen typpioksidimittaus 129 
408 Histamiinialtistus/Metakoliinialtistus   168 
409 Keuhkojen maksimaalinen sisään- ja uloshengityspaine 207 
410 Pentacarinat inhalaatio 207 
411 Juoksurasitus 316 
415 Prick-testit 146 
416 Varastopunkki Prick (laaja Prick) 190 

 
Tukielinkirurgia 
 
Laskutetaan hintaluokkaperusteisesti käyttäen ao. hintaluokkia. Kuvaukset ovat esimerkinomaisia. Hinta-
luokka valitaan käynnin sisältöä lähinnä vastaavaksi. 
 
Avohoito (erikoisala 20)           

0 Hintaryhmä 0 
Hoitokirje/hoitopuhelu 
Näyttö tai vastaava tarkastus, ei tutkimuksia, osastolle tulevat potilaat. 89 

1 Hintaryhmä 1 
Näyttö tai vastaava tarkastus, ei tutkimuksia, osastolle tulevat potilaat. 89 

2 
 

Hintaryhmä 2 
Käynti ja peruslaboratoriotutkimukset (esim. pvk, crp, plv ja nestearvot tai sappista-
tus). 
Suppea erikoisalan lääkärin vastaanotto (voi sisältää peruslabran).  
Lisätyötä (aikaperuste, tutkimus, ajanvaraukset, hoitoisuus).  
Videoneuvottelu 1. 
Haavapoliklinikka: lyhyt käynti, huokeat materiaalit 127 

3 Hintaryhmä 3 
Käynti, johon sisältyy runsaasti lisätyötä (aikaperuste, usean henkilön työpanos, hoi-
toisuus).  
Natiivirtg-tutkimus.  
Kipsin poisto (m.l. mahdollinen kuvaus).  
Pientoimenpide (injektio, punktio). Videoneuvottelu 2 173 

4 Hintaryhmä 4 
Käynti, johon sisältyy peruslabra ja natiivirtg.  217 

5 Hintaryhmä 5 
Käynti, johon sisältyy mammografia.  
Uä-tutkimus.  
Laajat natiivirtg-tutkimukset.  
Pkl-pientoimenpide (luomi, tai patti ja mahd. PAD, haavan ompelu) ei LYHKIä.  
Kipsaus röntgenkuvineen. 
Lisäksi fysioterapia ensimmäisen vastaanoton yhteydessä.  
Haavapoliklinikka: aikaa vievä käynti, kalliit materiaalit 273 



 

66 
 

6 Hintaryhmä 6 
Käynti, johon sisältyy mm. mammografia ja UÄ-tutkimus sekä ohutneulabiopsia ja/tai 
PAD.  
Laajat labrat (m.l. verivilj.), nat.rtg, uä, hoitoisuus (tipan laitto, katetrointi).  
Reposito ja/tai kipsaus (tarv. anestesia) rtg-kuvineen.  444 

7 Hintaryhmä 7 
Tekonivelpotilaan poliklinikkakäynti (sis. ortopedin vastaanoton, sairaanhoitajan ja fy-
sioterapeutin ohjauksen) 
Käynti, johon sisältyy CT-tutkimus.  
Laajat labrat, nat.rtg, UÄ-tutkimus, hoitoisuus (kanyylit, katetrit) 742 

8 Hintaryhmä 8 
Tekonivelpotilaan pre-operatiivinen käynti (sis. ortopedin ja anestesialääkärin käyn-
nin, sairaanhoitajan ja fysioterapeutin ohjauksen) 
Suppea MRI-tutkimus (voi sisältää labraa).  
Laajat labrat, nat.rtg- UÄ- ja CT-tutkimus, hoitoisuus (kanyylit, katetrit).  
Monivamma- tai palovamma-potilaan ensihoito. 
Huom. laajat tutkimukset 1097 

9 Hintaryhmä 9 
Käynti, johon sisältyy laaja tai erittäin laaja MRI-tutkimus (voi sisältää labraa)  1599 

10 Hintaryhmä 10 
Käynti, johon sisältyy vähintään kaksi kallista tutkimusta (CT, MRI) 2017 

40 Hintaryhmä 40 
Laboratorio tai radiologian tutkimukset (käynti pelkästään tutkimusyksikössä) hinta 
esim. PSMA-PET-TT 

 
 

2700 

12 Hintaryhmä 12 
Neurofysiologiset tutkimukset ENMG tavallinen 294 

13 Hintaryhmä 13 
Neurofysiologiset tutkimukset ENMG laaja 472 

39 Hintaryhmä 39 
Pkl-käynnin korvaava vaativa hoitopuhelu tai –kirje. 
Tekonivelpotilaan pre-soitto (sis. anestesialääkärin paperikonsultaation) 

116 

          
 
OAS Vatsakeskuksen avohoito 
 
Laskutetaan hintaluokkaperusteisesti käyttäen hintaluokkia tai kiinteähintaisia tutkimuspaketteja.   
 
Hintaluokkien kuvaukset ovat esimerkinomaisia. Hintaluokka valitaan käynnin sisältöä lähinnä vastaa-
vaksi. 
 
Avohoito erikoisala 10, 20         
600 Hintaryhmä 0 

Pkl-käynnin korvaava vaativa hoitopuhelu tai –kirje 
Näyttö tai vastaava tarkastus, ei tutkimuksia, osastolle tulevat potilaat. 89 

601 
 

Hintaryhmä 1 
Käynti ja peruslaboratoriotutkimukset (esim. pvk, crp, plv ja nestearvot tai sappista-
tus). 
Suppea erikoisalan lääkärin vastaanotto (voi sisältää peruslabran).  
Lisätyötä (aikaperuste, tutkimus, ajanvaraukset, hoitoisuus).  
Videoneuvottelu 1. 
Peruskäynti uroterapeutilla sis. toistokatetroinnin ohjaus/lantiopohjalihasharjoitusten 
ohjaus/erektiolääkeinjektion ohjaus. 
Kestokatetrin laitto/poisto ja virtsaamisen seuranta 
uroterapeutin/sairaanhoitajan vastaanotolla. 127 
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602 Hintaryhmä 2 
Käynti, johon sisältyy runsaasti lisätyötä (aikaperuste, usean henkilön työpanos, hoi-
toisuus).  
Natiivirtg-tutkimus.  
Pientoimenpide (injektio, punktio, proktoskopia). Videoneuvottelu 2 173 

603 Hintaryhmä 3 
Käynti, johon sisältyy peruslabra ja natiivirtg.  
Suppea verisuonitutkimus.  
Proktoskopia ( m.l. mahd. Barronin ligatuurat). Videoneuvottelu 3.  
Flow, residuaali ja peruslabra 217 

604 Hintaryhmä 4 
Uä-tutkimus.  
Laajat natiivirtg-tutkimukset.  
Esofakusine-tutkimus 273 

605 Hintaryhmä 5 
Käynti, johon sisältyy esim. UÄ-tutkimus sekä ohutneulabiopsia ja/tai  PAD.  
Tavanomainen rtg-varjoainetutkimus (suoli, laskimot, herniografia. 
Perusteellinen urologinen tutkimus m.l. UÄ-tutkimus / prostatabiopsia.  
Kystoskopian ja /tai sytologia tai impotenssitutkimus1 (perustutkimuksilla).  
Kultamarkkereiden laitto prostataan. 
Munuaisten UÄ, labrat, natiivirtg.  
Virtsarakon sytostaattihuuhtelu.  
Isotooppitutkimuksen (voi sisältää peruslabraa).  
Laajat labrat (m.l. verivilj.), nat.rtg, uä, hoitoisuus (tipan laitto, katetrointi).  444 

606 Hintaryhmä 6 
Käynti, johon sisältyy CT-tutkimus.  
Laajempi verisuonilabra.  
Urodynaaminen tai impotenssitutkimus2 (lisätutkimuksilla). Isotooppitutkimus ja laaja, 
esim. urologinen labra.  
Kystoskopia, sytologia/PAD ja labrat.  
Kystoskopia, UÄ ja labrat.   
Laajat labrat, nat.rtg, UÄ-tutkimus, hoitoisuus (kanyylit, katetrit) 
Biologiset hoidot 742 

607 Hintaryhmä 7 
Käynti, johon sisältyy laajoja tutkimuksia ja hoitoja.Biologiset hoidot 977 

608 Hintaryhmä 8 
Käynti, johon sisältyy angiografia (voi sis. labraa, nat.rtg ja verisuonilabran tutkimuk-
sia).  
Laajat verisuonilabran tutkimukset m.l. duplex-UÄ ja labrat.  
Suppea MRI-tutkimus (voi sisältää labraa).  
Laajat labrat, nat.rtg- UÄ- ja CT-tutkimus, hoitoisuus (kanyylit, katetrit).  
Huom. laajat tutkimukset. Biologiset hoidot 1097 

609 Hintaryhmä 9 
Käynti, johon sisältyy laajoja tutkimuksia ja hoitoja. Biologiset hoidot 1280 

610 Hintaryhmä 10 
Käynti, johon sisältyy laaja tai erittäin laaja MRI-tutkimus (voi sisältää labraa). Biologi-
set hoidot  1599 

611 Hintaryhmä 11 
Käynti, johon sisältyy vähintään kaksi kallista tutkimusta (CT, MRI, angio, isotooppi). 
Biologiset hoidot 2017 

612 Hintaryhmä 12 
Erikoislääkärin vastaanotto ja siihen liittyviä vaativia tutkimuksia ja vaativia hoitoja. 
Biologiset hoidot 2343 

613 Hintaryhmä 13 
Laboratorio tai radiologian tutkimukset (käynti pelkästään tutkimusyksikössä) hinta 
esim. PSMA-PET-TT. Biologiset hoidot 2700 
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614 Hintaryhmä 14 
Erikoislääkärin vastaanotto ja siihen liittyvä vaativa lääkehoito. Biologiset hoidot  3173 

615 Hintaryhmä 15 
Erikoislääkärin vastaanotto ja siihen liittyvä vaativa lääkehoito. Biologiset hoidot 3562 

           
Kiinteähintaiset tutkimuspaketit 

10G, 20G Gastroenterelogiset tutkimuspaketit            
201 Gastroskopia (sis. PAD) 302 
202 Gastroskopia + polypektomia 894 
203 Gastroskopia ja skleroterapia tai muu vuodon  hoito 532 
204 Gastroskopia + dilataatio 605 
211 Sigmoideoskopia (sis. PAD), kolonoskoopilla 277 
212 Sigmoideoskopia + polypektomia 874 
213 Colonoskopia (sis. PAD) 549 
214 Colonoskopia + polypektomia 1029 
215 Sigmoideoskopia ja vuodon hoito 431 
216 Sigmoideoskopia + dilataatio 661 
217 Colonoskopia ja vuodon hoito 738 
218 Colonoskopia + dilataatio 738 
223 Ohutsuoliendoskopia 957 
224 Proktoskopia+barronit 386 
225 Paksusuolen vasemman puolen tähystys 373 
226 Proktoskopia 263 
227 Colonoskopia+barronit 685 

 
Korva-, nenä- ja kurkkutaudit     
 
Avohoito (erikoisala 55), päivystyskerroin 1,3    

0 Hintaryhmä 0 
Paperikonsultaatio, poliklinikkakäynnin korvaava puhelinkonsultaatio tai hoitokirje 
(edellyttää aina potilaan sairauskertomukseen tehdyt merkinnät) 89 

1 Hintaryhmä 1 
Sairaanhoitajan tutkimus- ja hoitokäynti ilman toimenpiteitä 89 

2 Hintaryhmä 2 
Erikoislääkärikäynti. Sisältää tavanomaisia laboratorio-, rtg- ym. 
tutkimuksia sekä perustoimenpiteitä. 157 

3 Hintaryhmä 3 
Vaativia tutkimuksia (kalliimmat laboratoriotutkimukset) sisältävät käynnit ja yksinker-
taisia (ryhmä I) toimenpiteitä sisältävät käynnit. 
-esim. skopiatutkimus 
-skopia ja maxpunktio 
-lavaatio 
-parasenteesi 
-biopsia, suturaatio, incisio, nenän tamponaatio,  
-vierasesineen poisto 
-kyynel- ja sylkirauhasteiden sondeeraus 
-kaulan ultraäänitutkimus 
-välikorvan kortisoni-injektio 
-kielijänteen katkaisu 
-trakeastomiakanyylin vaihto 454 

4 Hintaryhmä 4 
RII pkl toimenpiteet 585 
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-RFTA-hoidot 
-tympanostomia 
-CT-tutkimuksen sisältävä käynti 
-nenärepositio 
-tärykalvon rasvapaikka 

5 Hintaryhmä 5 
Kalliit radiologiset tai muut tutkimukset 
-Sinusten CT-tutkimus ja erityisen runsaasti aikaa tai hoitovälineitä  
vaativa käynti 
-CT+nasofiberoskopia+lavaatio+bakteerinätteet tai käynnille  
leikkaussalista tarvittaessa haettavat erikoisvälineet (FESS-kori)  
-kalliita laboratoriotutkimuksia käynnin yhteydessä esim. allergia laboratoriotutkimuk-
sia: pöly- ja eläinerittely  
-muu erityinen lisätoimenpide esim. korvien putkitus pkl:lla sinusasioiden lisäksi 931 

7 Hintaryhmä 7 
RIII pkl toimenpiteet 
Toimenpiteitä sisältävä poliklinikkakäynti 
-ihomuutoksen poisto pkl leikkaussalissa tai ihoplastia 
-shaver polypektomia 820 

10 Hintaryhmä 10 
Käynnit, jotka sisältävät vaativampia tutkimuksia ja toimenpiteitä (esim. audiogrammi, 
otomikroskopia, pkl-pientoimenpide) 244 

21 Hintaryhmä 21 
Korvakappaleen mallinotto, kuulokojeen käyttöönohjaus 101 

22 Hintaryhmä 22 
Tavanomaisia laboratorio- ja rtg- ja kuulontutkimuksia tms. sisältävät käynnit lääkärillä 
(esim. otomikroskopia, kuulontutkijan tekemä kuulontutkimus 215 

23 Hintaryhmä 23 
Vaativia toimenpiteitä tai tutkimuksia sisältävät käynnit (esim. kuulokojesovitus 1. 
käynti, 3. käynti 462 

32 Hintaryhmä 32 
Pkl-käynnin korvaava aikaa vievä hoitokirje 129 

    
Lastentaudit  
 
Avohoito (erikoisala 40), päivystyskerroin 1,3             

1 Hintaryhmä 1 
Hoitajan käynti ilman muita tutkimuksia. 
BCG-rokotus vieripoliklinikalla. 
Vastasyntyneen hoitajakäynti vieripoliklinikalla (bilirubiini-, paino- ja kuulokontrollit 
ym.) 109 

2 Hintaryhmä 2 
Peruskäynti, johon sisältyy yksittäisiä laboratorio- ja/tai röntgentutkimuksia.  
Siedätyshoidon ylläpitokäynti hoitajan vo:lla.  
Siedätysjatko yksi aine hoitajan vo:lla.  
Perus PRICK.  
Pediatrin uusintatarkastus vieripoliklinikalla.  
Kotisinivalo 176 

3 Hintaryhmä 3 
Ensikäynti 
Siedätysjatko kaksi ainetta hoitajan vo:lla.  
Astmakontrolli (ei spiro/IOS).   
Laaja PRICK.  
Vastasyntyneen tarkastus vieripoliklinikalla (ped. tarkastuksella ikää 36 h, ym.) 230 
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4 Hintaryhmä 4 
Ajanvaraus- ja päivystyskäynti, johon liittyy vaativampia laboratorio- ja/tai röntgentut-
kimuksia mm. ultraääni- ja varjoainetutkimuksia tai toisen erikoisalan konsultaatio.  
Suonen sisäiset hoidot tai erikoistyöntekijäryhmien työpanos, mm. aikaavievä astma-
hoitajan tai diabeteshoitajan työpanos. 
Erityistason sairaanhoidon päivystyspotilaat. 
Allergian siedätyshoidon aloitus. 
Astmakontrolli (sis. spiro/IOS). 335 

5 Hintaryhmä 5 
Sisältää kalliimpia tutkimuksia kuin hl 4 427 

6 Hintaryhmä 6 
Pkl-käynti, johon liittyy vaativia hormonaalisia, isotooppi, ultraääni- ja/tai rasitustutki-
muksia, histamiinialtistus, juoksurasitus 512 

7 Hintaryhmä 7 
Sisältää kalliimpia tutkimuksia kuin hl 6, juoksurasitus + PRICK 579 

8 Hintaryhmä 8 
Poliklinikkakäyntiin liittyy TT-tutkimus tai muita vaativia laboratorio- ja röntgentutki-
muksia 695 

9 Hintaryhmä 9 
Sisältää kalliimpia tutkimuksia kuin hl 8, magneettikuvaus 793 

10 Hintaryhmä 10 
Sisältää kalliimpia tutkimuksia kuin hl 9 1021 

11 Hintaryhmä 11 
Poliklinikkakäyntiin liittyy kalliita kuvantamistutkimuksia ja/tai kalliita kehitysviive/meta-
bolisia tutkimuksia 1294 

13 Hintaryhmä 13 
Erityishoidot 1845 

15 Hintaryhmä 15 
Hoitopuhelu tai -kirje, josta merkintä potilaspapereihin 89 

 
Naistentaudit  
 
Avohoito (erikoisala 30), päivystyskerroin 1,3    

1 Hintaryhmä 1 
Suoramyynti: Niskapoimututkimus/sonografi/erikoislääkäri 76 

2 Hintaryhmä 2 
Suoramyynti: Rakenneultraäänitutkimus/sonografi/erikoislääkäri 99 

3 Hintaryhmä 3 
Leikohoitajalla käynti 105 

4 Hintaryhmä 4 
Peruskäynti, sisältää alle 3 laboratoriotutkimusta. 
Mammografia.  
UÄ-tutkimus röntgenissä 
Seri-tukikeskus hoitajapuhelu (0-näytteistä 1-4 vrk, seurantapuhelu, 2 vk, 3 kk, 6 kk, 1 
v puhelu) 172 

5 Hintaryhmä 5 
Peruskäynti, joka sisältää ultraäänitutkimuksen ja/tai yli 3 lab.tutkimusta.   
Vaativat, kustannuksia aiheuttavat hormonipotilaat.  
Luun tiheyden mittaus.  
Ehkäisykapseleiden poisto.  
Leikohoitaja + lääkäri (gynekologi/anest.lääkäri).  
IUD:n laitto + kierukka potilaalta. 
Ferinject-tiputus 
Seri-tukikeskus hoitajakäynti (esim. rokotus) 204 
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6 Hintaryhmä 6 
Kierukan poisto UÄ-ohjauksessa. 
UÄ-tutkimus + Pistolet. 
UÄ+Papa. 
UÄ+HR+HPV -näyte 
UÄ+mammografia. 
Procren® pistoshoito 
Seri-tukikeskus kontrollikäynti, lääkärikäynti 277 

8 Hintaryhmä 8 
Kystoskopia, UÄ + kolposkopia samalle potilaalle, sellan CT, 
CT ilman pkl-käyntiä 461 

9 Hintaryhmä 9 
Hoitopuhelu tai – kirje, josta merkintä potilaspapereihin. 
Lääkärin soittoaika, josta merkintä potilaspapereihin. 
GDM-hoitajan soittoaika, josta merkintä potilaspapereihin. 
Oirepkl:n soittoaika, josta merkintä potilaspapereihin. 
Leikohoitajan soittoaika, josta merkintä potilaspapereihin 89 

12 Hintaryhmä 12 
Poliklinikkakäynti, joka sisältää magneettikuvauksen 1462 

18 Hintaryhmä 18 
Käynti sisältää TT-tutkimuksen.  
SPR-tutkimukset. 
Hysteroskopia+näytteet. 
Magneettikuvaus ilman pkl-käyntiä. 
IUD:n poisto hysteroskopiassa 761 

21 Hintaryhmä 21 
Kolposkopia + Papa.  
HSG eli hysterosonografia. 
Ehkäisykapselien laitto, kapseli poliklinikalta. 
Zoladex- kapselien laitto. 
MVA eli manual vacuum aspiraatio 360 

24 Hintaryhmä 24 
Polikliininen käynti kätilön tutkimuksissa. 
Uusintakäynti diabeteshoitajalla/sypehoitajalla. 
Aika kätilölle vieripkl:lla  183 

25 Hintaryhmä 25 
Käynti äitiyspoliklinikalla (sisältää kätilön ja lääkärin tutkimukset). 
Synnytyksen jälkitarkastus. 
Aika lääkärille vieripkl:lla. 217 

27 Hintaryhmä 27 
Ehkäisykierukan poisto UÄ-ohjauksessa alkuraskaudessa. 
Käynti äitiyspoliklinikalla (sisältää kätilön ja lääkärin tutkimukset) + jokin RTG-tutkimus 
(ei magneetti) 442 

28 Hintaryhmä 28 
Diabeteshoitajan alkuneuvonta. 
Insuliinin aloitusohjaus. 
Synnytyspelkokäynti. 
Sosiaalityöntekijän kartoitus 387 

29 Hintaryhmä 29 
Lääkärin tekemä niskaturvoke UÄ tai rakenne UÄ.   
Flow-tutkimus.  
Gemini-kontrollit 305 
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41 Hintaryhmä 41 
Ca-kontrollit. 
TSSG eli transvaginaalinen salpingosonografia. 
Kolposkopia + Pad-näytteet. 
Kolposkopia + HR-HPV -näyte. 
Loop-konisaatio. 
Peruskäynti + rtg-tutkimukset. 
Kystapunktio 413 

42 Hintaryhmä 42 
IUD:n laitto + kierukka pkl:lta. 
Loop-hoito 503 

48 Hintaryhmä 48 
Lääkkeellinen raskaudenkeskeytyksen tai keskenmenon hoito kotona tai osastolla 686 

50 Hintaryhmä 50 
Termoablaatio  1577 

54 Hintaryhmä 54 
Polyypin/myoman poisto Bigatti-tekniikalla 
Seri-tukikeskus ensimmäinen käynti 1577 

55 Hintaryhmä 55 
Polyypin/myoman poisto Myosure-tekniikalla 1709 

56 Hintaryhmä 56 
Polyypin/myoman poisto Myosure-tekniikalla + jokin seuraavista: HSG, IUD:n laitto, 
hysteroskopia, kalliita laboratoriotutkimuksia, välineistön vaihtaminen Bigattiin 1832 

57 Hintaryhmä 57 
Hysteroskopia Bigatti-tekniikalla+termoablaatio. 
Hysteroskopia Myosurella+termoablaatio 2442 

 
Fysioterapia      
 
Avohoito (erikoisala 96), päivystyskerroin 1,3            

1 Hintaryhmä 1 
Lyhyt fysioterapiakäynti 56 

2 Hintaryhmä 2 
Fysioterapiakäynti, kesto n. 1 tunti 93 

3 Hintaryhmä 3 
Fysioterapiakäynti, kesto n. 1,5 tuntia 139 

4 Hintaryhmä 4 
Fysioterapiakäynti, inkontinenssihoito 179 

5 Hintaryhmä 5 
Inkontinenssihoito + apuvälineet 231 

7 Hintaryhmä 7 
Uroterapeutin, fysioterapeutin käynnin korvaava puhelinkontakti, merkintä sairausker-
tomukseen 89 

8 Hintaryhmä 8 
Peruskäynti uroterapeutilla, sis. toistokatetroinnin, opetus/ kestokatetrin poisto ja virt-
saamisen seuranta, flow+residuaali, kesto n. 1,5 tuntia 
Fysioterapeutin tekemä TEP-leikkausten 1. jälkitarkastus ja ortopedin konsultaatio 169 

9 Hintaryhmä 9 
Uroterapeutin ohjaama vaippatesti+flow+residuaali ja toistokatetroinnin opetus/kesto-
katetrin poisto ja virtsaamisen seuranta, kesto n. 2 tuntia. 
Fysioterapeutin tekemä TEP-leikkausten 1. jälkitarkastus ja ortopedi 220 

10 Hintaryhmä 10 
Uroterapeutin laaja ohjaus, toistokatetrointi/emg-mittaukset ja harjoitusten suunnittelu 
ja ohjeistus, kesto n. 3 tuntia. 
Uroterapeutin ohjaama suolihuuhtelulaitteen käytön ohjaus + suolihuuhtelulaite (sis. 
laitteen, 2 rektaalikatetria, 1 pussin, 2 nauhaa) + alkuhoitoa varten 10 rektaalikatetria.  275 
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11 Hintaryhmä 11 
TEP-leikkausten ensimmäinen jälkitarkastus 114 

12 Hintaryhmä 12 
Uroterapeutin ohjaama suolihuuhtelulaitteen käytön ohjaus + suolihuuhtelulaite (sis. 
laitteen, 2 rektaalikatetria, 1 pussin, 2 nauhaa) + alkuhoitoa varten 10 rektaalikatetria 
+ lantionpohjanlihasten lihasvoiman mittaus ja lihasten harjoittelun ohjaus eli inkonti-
nenssihoito eli ohjaukset + tarvikkeet + inkontinenssihoito. 443 

 
Vuodeosastohoitopäivä, käytetään kaikilla vuodeosastoilla 

44 Hyvinvointialueen akuuttihoidon tai arviointi- tai kuntoutusyksikköön siirtoa odottavat 
potilaat 735 

 
Oulaskankaan muut palvelut 
 
Ravitsemussuunnittelu                                                          

85 Seurantakäynti ravitsemusterapeutilla 103 
86 Ensikäynti ravitsemusterapeutilla 132 
88 Erittäin vaativa käynti ravitsemusterapeutilla 150 

Oulaskankaan perusterveydenhuollon päivystys   

Perusterveydenhuollon päivystys (erikoisala 15Y) 
1 Luokka 1 

Lääketieteellisesti yksinkertainen peruspäivystyskäynti.  
83 

 
2 Luokka 2 

-Kesto alle 30 minuuttia. 
-Tavanomainen päivystyskäynti ja yksinkertaiset toimenpiteet, joissa ei tarvita avusta-
vaa henkilökuntaa (esim. paracenteesit, injektiot) 177 

3 Luokka 3 
-Kesto yhteensä yli 30 minuuttia. 
-Henkilökuntaa sitovat ja/tai aikaa vievät tapaukset, kuten rintakipuiset, neurologiset- ja 
mielenterveyspotilaat tai näitä vastaavat käynnit sekä kuoleman toteaminen. 
-Kipsaukset, suturaatiot ja muut aikaa vievät ja/tai avustavaa henkilökuntaa vaativat 
toimenpiteet 322 

4 
 

Lääkärin konsultaatiopuhelu (käyntityyppi G) mm. tk:n vuodeosastolta lääkärille tulevat 
konsultaatiopuhelut 54 

5 Sairaanhoitajan vastaanottokäynti tai hoitopuhelu 
Sairausloman kirjoittaminen, haavasidosten vaihtaminen, injektion antaminen (lääke 
potilaalla itsellä mukana), kipsin korjaaminen. 66 

8 Sairaanhoitajan vastaanottokäynti, laajennettu toimenkuva. 83 
10 Jatkopaikkaa terveyskeskukseen odottava potilas 379 
11 Psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanottokäynti 96 
12 Henkilökuntaa sitova/runsaasti aikaa vievä käynti (sisältää esim. CT-tutkimuksen/kal-

liita lääkehoitoja 712 
13 Potilaat, joilla sekä psykiatrisen sairaanhoitajan että lääkärin vastaanotto 296 

Oulaskankaan erikoissairaanhoidon päivystys   

Erikoissairaanhoidon päivystyksessä käytetään Oulaskankaan erikoisalakohtaisia hintaluokkia. 
 
Päivystysapu 116117 –palveluhinnasto  
Laskutetaan erillisen sopimuksen mukaisesti  
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Ensihoito  

Ensihoidon hinnasto perustuu Valtioneuvoston asetukseen sairaankuljetuksen kustannusten korvaustak-
sasta (490/2018).  
 
Sairaankuljetus 
 
Sairaankuljetuksen korvaustaksa muodostuu lähtömaksun, kilometrimaksun, toisen sairaankuljettajan lisä-
maksun ja odotusajan maksun korvausperusteesta. Maksun kokonaissummasta vähennetään asetuksen 
mukainen asiakkaan omavastuuosuus. 
 
Lähtömaksun ja kilometrimaksun 
korvausperuste 

Uuden kuljetuksen lähtömaksun korvausperusteena käytetään enin-
tään 69,35 euroa. 
Jos kuljetusmatkan pituus ylittää 20 kilometriä, tämän matkan ylittä-
vän osuuden kuljetuskustannusten korvausperusteena käytetään 
enintään 1,85 euroa jokaiselta alkavalta kilometriltä. Kuljetusmatka 
lasketaan auton sijoituspaikasta takaisin auton sijoituspaikkaan. 

Toisen sairaankuljettajan lisä-
maksun korvausperuste 

Kuljetustehtävään osallistuvan toisen sairaankuljettajan lisämaksun 
korvausperusteena käytetään enintään 36,92 euroa ja tunnin ylittä-
vältä ajalta lisäksi enintään 18,46 euroa jokaiselta alkavalta puolelta 
tunnilta. Toisen sairaankuljettajan aika lasketaan alkaen auton lähtö-
ajasta sijoituspaikalta kuljetustehtävän päättymisaikaan. 

Odotusajan maksun korvauspe-
ruste 

Yli tunnin kestävän yhtäjaksoisen odotusajan maksun korvausperus-
teena käytetään enintään 9,22 euroa jokaiselta alkavalta neljännes-
tunnilta. 

Yhtä useampien vakuutettujen 
kuljetuskustannusten korvauspe-
ruste 

Jos sairaankuljetusajoneuvossa kuljetetaan useampia kuin yhtä poti-
lasta, yllä tarkoitetun korvausperusteen perusteella korvataan vain 
pisimmän matkan kuljetettavan potilaan matkakustannukset. 
Yhtä useampien paaripotilaina olevien vakuutettujen lähtömaksun 
korvausperusteena käytetään enintään 34,67 euroa. Kuljetuksessa 
mukana olevan istuvan potilaan lisämaksun korvausperusteena käy-
tetään enintään 17,33 euroa. 

Paluumatkan korvausperuste Paluumatkalla kuljetukseen otetun uuden potilaan kuljetuskustan-
nusten korvausperusteena käytetään tämän asetuksen mukaisia 
korvausperusteita, kuitenkin siten että korvausperusteen perusteella 
korvataan vain yhden potilaan matkakustannukset. Asetuksen 3 §:n 
2 momentin korvausperusteen perusteella korvataan uuden kuljetuk-
sen aiheuttaman lisämatkan kuljetuskustannukset siltä osin kuin lisä-
matka ylittää 20 kilometriä. 

 
 
Muut tuotteet 
Alkoverinäytteet Alkoverinäytteestä laskutetaan arkisin ja lauantaisin klo 7-21 8 € ja 

muina aikoina 16 €. Lisäksi laskutetaan ensihoidon käyntikorvausta 
106,27 €. 

Taktinen ensihoito Taktinen ensihoito veloitetaan erikseen todellisiin kustannuksiin pe-
rustuen. 

Pohjois-Suomen YTA-alueelle 
kohdistuvat ensihoidon asiantun-
tijat 

Pohjois-Suomen YTA-alueelle kohdistuvat ensihoidon asiantuntija-
kustannukset jaetaan hyvinvointialueille kapitaatioperusteisesti. 

FINNHEMS50 Päivystävästä ensihoitolääkäritoiminnasta aiheutuvat kustannukset 
jaetaan Pohjois-Suomen YTA-alueella 25 % kapitaatioperusteisesti 
ja 75 % suoriteperusteisesti. 

Ambulanssien vuokrahinta vuo-
rokaudessa (sis. Alv).  

Perusambulanssi 200 €/vrk 
Tehoambulanssi 290 €/vrk 
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Hoitovälineet/lääkintälaitteet (ei lääkkeet) 

- Defibrillaattori 100 €/vrk 
- Hoitoreput 100 €/vrk 
- Muut välineet 50 €/vrk 

 
Lisäkilometrit 0,7 €/km 
 
Vuorokausihinta sisältää kilometrit 100 km saakka. Välineistö ja am-
bulanssi palautetaan luovutuskuntoisena ja täydennettynä käytetyillä 
hoitovälineillä. Mikäli yksikkö vaurioituu ja vakuutus korvaa vaurion, 
maksaa vuokraaja omavastuuosuuden (1000€). Seitsemää vuoro-
kautta pidemmistä vuokra-ajoista sovitaan erikseen. 

Tehohoitopotilaan haku Mikäli KELA ei korvaa, peritään voimassa olevat sairaankuljetusase-
tuksen mukaiset taksat ja 500 €/tehtävä. 
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Sairaanhoidolliset palvelut 

 

OYS Diagnostiikka 

Perinnöllisyyslääketiede 
 
Avohoito (erikoisala 94)                         

72 Hintaryhmä 72 
Hoitajan yhteydenotto 89 

74 Hintaryhmä 74 
Hoitajan yhteydenotto, laaja 169 

14 Hintaryhmä 14 
Perinnöllisyysneuvonta tai diagnostinen konsultaatio, suppea 
myös digihoitopolulla tai muulla etävastaanotolla 397 

17 Hintaryhmä 17 
Perinnöllisyysneuvontaan, diagnostiseen konsultaatioon tai harvinaissairaan hoitopo-
lun suunnitteluun liittyvän poliklinikkakäynnin korvaava etäkontakti tai hoitokirje, 
myös digihoitopolulla tai muulla etävastaanotolla 432 

40 Hintaryhmä 40 
Perinnöllisyysneuvonta, diagnostinen konsultaatio tai harvinaissairaan hoitopolun 
suunnittelu, tavallinen, 
myös digihoitopolulla tai muulla etävastaanotolla 512 

46 Hintaryhmä 46 
Kuten 17 tai 40, mutta sisältää diagnostisia tai tarkentavia DNA-, kromosomi- tai 
muita tutkimuksia 1635 

47 Hintaryhmä 47 
Kuten 46, mutta sisältää useita tai kalliita DNA-, kromosomi- tai muita tutkimuksia 1976 

50 Hintaryhmä 50 
Perinnöllisyysneuvonta, diagnostinen konsultaatio tai harvinaissairaan hoitopolun 
suunnittelu, vaativa, 
myös digihoitopolulla tai muulla etävastaanotolla 727 

54 Hintaryhmä 54 
Kuten 50, mutta sisältää diagnostisia tai tarkentavia DNA-, kromosomi- tai muita tutki-
muksia 2314 

55 Hintaryhmä 55 
Perinnöllisyysneuvonta, diagnostinen konsultaatio tai harvinaissairaan hoitopolun 
suunnittelu, erittäin vaativa, 
myös digihoitopolulla tai muulla etävastaanotolla 990 

56 
 

Hintaryhmä 56 
Kuten 55, mutta sisältää kalliita diagnostisia tai tarkentavia DNA-, kromosomi- tai 
muita tutkimuksia 2673 

57 Hintaryhmä 57 
Kuten 56, mutta sisältää useita tai erityisen kalliita DNA-, kromosomi- tai muita tutki-
muksia 2990 
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61 Hintaryhmä 61 
Suvun sairauden vuoksi tarpeellinen perinnöllisyysneuvonta ja kantajuus-, ennakoiva 
tai diagnostinen tutkimus, ei välttämättä ulkoista lähetettä, myös digihoitopolulla tai 
muulla etävastaanotolla 

951 
 

23 Hintaryhmä 23 
Hoitokirje, tavallinen 181 

24 Hintaryhmä 24 
Hoitokirje, vaativa, edellyttää kirjallisuuteen perehtymistä, diagnostisten tietojärjestel-
mien käyttöä 346 

25 Hintaryhmä 25 
Hoitokirje, erittäin vaativa, edellyttää kirjallisuuteen perehtymistä, diagnostisten tieto-
järjestelmien käyttöä 758 
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Kuntoutuspalvelut 

 

Apuvälinepalvelut 

 (erikoisala 99) 
 
Käynti lääkärillä      

1 Peruskäynti 415 
0 Käynti lääkärillä tai vastaava käynti 516 
2 Vaativa ja aikaa vievä käynti (usea työntekijä) 792 
3 Erityisen vaativa ja aikaa vievä tutkimus, kotikäynti 1092 

 
Käynnin korvaava apuvälinearvio, puhelinkontrolli tai hoitokirje 

7 Suppea 89 
8 Laaja 169 
47 Vaativa 184 

 
Apuvälinepalvelut 

10 
 

Apuvälinearvio ja apuvälineen kokeilu  
- pari tai ryhmätyönä tehtävät perusapuvälinearviot 
- yhden terapeutin tekemät arviot, joihin liittyy apuvälineen pienet muutostyöt 513 

11 Perus apuvälinearvio ja apuvälineen kokeilu  
- ei apuvälinemuutostöitä 400 

12 Suppea uusinta-, arviointi tai seurantakäynti  134 
13 Laaja aikaa vievä apuvälineprosessi 

- suunnittelu, yhteydenotot eri viranomaisiin 1025 
14 Laaja apuvälinearvio ja apuvälineen kokeilu 

- apuvälinemuutostyöt 
- kodinmuutostyöarviointi 830 

15 Apuvälineen luovutus, käytönopetus ja ohjaus 
- terapeutin tekemät 302 

16 Lyhyt kotikäynti tai käynti useamman asiakkaan luona samassa kunnassa 
- terapeuttien tekemät kotikäynnit; yksittäiset apuvälineet 154 

17 Kokonaisvaltainen ja vaativa apuvälineprosessi 
- useamman apuvälineen arviointi ja/tai laajojen kodinmuutostöiden arviointi 1658 

Effectorin kautta laskutettavat 
 
Apuvälineet: Apuvälinekohtainen käyttömaksu 
Apuvälineiden huollot ja korjaukset: Toteutuneiden kustannusten perusteella 
 

OYS Fysiatria         

(erikoisala 96)         
 
Avohoito                                                            

1 Lyhytkestoinen käynti esim. fysioterapeutilla, sisältää lääkärin konsultaation 120 
2 Lyhytkestoinen lääkärissäkäynti 217 
3 Lääkärissäkäynti 420 
4 Soitto vastauksista, korvaa fyysisen käynnin lääkärin luona 89 
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5 Pitkä puhelu, korvaa fyysisen käynnin lääkärin luona ja voi johtaa esimerkiksi konsul-
taatioon, hoitokirjeeseen, lausuntoon tai lähetteeseen 169 

 
 Fysio- ja jalkaterapeutin terapiakäynnit     

10 Lyhyt  fysioterapiakäynti 61 
11 Fysio- tai jalkaterapiakäynti (kesto n. 1 tunti) 103 
12 Fysio- tai jalkaterapiakäynti (kesto n. 1 ½  tuntia) 145 
13 Fysio- tai jalkaterapiakäynti (kesto n. 2 tuntia) 174 
14 Fysioterapiakäynti – inkontinenssihoito 192 
15 Lyhyt seurantakäynti lantiopohjaterapeutilla 234 
16 Muu vaativa terapia tai tutkimuskäynti esim. lantiopohjafysioterapiaan liittyvä analyysi 

ja hoitosuunnitelma, vaativa kontrollikäynti, käynti seksuaaliterapeutilla  289 
17 Soittoaika ( fysioterapeutti, toimintaterapeutti, psykologi ym. ) 89 
18 Psykologin käynti. Käynti, johon voi liittyä psykologin aikaa vievä konsultaatio 289 

  
Toimintaterapiakäynnit     

20 Toimintaterapiakäynti, 60 min 129 
21 Vaativa toimintaterapiakäynti, 90 min 243 
22 Lastan tai muun pienapuvälineenluovutus/valmistus, sisältää tarvikkeet 150 
23 Laaja toimintaterapiakäynti (esim työkykyarvio, apuvälineet ym.), 120 min 263 

 
 
Tutkimuskäynnit     

40 Peruslaboratoriotutkimukset/natiiviröntgenkuva 118 
41 Ultraäänitutkimus 147 
42 Laajat laboratoriotutkimukset 290 
43 Laajat laboratoriotutkimukset ja laajat natiivitutkimukset/fasettiblokadi 350 
44 EnMg-tutkimus 427 
45 Hermojuuriblokadi 619 
46 Isotooppitutkimukset 503 
47 CT-tutkimukset 451 
48 Magneettitutkimus 617 
49 Diskografia (MRI/CT) 730 
50 Kahden alueen magneettitutkimus 962 
51 Usean alueen magneettitutkimus 1082 
52 Vaativa EnMg-tutkimus 638 

 
Yhdistetyt hoito- ja tutkimuskäynnit 

60 Hintaryhmä 60 
Lyhyt lääkärissäkäynti ja fysioterapia- tai toimintaterapiakäynti 211 

61 Hintaryhmä 61 
Fysioterapia- tai jalkaterapia- tai toimintaterapiakäynti 334 

62 Hintaryhmä 62 
Fysioterapia- ja toimintaterapiakäynti (esim. arvio TNS-Laitteen sopivuudesta ja lai-
naus tai apuvälineohjaus) 176 

63 Hintaryhmä 63 
Vaativa fysioterapeutin ja / tai jalkaterapeutin ja /tai toimintaterapeutin yhteiskäynti, 
tai sisältää lastan valmistuksen 420 
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64 Hintaryhmä 64 
Käyntiin liittyy usean asiantuntijan yhteisneuvottelu tai arviointi toimenpide-, leikkaus-
arvioinnin tai hoitosuunnitelman suhteen (esim. MESEL -selkämeeting, CRPS-poti-
laan hoitoneuvottelu). Toimintaterapeutin ja 7 tai fysioterapeutin yhdistetty arvio ja 
hoitokäynti 417 

65 Hintaryhmä 65 
Apuvälinekäynti (kipsikengät, kyynärsauvat) 59 

66 Hintaryhmä 66 
Lääkärikäynti, johon sisältyy esim. CT-tutkimus, isotooppitutkimus tai muu vaativa tut-
kimus, fysioterapeutin/toimintaterapeutin  hoito ja tutkimus (esim. apuväline tai TNS-
laitteen ohjauskäynti) 678 

67 Hintaryhmä 67 
Lääkärissäkäynti, johon sisältyy laaja toimintakykyarvio/kuntoutussuunnitelma tai 
EnMg-tutkimus, SI-artrografia tai muu vastaava tutkimus. Kävelyanalyysi, johon sisäl-
tyy potilasohjaus 696 

68 Hintaryhmä 68 
Vaativa / pitkäkestoinen lääkärissäkäynti (pitkävastaanotto/konsultaatio/vaativa lau-
sunto) tai käyntiin sisältyy magneettitutkimus tai muu vaativa tutkimus samalle päi-
välle. Moniammatillinen proteesiarvio. Toimintaterapeutin tekemä painetekstiiliarvio ja 
tilaus (tekstiilin hinta sisältyy hoitotarvikkeena käyntiin) 976 

  
Ryhmät ja kurssitoiminta     

71 Fysioterapeutin/toimintaterapeutin ryhmäterapia /kerta 30 
75 Moniammatillinen TULES-kuntoutus / pv 355 
76 Selkä- tai niskastartti 45 
77 Psykofyysinen moniammatillinen kivunhallintaryhmä/kerta, Kipukuntoutusryhmä 281 
78 Sovelletun rentouden ryhmä/kerta 30 

 
Kipupoliklinikka 

90 Hoitajan hoidollinen puhelinkontakti tai vastaanotto 89 
91 Hoitajan antama terapiakäynti 116 
92 Käynnin korvaava puhelinvastaanotto alle 30 min 169 
94 Käynnin korvaava puhelinvastaanotto yli 30 min, kipuryhmäkäynti 277 
95 Lääkärinvastaanotto, uusintakäynti alle 45 min 351 
96 Lääkärinvastaanotto, uusintakäynti yli 45 min, ja /tai pientoimenpiteen sisältävä 

käynti. Poliklinikalla toteutettu rTMS-sarjahoitokäynti 563 
97 Lääkärin vastaanotto, ensikäynti  938 
98 Lääkärin vastaanotto sisältäen moniammatillisen kiputyöryhmän tai vaativat toi-

menpiteet 1378 
99 Kipupsykologin käynti 289 

 
Kuntoutustutkimuspoliklinikka (erikoisala 99) käyttää lääkinnällisen kuntoutuksen avohoidon hintaluokkia 
laskutuksessa. 
 
Oulaskankaan kuntoutus käyttää hinnoittelussaan Oulaskankaan Fysioterapian hintaluokkia. 
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OYS Lääkinnällinen kuntoutus 

(erikoisala 99) 
 
Avohoito          

0 Käynti lääkärillä tai vastaava käynti. 
Koordinaattorin alkuhaastattelu, toimintaterapeutti, fysioterapeutti, sosiaalityöntekijä, 
tutkimuskäynti 516 

1 Peruskäynti. 
Sosiaalityöntekijä, psykologi, seurantakäynti erityistyöntekijällä, tutkimuskäynti 415 

2 Vaativa ja aikaa vievä käynti (useampi työntekijä). 
Kokonaisajankäyttö alle 3 tuntia potilasta kohden (sisältää myös kirjalliset työt), laaja 
tutkimuskäynti 792 

3 Erityisen vaativa ja aikaa vievä tutkimus, kotikäynti  1092 
5 Tutkimuskäynti (peruslaboratorio-/natiiviröntgentutkimus) 116 
6 Erityisen vaativa, aikaa vievä tutkimus, sisältää useamman henkilön työpanosta tai kal-

liita erityistutkimuksia 1302 
7 Käynnin korvaava potilaspuhelu/-kirje ja siihen liittyvä kirjallinen työ, suppea (alle 15 

min) 89 
8 Käynnin korvaava potilaspuhelu/ -kirje ja siihen liittyvä kirjallinen työ, laaja (15 – 30 

min). 
Digihoitopolun kontakti. Psykologin/neuropsykologin ohjauskäynti 169 

46 Laaja moniammatillinen työryhmä tai laaja ammattitautiselvitys 1658 
47 Käynnin korvaava potilaspuhelu/ -kirje ja siihen liittyvä kirjallinen työ, vaativa (yli 30 

min.) 184 
9 Videoneuvottelu, suppea 279 
19 Videoneuvottelu, laaja 421 
41 Uusintakäynti lääkärillä tai vastaava käynti. Tutkimuskäynti 260 

 
60 Peruskäynti (kävelysimulaattoriharjoittelu + sähköstimulaatio)  

1 tunti 129 
61 Vaativa käynti (kävelysimulaattoriharjoittelu+sähköstimulaatio +alku-/loppumittaus; kä-

velyanalyysi, tasapainomittaus, videointi)  
2 tuntia 260 

18 Sairaanhoitajan ohjaus- ja seurantakäynti 137 
 

 Työlääketieteen poliklinikkakäynnit    
42 Hoitajan ohjaus poliklinikalla/ etäyhteydellä esim. Pef-työpaikkaseuranta, astma-info. 

Merkintä sairauskertomukseen  
229 

 

43 Käynnin korvaava hoitopuhelu (kesto n. 15 min), jossa tutkimustulosten läpikäyminen 
esim. pölykeuhkoraati, ammattitauti-ilmoituksen tekeminen, potilaan ohjaus ja neu-
vonta. 
Sisältää työterveyshuollon erikoislääkärin konsultaation. 654 

44 Tutkimuskäynti (laboratorio, rtg) 332 
45 Suppea ammattitautiselvitys vastaanotolla/ lääkärin vastaanotto puhelimella ilman jat-

kotoimenpiteitä (kesto n. 30min).  Selvitetään työn epäiltyä yhteyttä potilaan oirei-
siin/sairauteen huolellisesti haastattelemalla. 
Sisältää työterveyshuollon erikoislääkärin konsultaation 830 
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46 Laaja ammattitautiselvitys vastaanotolla/ lääkärin vastaanotto puhelimella (kesto n. 1 
tunti) tai etävastaanotto Teams-sovelluksella. Sisältäen työanamneesin ja sairaushisto-
rian lisäksi perehtymisen työolosuhdetietoihin ja muihin tietolähteisiin. Sisältää perus-
verikokeet ja natiivikuvaukset. 
 Sisältää työterveyshuollon erikoislääkärin konsultaation. 
Uusintakäynti, jossa johtopäätökset ja jatkosuunnitelma ja esim. at-ilmoitus. Sisältää 
työterveyshuollon erikoislääkärin konsultaation. 1658 

47 Käynnin korvaava potilaspuhelu/ -kirje ja siihen liittyvä kirjallinen työ, vaativa (yli 30 
min.).  
Ohjaus-/seurantakäynti. Tutkimuskäynti 
Soitto vastauksista (verikokeet, rtg), korvaa fyysisen käynnin lääkärin luona.  
Sisältää työterveyshuollon erikoislääkärin konsultaation 184 

48 Erityisen laaja ammattitautiselvitys vastaanotolla/ lääkärin vastanotto puhelimella 
(kesto n. 1.5 tuntia) tai etävastaanotto Teams-sovelluksella sisältäen työanamnesin ja 
sairaushistorian lisäksi perehtymisen työolosuhdetietoihin ja muihin tietolähteisiin. Si-
sältää verikokeet, röntgenin (natiivi ja/tai TT), keuhkojen toimintakokeet, allergiates-
taukset sekä mahdollisesti käsittelyn Oys:n pölykeuhko- tai muissa asiantuntijaraa-
deissa. 
Sisältää työterveyshuollon erikoislääkärin konsultaation. 
Uusintakäynti, jossa johtopäätökset ja jatkosuunnitelma ja esim. at-lausunto.  
Sisältää työterveyshuollon erikoislääkärin konsultaation/ muiden mm. Työterveyslaitok-
sen asiantuntijoiden konsultaatioita. 2342 

 
Kuntoutusohjaus          

62 Peruskäynti vastaanotolla 181 
52 Pidempi peruskäynti vastaanotolla, kotikäyntinä tai muuna käyntinä 349 
53 Vaativa: koulu, koti tai muu käynti. Kokonaistilanteen selvittäminen ja jatkotoimenpi-

teet. Asunnonmuutostöiden selvitys lausuntoineen. Kuntoutusseuranta. 448 
54 Erittäin vaativa: koulu, koti tai muu käynti. Aikaa vievä kokonaisselvitys toimenpitei-

neen. Yhteistyö- ja verkostokokoukset.  626 
 
Terapiaostopalvelut 
 
Terapiaostopalvelut (Effector) sisältävät kuntoutuksen vastuualueen hallintokulun 2,40 €/käynti. 
 
 
Vuodeosastohoito 
 
 Kuntoutushoito 

16 Kuntoutushoito, yksilöllinen 269 
20 Kuntoutushoito, yksilöllinen 544 
21 Kuntoutushoito, yksilöllinen 950 
23 Kuntoutushoito, erittäin vaativa 1220 
24 Kuntoutushoito, vaativa 1120 
25 Hengityshalvauspotilaan hoito 1655 
26 Hengityshalvauspotilaan vaativa hoito 2107 
27 Kuntoutushoito, erittäin vaativa, omahoitaja 1506 
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Ensitieto ja sopeutumisvalmennus 
 
Hintaluokat määräytyvät kokonaiskustannusten perusteella, joihin vaikuttavat kohderyhmä, kurssin kesto, 
tarvittavien asiantuntijoiden ja henkilökunnan määrä sekä omaisten osallistuminen.  Etäryhmässä asian-
tuntijoihin on yhteys videon välityksellä. 
 

8 Hintaluokka I  93 
9 Hintaluokka II 174 
10 Hintaluokka III  404 
11 Hintaluokka IV 583 
12 Hintaluokka V  894 
13 Hintaluokka VI / lasten perhekurssi 1497 

 
Kuntoutusjaksojen ostopalvelut 
 
Kuntoutusjaksojen (Effector) ostopalvelut sisältävät kuntoutuksen vastuualueen hallintokulun 4,90 €/vrk. 
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Pelastustoimi 

 
Hinnaston soveltaminen ja vuokrausperiaatteet    
       

1. Laskutus tehdään verottomilla hinnoilla.    
2. Mikäli ALV-verokannoissa tapahtuu muutoksia, muutetaan taksaa siltä osin. 
3. Pelastuslaitoksen laskuihin lisätään laskutuslisä 5 €/lasku.  
4. Pelastuslaitoksen kalustoa ja henkilöstöä voidaan käyttää ainoastaan siinä tapauksessa, ettei pe-

lastustoiminnan toimintavalmius alene tai toiminta muutoin vaarannu.   
5. Kaluston vuokraus on lähtökohtaisesti viranomaistoimintaa, jolloin kaluston ja siihen liittyvän henki-

löstön vuokraaminen kohdistuu toisen viranomaisen johtamaan tehtävään ns. virka-apu tehtävä. 
6. Kaluston on oltava palautettaessa vastaavassa kunnossa kuin vuokrattaessa.  
7. Vuokraaja vastaa rikkoontuneen kaluston korjauksesta tai uusimisesta. 
8. Tuntitaksoissa vähimmäislaskutusaika on yksi tunti. Sen lisäksi laskutus tapahtuu puolen tunnin 

tarkkuudella.     
9. Pienkaluston tarvitsemat poltto- ja voiteluaineet eivät sisälly vuokraushintoihin. Kalusto lainataan ja 

palautetaan tankattuina / sopimuksen mukaan.    
10. Vuokralle antajan on annettava tarvittava käyttöopastus vuokrattaviin laitteisiin ja koneisiin 
11. Palopäällikkö tai hänen määräämä vastuuhenkilö huolehtii laskutuksesta viivytyksettä laskutusoh-

jeiden mukaisesti.     
12. Palopäällikkö voi pelastustoiminnan palvelualuejohtajan kanssa keskusteltuaan voi erityisestä 

syystä alentaa taksan mukaista laskutusta/maksua, mikäli kustannukset ovat kyseisen kohteen 
osalta olennaisesti taksan mukaista maksua alemmat ja mikäli sen periminen olisi täysimääräisenä 
ilmeisen kohtuutonta.     

 
Tämä hinnasto ei koske erilliseen sopimukseen perustuvia palvelumaksuja, esimerkiksi pelastuslaitosten 
välisen erillisen sopimuksen mukaista laskutusta tai erikseen sovittuja viranomaisyhteistyön laskutusta.
   
        
Tarvittaessa pelastustoiminnan palvelualuejohtaja antaa täydentäviä ohjeita vuokrauksesta. 
       
 KALUSTON LASKUTUSTAKSA  

  

 1. Laskutuksessa käytettävä tuntiveloitus- hinta   
SISÄLTÄÄ 

ALV:N ALV 24 % VEROTON 
  Peruslaskutustunnin hinta  € / tunti 61,91 11,98 49,93 

  
Lisäksi laskutetaan aiheutuneet yli-, ilta-, yö-, lauantai- ja sun-
nuntai- haittalisät KVTES:n mukasesti         

  Katso soveltamisohje taksan lopussa         

 

2. Ajoneuvojen kilometrihinnat   
SISÄLTÄÄ 
ALV:N ALV 24 % VEROTON 

  Kevyt ajoneuvot (paino alle 3.500 kg) € / km 1,39 0,27 1,12 

  Johtoauto / tarkastusautot                     

  miehistöauto         

  Raskaat pelastusajoneuvot € / km 3,50 0,68 2,82 

  Sammutusauto         

  Raivausauto         

  Säiliöauto                        

  Puomitikas- tai nostolava-auto         

  Kemikaali/ jälkivahingon /öljyntorjuntayksikkö           

  
Kalustoauto (koukkulava-auto / vaarall. aineiden torjunta, muu 
kuorma-auto)         
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3. Ajoneuvojen tuntiveloitukset 
   

SISÄLTÄÄ 
ALV:N ALV 24 % VEROTON 

  Sammutusauto € / tunti 184,73 35,75 148,97 

  Säiliöauto                € / tunti 184,73 35,75 148,97 

  Kemikaali/ jälkivahingon /öljyntorjuntayksikkö  € / tunti 184,73 35,75 148,97 

  Letkuauto € / tunti 184,73 35,75 148,97 

  Koukkulava-auto / muu kuorma-auto € / tunti 184,73 35,75 148,97 

  Raivausauto € / tunti 184,73 35,75 148,97 

  Puomitikas- tai nostolava-auto € / tunti 237,39 45,95 191,44 

  Miehistöauto  € / tunti 130,82 25,32 105,50 

  Moottorikelkka  € / tunti 41,86 8,10 33,76 

  Mönkijä  € / tunti 41,86 8,10 33,76 

  
Ajoneuvot sisältävät kuljettajan, lisähenkilöt laskutetaan todellis-
ten henkilöstökulujen mukaisesti.         

  Ajoneuvotaksa: km- korvaus + tuntihinta         

 
 

 4.  Pumput  
SISÄLTÄÄ 
ALV:N ALV 24 % VEROTON 

  Raskaat pumput yli 1600 l/min  € / tunti 69,46 13,44 56,02 

  Uppopumput, teho - 3000 l/min € / tunti 56,13 10,86 45,26 

  Keskiraskaat pumput, teho 1000 - 1600 l/min € / tunti 56,13 10,86 45,26 

  Kevytpumput, teho <500 l/min € / tunti 41,47 8,03 33,44 

  Uppopumput, teho 300 - 800 l/min € / tunti 41,47 8,03 33,44 

  Sähköpumput, ex- suojattu € / tunti 29,58 5,73 23,86 

  Öljy- vesi-imuri Pullman € / tunti 19,15 3,71 15,44 

    Sähkögeneraattorit, 5 kW € / tunti 23,64 4,58 19,06 

  
Yllämainittuja pumppuja ei luovuteta vuokralle ilman laitokselta tu-
levaa käyttäjää, jonka palkkakustannukset laskutetaan erikseen         

  Käsipumppu € / tunti 19,41 3,76 15,66 

  Pumppujen kuljetus laskutetaan erikseen         

      

 5. Letkut 
SISÄLTÄÄ 
ALV:N ALV 24 % VEROTON 

  Paloletkut  € / vrk 14,13 2,73 11,40 

  
Letkun käytön jälkeinen huolto ja korjaus laskutetaan työtunnin 
hinnan mukaisesti         

 

 6. Savukone 
SISÄLTÄÄ 
ALV:N ALV 24 % VEROTON 

                          Käytön mukaan vuorokausia € / vrk 80,95 15,67 65,28 

  Lisäksi laskutetaan erikseen tarvikkeet/aineet käytön mukaan          

      

 7. Veneet 
SISÄLTÄÄ 
ALV:N ALV 24 % VEROTON 

  Veneet F-luokka, lisämaksu miehistö, kaksi miestä € / tunti 305,86 59,20 246,66 

  Veneet E-luokka, lisämaksu miehistö, kaksi miestä € / tunti 209,68 40,58 169,10 

  Veneet A - D  luokka   + lisämaksu miehistöstä € / tunti 113,53 21,97 91,56 

  Muut veneet:         

  Soutu , kumiveneet jne + lisämaksu miehistöstä € / tunti 51,24 9,92 41,32 

  
Veneitä ei luovuteta käyttöön ilman laitokselta tulevaa kuljettajaa, 
jonka palkkakustannukset laskutetaan erikseen         

  



 

86 
 

      
8. Armatuurikalusto 
    

SISÄLTÄÄ 
ALV:N ALV 24 % VEROTON 

* Palopostikalusto € / vrk 19,54 3,78 15,76 

  Suihkuputki, jakoliitin, muunnosliitin, muut armatuurit € / vrk 10,43 2,02 8,41 

* 
Vuokrauksesta ja hinnoittelusta sovittava lisäksi vesilaitoksen 
kanssa         

* 
Varmistettava, että asiakas on sopinut asiasta vesilaitoksen 
kanssa         

 

9. Öljyntorjuntakalusto    
SISÄLTÄÄ 
ALV:N ALV 24 % VEROTON 

  Öljypuomi kpl/vrk   32,35 6,26 26,09 

  
Kaikki öljyntorjunnasta aiheutuvat kulut peritään vahingonaiheut-
tajalta.         

10. Paineilmapullojen täyttö    
SISÄLTÄÄ 
ALV:N ALV 24 % VEROTON 

     alle 10 l pullo € / Pullo 21,79 4,22 17,57 

     10 l tai yli pullo  € / Pullo 33,02 6,39 26,63 

  Paineilmalaitteen huolto ja korjaus         

  laskutetaan työtunnin hinnan mukaisesti         

  Lisäksi varaosat / tarvikkeet veloitetaan erikseen         

11. Kopiokone  
SISÄLTÄÄ 
ALV:N ALV 24 % VEROTON 

  Valokopiot ulkopuolinen € / kpl 0,73 0,14 0,59 

  Valokopiot sisäinen  € / kpl 0,14 0,03 0,11 

 

12. Erikoisvälineet  
SISÄLTÄÄ 
ALV:N ALV 24 % VEROTON 

  Savusukellussimulaattori (häkkirata)  (käyttövuorokausi) € / vrk 2 713,83 525,26 2 188,58 

  Palosimulaattori € / ajokerta (4 h)         

   arkisin klo 8-16   1 320,60 255,60 1 065,00 

   muuna aikana    1 430,72 276,91 1 153,81 

  Pelkkä simulaattori € / ajokerta   594,27 115,02 479,25 

  sis. materiaalit         

  Kattosimulaattori (palokontilla) € / Päivä 376,37 72,85 303,53 

   - ei sis. kouluttajia         

  Hissisimulaattori (Kuusamo, Ruka) € / Päivä 264,12 51,12 213,00 

   - ei sis. kouluttajia         

  Painekammio € / tunti 495,77 95,95 399,81 

   arkisin klo 8 -16   925,50 179,13 746,37 

   muuna aikana         

    € / arkipäivä 3 301,50 639,00 2 662,50 

  Kuljetus- ja henkilöstökustannukset laskutetaan  erikseen         

13. Laitoksen suorittama tiedotus ja valistus- sekä maksullinen koulutus 

  Alkusammutuskoulutus   
SISÄLTÄÄ 
ALV:N ALV 24 % VEROTON 

  henkilömäärä 1 - 10 hlö €/ ryhmä 221,86 42,94 178,92 

  lisähenkilöt € / hlö 7,00 1,35 5,64 

  Polttonesteet laskutetaan kulutuksen mukaan          

  Luentopalkkio/oppitunti (á 45min) € / tunti 81,88 15,85 66,03 

  Pelastuslaitoksen alkusammutuskalustoa ei vuokrata yksityisille          

  sammutinhuoltoliikkeille tai muille koulutusta järjestäville tahoille         

  
Mikäli koulutus on virka-ajan ulkopuolella, veloitetaan työtunnit 
erikseen         

  Lisäksi laskutetaan haittalisät/ylityöt erikseen         

  
Koulutus- ja valitustoiminnan mahdollinen maksuttomuus pääte-
tään turvallisuustyön toimintaohjeessa      
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14. Koulutustilojen- ja muiden tilojen käyttö paloasemilla  
SISÄLTÄÄ 
ALV:N ALV 24 % VEROTON 

  Koulutustilan vuokra / kahteen tuntiin saakka € / kerta 75,27 14,57 60,71 

  Seuraavat alkavat tunnit € / tunti 34,34 6,65 27,69 

  Kahvio-/tarjoilutilat € / kerta 27,73 5,37 22,37 

            

  
Vuokraaja vastaa kiinteistölle tai irtaimistolle mahdollisesti aiheu-
tetuista vahingoista ja ylimääräisestä siivouksesta.         

  Paloasemien sauna- ja pesutiloja ei vuokrata.         

      
15. Käytöstä poistettava kalusto  

  Letkut, myydään ilman liittimiä   
SISÄLTÄÄ 
ALV:N ALV 24 % VEROTON 

  39 mm letku € / m 1,78 0,35 1,44 

  52 mm, 76 mm letku € / m 2,58 0,50 2,08 

  Pelastuslaitos poistaa kaluston keskitetysti         

 
SOVELTAMISOHJE 
ESIMERKKILASKELMA PALKKA-/TYÖKUSTANNUKSEN LASKENNASTA 

 1. Tuntipalkat työntekijän osalta:      
SISÄLTÄÄ 
ALV:N 

ALV 
24% VEROTON 

 Työn suorittajan perustuntipalkka sisältää alv:n ja sos.kulut. Lisäksi laskutetaan 
aiheutuneet yli-, ilta-, yö-, lauantai- ja sunnuntaityöaikakorvaukset, jonka laskutus-
perusteena käytetään vahvistettua tuntipalkkaa sekä hälytysraha ja kilometrikor-
vaus (työntekijälle maksetut). Työntekijän palkka laskutetaan aina kun suoritetaan 
työtehtäviä.  61,91 11,98 49,93 

     

Esim: Työ tehty sunnuntaina 18.00-20.00, henkilö hälytetty työhön.         
Laskutustunnit    yhteensä = 2 tunti                                  123,82         
ylityö =  2 * 50% / 41,54€ / tunti 61,91         
sunnuntaityölisä = 100 %     88,28         
 iltatyölisä, 2 tuntia = 15 %  18,57         
hälytysraha virkaehtosopimus           7,61         
Yhteensä 300,19   300,19 38,91 278,27 

            
Esim: Työ tehty työvuoron aikana arkipäivänä  08.00-10.00.          
Laskutustunnit  = 2 tuntia  * 44,02 € tunti          

  Laskutus yhteensä 123,82         
 
 
Pelastuslaitos voi periä maksun valvontasuunnitelman mukaisen palotarkastuksen tai muun valvontatoi-
menpiteen suorittamisesta, pelastuslaki 96 § (379/2011).  
Valvontamaksu saadaan periä kohteen omistajalta, haltijalta tai toiminnan harjoittajalta. Perittävien maksu-
jen suuruudesta päättää hyvinvointialue. Suoritteista perittävällä maksulla katetaan suoritteen tuottami-
sesta aiheutuvia kuluja.  
Perusmaksu: 79,50 € 
Tuntiveloitus: 79,50 €/h 
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ASUINRAKENNUSTEN PALOTARKAS-
TUKSET (pientalot, vapaa-ajan asunnot) 

Perusmaksu, 
sisältää 1h 

Tuntiveloitus (var-
sinaisen tarkas-
tuksen 1 h ylittä-
vältä ajalta €/al-
kava tunti) 

Tuntiveloitus (al-
kava tunti 2h ylit-
tävältä ajalta) 

Yleinen palotarkastus maksuton   - 

Jälkipalotarkastus maksuton    - 

Erityinen palotarkastus maksuton   - 

Pyydetty ylimääräinen palotarkastus 79,50 € 79,50 € - 

Neuvontakäynti maksuton     
ASUINRAKENNUSTEN PALOTARKAS-
TUKSET (pelastussuunnitelmavelvolli-
set) 

Perusmaksu, 
sisältää 1h 

Tuntiveloitus (var-
sinaisen tarkas-
tuksen 1 h ylittä-
vältä ajalta €/al-
kava tunti) 

Tuntiveloitus (al-
kava tunti 2h ylit-
tävältä ajalta) 

Yleinen palotarkastus 79,50 € 79,50 € - 

Jälkipalotarkastus 79,50 € 79,50 € - 

Erityinen palotarkastus 79,50 € 79,50 € - 

Pyydetty ylimääräinen palotarkastus 79,50 € 79,50 € - 

Neuvontakäynti Maksuton   - 

    
MUIDEN VALVONTAKOHTEIDEN PALO-
TARKASTUKSET (yritykset ja laitokset) 

Perusmaksu, 
sisältää 1h 

Tuntiveloitus (var-
sinaisen tarkas-
tuksen 1 h ylittä-
vältä ajalta €/al-
kava tunti) 

Tuntiveloitus (al-
kava tunti 2h ylit-
tävältä ajalta) 

Yleinen palotarkastus 79,50 € 79,50 € - 

Asiakirjavalvonta (määräaikainen pt.) 120,00 € - 79,50 € 

Yleisötilaisuuden palotarkastus 159,00 € - 79,50 € 

Erityinen palotarkastus 79,50 € 79,50 € - 

Jälkipalotarkastus 79,50 € - - 

Pyydetty ylimääräinen palotarkastus 79,50 € 79,50 € - 

Neuvontakäynti Maksuton - - 

    
KEMIKAALIVALVONTA Perusmaksu Tuntiveloitus (var-

sinaisen tarkas-
tuksen 1 h ylittä-
vältä ajalta €/al-
kava tunti) 

Tuntiveloitus (al-
kava tunti 2h ylit-
tävältä ajalta) 

Kemikaalien vähäinen teollinen käsittely ja varas-
tointi. Ilmoituksen käsittely ja päätös. 

238,50 € - - 

Vaarallisten kemikaalien teollista käsittelyä ja varas-
tointia harjoittavan laitoksen toiminnan vaatimusten-
mukaisuuden tarkastus.   

79,50 € 79,50 € - 

Päätös vaarallisten kemikaalien vähäisestä tilapäi-
sestä varastoinnista. Merkittävän muutoksen käsit-
tely ja päätös. 

159,00 € - - 
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Nestekaasun tilapäisen käytön ja varastoinnin ilmoi-
tuksen käsittely ja päätös (alle 1000 kg, sisältää tar-
kastuksen) 

159,00 € - - 

TUKES-tarkastukseen osallistuminen 
Maksuton - - 

Öljylämmityslaitteiston tarkastus 79,50 € - - 

Öljylämmityslaitteiston tarkastus. Säiliötilavuus yli 
200 m3 238,50 € 79,50 € - 

Ilmoitus erikoistehosteiden käytöstä, käsittely ja pää-
tös 79,50 €     

Ilotulitteiden varastointi kaupan yhteydessä, ilmoituk-
sen käsittely ja päätös  

79,50 € - - 

Ilotulitteiden varastointi kaupan yhteydessä, tarkas-
tus  79,50 € 79,50 €   

Päätös ilotulitteiden käytöstä, muulloin kuin asetuk-
sen sallimana aikana 

Maksuton - - 

Neuvontakäynti Maksuton - - 

    

Yhden toimijan samalla kiinteistöllä olevien kohteiden enimmäisvalvonta-
maksu vuodessa: 

1 272,00 € 
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Suoramyynti ja muut palvelut 

 
Hinnastossa esitettyjen tuotteiden lisäksi yksiköt voivat myydä palveluja ns. suoramyyntinä. Näiden palve-
lujen hinnoista sovitaan erikseen tilaajan kanssa. Suoramyyntituotteiden osalta pyydämme ottamaan yh-
teyttä alla mainittuihin henkilöihin. 
 
Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@pohde.fi 
 

AV-yksikkö  

Kuvaus- ja editointipalvelut 75€/tunti + alv 24%   
  
Yhteyshenkilö: AV-tukihenkilö Marko Korhonen 
 
 

Kehittäminen/järjestämistoiminto    

OYS:n erikoisalojen asiantuntijoiden ja Terveyskylä-kehittäjien tuottama digihoitopolku 8000 €. 
Virtuaalisairaala 2.0 -hankkeen aikana rakennettu digihoitopolku, jota on jatkokehitetty  
(1/3 polusta on muuttunut) 2500 – 5000 €.  
  
Yhteyshenkilö kehittämispäällikkö Riikka Hirvasniemi 
 
 

Kuvantaminen 

Kuvantamisen palveluvalikoima sisältää kaikki erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon tarvitsemat 
radiologiset tutkimukset sekä kuvantamisohjatut toimenpiteet. 
 
Diagnostiset erikoisosaamisalueet 

 Pediatrinen radiologia 
 Neuroradiologia 
 Thoraxradiologia  
 Abdominaaliradiologia  
 Tuki- ja liikuntaelinten radiologia 
 Rintaradiologia 
 Isotooppi- ja fuusiokuvantaminen 

Hammas- ja suusairauksien radiologia 
Toimenpideradiologiset erikoisosaamisalueet  

 Neurointerventioradiologian toimenpiteet 
 Verisuonitoimenpiteet 

  Tuki- ja liikuntaelimistön kuvantaohjatut toimenpiteet 
Abdominaali- ja thoraksin alueen kuvantaohjatut toimenpiteet 
TT-kuvaukseen perustuvat lääketieteelliset pikamallit 
Teleradiologiset konsultaatiot 
 
Yhteyshenkilöt: ylilääkäri Marko Nikki ja ylihoitaja Kirsi Rannisto  
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Logistiikkapalvelut 

Varastopalvelujen myynti   
Kuljetuspalveluiden hinnat ulkopuolisille:                     

 Tuntihinta 42,00 € (alv 0%) 
 Pienin kertaveloitus 10,50 € (alv 0%) 

 
Yhteyshenkilö: logistiikkapäällikkö Tiina Savela   
 
 

Osaamisen kehittämisen vastuualue  

Osaamisen kehittämisen vastuualue järjestää monialaisia sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoi-
men täydennyskoulutuksia. Sisäiset koulutukset on suunnattu hyvinvointialueen omalle henkilöstölle, alu-
eelliset koulutukset myös pohjoisella yhteistoiminta-alueella toimivien sosiaali- ja terveydenhuollon sekä 
pelastustoimen yksiköiden henkilöstölle ja muille kiinnostuneille.  
 
Koulutuskalenteri löytyy hyvinvointialueen internet-sivuilta. Suurin osa koulutuksista toteutetaan myös 
Teamsin välityksellä.  
  
Yhteyshenkilö: osaamispäällikkö Eija Hukkanen  
 

OYS Testlab 

Fast Track Feedback 580 € (alv 0 %) 
Ideointityöpaja 
Yrityksen tuoteidean arviointi ja kommentointi terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. 
Kesto: 1 tunti 
 
Feedback panel/Prototype end-user trial alk. 1 080 € (alv 0 %) 
Prototyypin loppukäyttäjätestaus. Loppukäyttäjän käyttökokemukseen liittyvä palaute. 
Hinta määräytyy tapauskohtaisen työmääräarvion mukaan. 
Kesto: 2 tuntia 
 
Real-like prototype trial alk. 2000 € (alv 0 %) 
Prototyypin loppukäyttäjätestaus todenmukaisessa käyttöympäristössä tai mallinnetussa toimenpiteessä. 
Hinta määräytyy tapauskohtaisen työmääräarvion mukaan. 
Arvioitu kesto: 4 tuntia 
 
Interface IT – Tietojärjestelmärajapinnan testaus alk. 3 000 € (alv 0 %) 
OYS TesLabin tietojärjestelmien ja testattavan järjestelmän välisen rajapinnan suunnittelu ja koodaaminen 
integraatioalustaan. 
Hinta määräytyy tapauskohtaisen työmääräarvion mukaan. 
 
Rent-A-Lab / Lauch-In-Lab 500 € (alv 0 %) 
OYS TestLabin vuokraus yrityksen käyttöön koulutustilaksi tai tuotelanseerauksia varten. 
Kesto: 4 tuntia, lisätunnit 100 €/h 
 
30-Day Trial 1 000 € (alv 0 %) 
Asiakkaan tuote esittely- ja kokeilukäyttöön OYS TestLabiin todenmukaiseen käyttöympäristöön. 
Kesto: 1 kk 
 
Lab Tour 550 € (alv 0 %)  
Opastettu tekninen vierailu.  
Asiantuntija esittelee OYS TestLabin toimintamallin, tilat ja laitteet. 
Kesto: n. 1 tunti 
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Tarkemmat palvelukuvaukset esitetään sivustolla: http://ouluhealth.fi/services/testing-co-creation/.  Maksu-
ton testaus on mahdollista, mikäli testattava tuote hyödyttää Tulevaisuuden Sairaala OYS 2030 –uudista-
misohjelman suunnittelua ja toteutusta. 
 
Yhteyshenkilö: testaustoiminnan päällikkö Timo Alalääkkölä  

 
 

Patologia 

Patologian palveluvalikoima sisältää erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon tarvitsemia diagnosti-
sia tutkimuksia. Konsultaatiotutkimukset diagnostisilta erikoisosaamisalueilta. 
 
Yhteyshenkilöt: ylilääkäri Saila Kauppila ja ylihoitaja Kirsi Rannisto 
 
 

Ravintopalvelut 

Äidinmaito:  Luovuttajalle korvaus 22,00 €/litra 
 Myynti ulos 140 €/litra 

 
Yhteyshenkilöt: palvelupäällikkö Laura Kyyriäinen ja ateriapalvelupäällikkö Jaana Honkanen 
 
 

Tekniset palvelut 

Tilavuokrat: 
Luentosalit 

 Luentosalit 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ja 12: 298 €/päivä tai 100 €/tunti + alv 24% 
 Luentosali 10: 400 €/päivä tai 133 €/tunti + alv 24 
 Luentosalin aula: 103 €/esittelijä + alv 24% 

 
Von Baghin tilat 

 A6 2. kerroksen käyttökorvaus 287 €/varaus + alv 24% 
 A6 saunatilat 185 €/varaus + alv 24% 
 A6 1. tai 2. kerroksen käyttökorvaus sekä saunatilat 390 €/varaus + alv 24% 
 A6 1. kerroksen käyttökorvaus 30 €/tunti + alv 24 % 

 
Pysäköintimaksut: 
Asiakasmaksut (sis. alv 24 %) 

 OYS päärakennuksen vieressä ma-pe (7-21) ja la 9-18, 1 €/60 min     
 Avohoitotalon P-talo: 2,00 € ensimmäinen tunti, 1,5 € seuraavat tunnit, 20 €/vrk 
 Rauhaparkki (Kiviharjuntie 14): 1 €/tunti  
 Peltolan asiakaspysäköinti 1 €/60 min   
 Muut hyvinvointialueen kohteet nykyisen hinnoittelun tai kuntien/kuntayhtymien/muiden vuok-

ranantajien sopimien muutosten mukaisesti 
 
Henkilökunnan pysäköintimaksut (sis. alv 24 %) 
Henkilökunnan(sis. Pohteen konserniin kuuluvat ja tarveharkintaisesti uuden sairaalan allianssikumppanit) 
pysäköintimaksut: 
 

 Huuhkajanpuisto ja eteläinen pysäköintialue + Peltola 8 €/kk/paikka 
 Sairaalaparkki 35 €/kk/paikka 
 Medipolis 48 €/kk/paikka 
 Avohoitotalo 35 €/kk/paikka 
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 Avohoitotalon parkkihallin yöpysäköinti 25 €/kk/paikka 
 Erikseen nimetyt pihapaikat 20 €/kk/paikka 
 Rauhaparkki 20 €/kk/paikka, sähköautopaikka 45 €/kk/paikka 
 Muut hyvinvointialueen kohteet nykyisen hinnoittelun tai kuntien/kuntayhtymien/muiden vuok-

ranantajien sopimien muutosten mukaisesti 
 
Yhteyshenkilö: osaamiskeskussihteeri Päivi Kullberg  
 
 

Tietohallinto 

Erillisraportit/tilastot tuntiveloituksella;  
 58 € tunti (+alv 24%), toimitusaika kaksi-neljä viikkoa 
 113 € tunti (+alv 24%), toimitusaika alle kaksi viikkoa 

Laajat tietopyynnöt erillisen sopimuksen mukaisesti 
 
Yhteyshenkilö: tietopalvelupäällikkö Marja Vesa 
 
 

Tutkimus opetus ja koulutus/järjestämistoiminto 

 
Akateemiset tutkijalähtöiset tutkimukset ja opinnäytetyöt 

 Tietolupapäätös 150 euroa. 
 Maksu sisältää tietojen poiminnan, enintään kolme tuntia. 
 Kolme tuntia ylimenevältä ajalta tietojen poiminta ja muut toimenpiteet aineiston luovuttami-

seen liittyen maksaa 50 euroa/tunti (alv 0 %). 
 Tietolupapäätös maksutta, mikäli Pohteen tutkija poimii itse tiedot järjestelmistä. 
 Hylkäävä päätös maksutta. 
  

Muu käyttötarkoitus 

 Tietolupapäätös 1500 euroa. 
 Tietojen poiminta ja muut toimenpiteet aineiston luovuttamiseen liittyen 300,00 euroa/tunti 

(alv 0 %).  
 Hylkäävä päätös 1000 euroa. 
  

Alueellinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta perii antamistaan lausunnosta seuraavat 
maksut: 

1) lausunto uudesta tutkimussuunnitelmasta 2 850 euroa; 
2) lausunto tutkimussuunnitelman muutoksesta 900 euroa. 
 
Maksua ei peritä ilman ulkopuolista rahoitusta tai julkisen terveydenhuollon toimintayksikön, korkeakoulun, 
tutkimuslaitoksen tai muun julkisen tai yleishyödyllisen yhteisön rahoituksella toteutettavasta tutkijalähtöi-
sestä tutkimuksesta annetusta lausunnosta. Selvitys rahoituksesta on liitettävä tutkimussuunnitelmaan. 
Jos tutkimussuunnitelma on saatettu uudelleen tutkimuseettisen toimikunnan käsiteltäväksi, uudesta lau-
sunnosta ei peritä maksua. 
 
 
Yhteyshenkilö: tutkimuspäällikkö Minna Mäkiniemi 
 
 



 

94 
 

Biopankkitoimintaa koskevat maksut 

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen alueellinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta perii 
biopankkilain ja kudoslain nojalla antamastaan lausunnosta seuraavat maksut: 

 näytteiden siirto biopankkiin 2 850 euroa. 
 
Edellä tarkoitettua maksua ei peritä, jos lausuntoa pyytää julkisen terveydenhuollon toimintayksikkö, kor-
keakoulu, tutkimuslaitos tai muu julkisella tai yleishyödyllisellä rahoituksella toimiva yksikkö tai yhteisö. 
 
Biopankki Borealis 

Yhteyshenkilö: biopankin projektipäällikkö, dosentti Pia Nyberg 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PALVELUT: VEROTON HINTA VELOITUSPERUSTE + ALV

Laboratoriopalvelu 55,00 € TUNTI 24,00 %
Skannauspalvelu, kaksi laskutusosuutta:
1. osuus kertaluontoinen aloitusmaksu + 60,00 € KIINTEÄ 24,00 %
2. osuus skannattujen näytelasien määrä 1,00 € KPL 24,00 %
Asiantuntijapalvelu 135,00 € TUNTI 24,00 %
Erityisasiantuntijapalvelu 200,00 € TUNTI 24,00 %

MATERIAALIT:

Näytelasi 0,25 € KPL 24,00 %
2D- viivakoodattu putki 0,5 ml 1,50 € KPL 24,00 %
2D- viivakoodattu putki 2 ml 2,50 € KPL 24,00 %
Muistitikku 16 GB 10,00 € KPL 24,00 %
Muistitikku 32 GB 15,00 € KPL 24,00 %
Muistitikku 64 GB 20,00 € KPL 24,00 %
Kovalevy 1 TB 85,00 € KPL 24,00 %
Kovalevy 2 TB 105,00 € KPL 24,00 %
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