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TAYS Sydänkeskus Oy, PALVELUHINNASTO* Hinta, jolla Pirkanmaan sairaanhoitopiiri laskuttaa sopimusasiakkaitaan Tays Sydänsairaalan palveluista.

Käsitteitä:
- Elektiivinen: ennalta suunniteltu, potilaalle lääketieteellisin perustein kiireettömästi
  tehtävä toimenpide.
- Kiireellinen: suunnittelematon, potilaalle lääketieteellisin perustein samalla sairaalajaksolla
  tehtävä toimenpide.
- Päivystys: suunnittelematon, potilaalle lääketieteellisin perustein välittömästi tehtävä toimenpide. 

KARDIOLOGISET TOIMENPITEET
Huomioitavaa:
- Toimenpide voidaan tehdä joko polikliinisesti tai sairaalapotilaalle, hoitopäivät veloitetaan vuodeosastohoidon
  kustannusluokkien mukaan.  
- Kardiologiassa 710 -alkuiset tuotekoodit tarkoittavat elektiivisiä, 71K -alkuiset kiireellisiä ja 71P -alkuiset päivystys- 
  toimenpidehintoja. 
- Hinnastossa mainitut lisät laskutetaan tarvittaessa erikseen (ks. lisien tuotekuvaukset).  
- Hinnat sisältävät niihin liittyvät lääke-, laboratorio-, kuvantamis- tms. palvelut sekä anestesian.

Tuotekoodi/
Kust.luokka

Nimi Hinta* Sisällön määrittely

Sepelvaltimoiden tutkimukset ja toimenpiteet
71001
71K01
71P01

Sepelvaltimoiden varjoainekuvaus  
(koronaariangiografia)

971
1 792
2 250

Sepelvaltimoiden varjoainekuvaus. Hinta sisältää tutki-
muksen ja tarvittavan perusvälineistön.

71005
71K05
71P05

Sepelvaltimoiden pallolaajennus (PCI) 2 625
3 330
3 787

Sepelvaltimoiden pallolaajennustoimenpide. Hinta sisältää 
toimenpiteen (PCI) ja tarvittavan perusvälineistön, kuten 
sepelvaltimoon asetettavat metallistentit (lääkestentit  
veloitetaan erikseen, ks. erikoistarvikelisät).

71011
71K11
71P11

Sepelvaltimoiden pallolaajennus sisäl-
täen -varjoainekuvauksen  
(angio+PCI)

2 807
3 511
3 969

Sepelvaltimoiden varjoainekuvaus ja sen yhteydessä välit-
tömästi tehtävä pallolaajennustoimenpide. Sisältää tutki-
muksen, toimenpiteen ja tarvittavan perusvälineistön, 
kuten sepelvaltimoon asetettavat metallistentit (lääke-
stentit veloitetaan erikseen, ks. erikoistarvikelisät).

71012 Sepelvaltimoiden totaalitukoksen
pallolaajennus (CTO PCI)

5 988 Sepelvaltimoiden totaalitukoksen pallolaajennustoimen-
pide. Hinta sisältää toimenpiteen (CTO PCI) ja tarvittavan 
välineistön, kuten erikoistarvikkeet ja sepelvaltimoon 
asetettavat metallistentit (lääkestentit veloitetaan erik-
seen, ks. erikoistarvikelisät).

Varjoainekuvauksen ja/tai pallolaajennuksen erikoistarvikelisät
Veloitetaan tarvittaessa varjoainekuvauksen ja/tai pallolaajennuksen lisäksi lääketieteellisin perustein (pyydettäessä annetaan lisäselvitys veloitusperusteesta).

MSIP7 Lääkeainestentti 250 Kappalehinta. Veloitetaan käytön mukaan erikseen  
(lääketieteellisin perustein).

MSIP8 Angio/PCI erikoistarvikepaketti 1 150 Erikoistarvikepaketin hinta sisältää sepelvaltimoiden
varjoainekuvauksessa ja/tai pallolaajennuksessa mahdolli-
sesti käytettävät kaikki erikoistarvikkeet, esim. IVUS, OCT,
Rotablator, painevaijeri, pallopumppu, sydämen sisäinen
ultraäänikatetri.

Elektrofysiologiset tutkimukset ja toimenpiteet
71023
71K23

Kammioperäisen rytmihäiriön  
invasiivinen tutkimus

1 733
2 437

Vakavan kammioperäisen rytmihäiriön invasiivinen tutkimus  
(ns. kammiostimulaatio), esim. rytmihäiriötahdistimen 
tarpeen arvio. Hinta sisältää tutkimuksen ja välineistön.

71021
71K21

Elektrofysiologinen perustutkimus 3 200
3 905

Rytmihäiriön invasiivinen elektrofysiologinen tutkimus, 
esim. supraventrikulaarisen rytmihäiriön (SVT, WPW)  
selvittely. Hinta sisältää tutkimuksen ja välineistön.

71022
71K22

Rytmihäiriön tavanomainen katetri-
ablaatio sisältäen elektrofysiologisen  
tutkimuksen

4 999
5 704

Rytmihäiriön tavanomainen invasiivinen ablaatiohoito  
sisältäen tutkimuksen ja toimenpiteen, esim. SVT, WPW, 
AVNRT, FLUTTER. Hinta sisältää tutkimuksen, tavan-
omaisen ablaatiotoimenpiteen ja välineistön.
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71024
71K24

Rytmihäiriön vaativa katetriablaatio 
sisältäen elektrofysiologisen tutkimuksen

8 749
9 454

Rytmihäiriön vaativa ablaatio sisältäen tutkimuksen ja  
toimenpiteen, esim. eteisvärinän ablaatio, vaativa synnyn-
näisen sydänvian ablaatio, vaativa kammiotakykardian  
ablaatio. Vaativissa toimenpiteissä käytetään aina  
3D-kuvantamista (Carto, Ensite) ja/tai magneettinavi-
gointia (Stereotaxis). Samalla kertaa tehdystä vaativasta 
ja tavanomaisesta ablaatiosta, esim. flimmer- ja flutter  
-ablaatiot, veloitetaan lisäksi vaativuuslisä D.

71025
71K25

Rytmihäiriön vaativa katetriablaatio 
sisältäen elektrofysiologisen tutkimuksen

10 974
11 679

Rytmihäiriön erityisen vaativa ablaatio sisältäen tutki-
muksen ja toimenpiteen, esim.hankala rytmihäiriön 
myöhäisuusintatoimenpide, jossa käytetään laajalti rytmi-
häiriöiden kartoitusmenetelmiä.

Tuotekoodi/ 
Kust.luokka

Nimi Hinta* Sisällön määrittely

Tahdistintoimenpiteet
71031
71K31

Pysyvän sydämen tahdistimen asennus  
tai vaihto (SSIR)

2 995
3 700

Pysyvän sydämen yhden johdon tahdistimen asennus tai 
vaihto. Hinta sisältää toimenpiteen, välineistön ja laitteen  
(lääketieteellisin perustein valittava).

71032
71K32

Pysyvän fysiologisen tahdistimen asennus 
tai vaihto (DDDR)

3 942
4 646

Pysyvän sydämen fysiologisen tahdistimen asennus tai  
vaihto. Hinta sisältää toimenpiteen, välineistön ja laitteen 
(lääketieteellisin perustein valittava).

71034
71K34

Pysyvän biventrikulaarisen 
tahdistimen asennus tai vaihto

7 005
7 710

Pysyvän sydämen biventrikulaarisen tahdistimen asennus 
tai vaihto. Hinta sisältää toimenpiteen, välineistön ja  
laitteen (lääketieteellisin perustein valittava).

7106A
71K6A

Pysyvän rytmihäiriö tahdistimen asennus 
tai vaihto

9 828
10 533

Pysyvän sydämen yhden johdon rytmihäiriötahdistimen 
asennus tai vaihto. Hinta sisältää toimenpiteen, välineistön 
ja laitteen (lääketieteellisin perustein valittava).

7106B
71K6B

Pysyvän fysiologisen rytmihäiriö-
tahdistimen asennus tai vaihto

12 955
13 660

Pysyvän sydämen fysiologisen rytmihäiriötahdistimen 
asennus tai vaihto. Hinta sisältää toimenpiteen, välineistön 
ja laitteen (lääketieteellisin perustein valittava).

7106C
71K6C

Pysyvän biventrikulaarisen rytmihäiriö-
tahdistimen asennus tai vaihto

15 576
16 280

Pysyvän sydämen biventrikulaarisen rytmihäiriötahdistimen 
asennus tai vaihto. Hinta sisältää toimenpiteen, välineistön 
ja laitteen (lääketieteellisin perustein valittava).

7106D
71K6D

Pysyvän subkutaanisen rytmihäiriötahdis-
timen asennus tai vaihto (S-ICD)

22 986
23 690

Pysyvän sydämen subkutaanisen rytmihäiriötahdistimen 
asennus tai vaihto. Hinta sisältää toimenpiteen, välineistön 
ja laitteen.

71061
71K61

Pysyvän tahdistinlaitteiston korjaus tai 
muu vastaava toimenpide

3 991
4 696

Pysyvän sydämen tahdistinlaitteiston korjaus- tai muu  
vastaava toimenpide. Hinta sisältää toimenpiteen ja  
tarvittavan välineistön.

71062
71K62

Pysyvän rytmihäiriötahdistimen testaus 431
1 136

Rytmihäiriötahdistimen toiminnan testaus. Hinta sisältää 
toimenpiteen ja välineistön (huom. sis. myös anestesian).

71064
71K64

Rytmivalvurin asennus 2 400
3 105

Rytmivalvurin asennus. Hinta sisältää toimenpiteen,  
välineistön ja laitteen.

71065
71K65

Tahdistinjohtojen poisto 5 660
6 365

Tahdistinjohtojen poistotoimenpide. Hinta sisältää  
toimenpiteen ja välineistön.

71051
71K51

Sydänlihasbiopsia 1 995
2 700

Sydänlihasbiopsia, tavallinen aihe sydänsiirron selvittely
ja seuranta tai harvinaisen sydänsairauden syyn selvittely.
Hinta sisältää toimenpiteen ja välineistön (huom. myös
patologian lausunnon).

Muut kardiologiset toimenpiteet
71052
71K52

Toimenpidesalissa tehtävä pieni  
kardio loginen toimenpide

795
1 500

Toimenpidesalissa tehtävä pieni kardiologinen toimenpide, 
esim. tahdistintaskun korjaus. Hinta sisältää toimenpiteen 
ja tarvittavan välineistön.

71041
71K41

Sydänkatetrointi 1 599
2 304

Sydänkatetrointi, esim. hankitun läppävian tai 
synnynnäi sen sydänvian selvittely. Sisältää oikean puolen 
katetroinnin, vasemman puolen tutkimuksen varjoaineku-
vauksineen sekä sepelvaltimoiden varjoainekuvauksen.  
Hinta sisältää toimenpiteen ja välineistön.
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71054
71K54

Eteisväliseinäaukon perkutaaninen sulku 6 693
7 398

Eteisväliseinäaukon perkutaaninen sulku. Hinta sisältää  
toimenpiteen, välineistön ja laitteen. 

71058
71K58

Eteiskorvakkeen sulku 9 762
10 467

Eteiskorvakkeen perkutaaninen sulku. Hinta sisältää 
toimenpiteen, välineistön ja laitteen.

71060
71K60

Paravalvulaarivuodon sulku katetriteitse 8 683
9 388

Paravalvulaarivuodon sulku katetriteitse. Hinta sisältää 
toimenpiteen, välineistön ja laitteen.

71056
71K56

Läpän pallolaajennushoito 7 533
8 238

Ahtautuneen sydämen aortta- tai hiippaläpän laajen-
taminen transfemoraalisesti pallolaajennuksella. Hinta 
sisältää toimenpiteen ja välineistön.

71055
71K55

Aorttaläpän korjaus perkutaanisesti 22 999
23 704

Aorttaläpän korjaus perkutaanisesti. Hinta sisältää toimen-
piteen, välineistön ja tarvittavan keinoläppäproteesin.

71053
71K53

Hiippaläpän korjaus perkutaanisesti 32 086
32 790

Hiippaläpän korjaus perkutaanisesti. Hinta sisältää toimen-
piteen, välineistön ja tarvittavan keinoläppäproteesin.

KARDIOLOGIAN TOIMENPIDELISÄT  
Tuotekoodi/ 
Kust.luokka

Nimi Hinta* Sisällön määrittely

Vaativuuslisät
Lisätään tarvittaessa kardiologisiin toimenpidepaketteihin alla määritellyin perustein (pyydettäessä annetaan lisäselvitys veloitusperusteesta).

D Vaativuuslisä D 757 Veloitetaan tarvittaessa kardiologisen tutkimus- ja/tai  
toimenpidehinnan lisäksi poikkeuksellisen vaativasta ja  
pitkäkestoista toimenpiteestä, esim. flimmer- ja flutter- 
ablaatio samalla kertaa, väliaikaisen tahdistimen laitto 
toimenpiteen yhteydessä.
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SYDÄN- JA RINTAELINKIRURGISET TOIMENPITEET   
Huomioitavaa: 
- Teho- ja/tai vuodeosastohoito laskutetaan vuodeosastohoidon kustannusluokitetun 
  hoitopäivähinnaston mukaisesti.   
- Sydänkirurgisissa 720 -alkuiset ja rintaelinkirurgiassa 7S0 -alkuiset tuotekoodit tarkoittavat  
  elektiivisiä toimenpidehintoja.
- Sydänkirurgisissa 72K -alkuiset ja rintaelinkirurgiassa 7SK -alkuiset tuotekoodit tarkoittavat kiireellisiä toimenpidehintoja.
- Sydänkirurgisissa 72P -alkuiset ja rintaelinkirurgiassa 7SP -alkuiset tuotekoodit tarkoittavat päivystystoimenpidehintoja.
- Hinnat sisältävät niihin liittyvät lääke-, laboratorio-, kuvantamis- tms. palvelut sekä anestesian.

Tuotekoodi/ 
Kust.luokka

Nimi Hinta* Sisällön määrittely

Sydänkirurgiset toimenpiteet
720SV 
72KSV 
72PSV

Sepelvaltimoiden ohitus-, sydämen väli-
seinän korjaus- tai rytmihäiriöleikkaus

5 980 
8 457 

15 314

Sepelvaltimoiden ohitusleikkaus (yhden tai useamman  
suonen), sydämen väliseinän korjausleikkaus (ASD, VSD) tai 
rytmihäiriöleikkaus sydänkeuhkokoneen kanssa tai ilman.
Lisäksi veloitetaan lääketieteellisin perustein tarvittavat 
kalliit implantit tai tarvikkeet (yli 400 euroa, ks. erikois-
tarvikelisät).

72002 
72K02 
72P02

Läppäleikkaus 6 466 
9 514 

16 942

Läppäleikkaus joko käyttämällä tekoläppää tai korjaamalla 
ko. läppä (plastia). Lisäksi veloitetaan lääketieteellisin 
perustein tarvittavat kalliit implantit tai tarvikkeet (yli 400 
euroa, ks. erikoistarvikelisät).

72003 
72K03 
72P03

Sepelvaltimoiden ohitus- tai läppä-
leikkaus sisältäen lisätoimenpiteen

7 442
10 776 
18 871

Ohitus- tai läppäleikkaus sisältäen lisätoimenpiteen, 
esim. ohitus- ja läppäleikkaus, tuplaläppäleikkaus tai muu 
rinnak kaistoimenpide.
Lisäksi veloitetaan lääketieteellisin perustein tarvittavat 
kalliit implantit tai tarvikkeet (yli 400 euroa, ks. erikois-
tarvikelisät).

72011 
72K11 
72P11

Muu sydänkirurginen leikkaus 8 157 
15 909 
23 538

Muu sydän- tai thoraxin leikkaus, esim. thorakaaliaortan  
leikkaus, infarktin komplikaatioleikkaus (esim. VSR), 
aortta läpän korjaus transapikaalisesti, myöhäisuusinta-
leikkaus tai muu vastaava leikkaus.
Lisäksi veloitetaan lääketieteellisin perustein tarvittavat 
kalliit implantit tai tarvikkeet (yli 400 euroa, ks. erikois-
tarvikelisät).

72012 
72K12 
72P12

Toimenpidesalissa tehtävä pieni sydänki-
rurginen toimenpide

3 983 
5 745 
7 912

Toimenpidesalissa tehtävä pieni sydänkirurginen toimen-
pide tai vastaava esim. rintalastan myöhäiskorjaus tai 
sydänpussin fenestraatio.  Lisäksi veloitetaan lääketietel-
lisen perustein tarvittavat kalliit implantit tai tarvikkeet 
(yli 400 euroa, kts. erikoistarvikelisät).

72013 
72K13 
72P13

Sydänpussin punktio 1 670 
2 255 
3 303

Sydänpussin tyhjennys punktoimalla.  Lisäksi veloitetaan 
lääketieteellisin perustein tarvittavat kalliit implantit tai 
tarvikkeet (yli 400 euroa, kts. erikoistarvikelisät).

Rintaelinkirurgiset toimenpiteet
7S002
7SK02 
7SP02

Toimenpidebronkoskopia, diagnostinen 
mediastinoskopia, mediastinotomia tai 
trakeostomia

1 670 
2 255
3 303

Toimenpidebronkoskopia, diagnostinen mediastinoskopia, 
mediastinotomia tai trakeostomia.
Lisäksi veloitetaan lääketieteellisin perustein tarvittavat 
kalliit implantit tai tarvikkeet (yli 400 euroa, ks. erikois-
tarvikelisät).

7S003
7SK03 
7SP03

Tähystämällä tai avoimesti tehtävä pieni 
rintaontelotoimenpide

3 983
5 745 
7 912

Keuhkobiopsia, ilmarinnan hoito, keuhkon kiilaresektio, 
hemothoraxin evakuaatio, empyeema tai muu vastaava  
tähystämällä tai avoimesti tehtävä pieni rintaontelotoi-
menpide.
Lisäksi veloitetaan lääketieteellisin perustein tarvittavat 
kalliit implantit tai tarvikkeet (yli 400 euroa, ks. erikois-
tarvikelisät).
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Tuotekoodi/ 
Kust.luokka

Nimi Hinta* Sisällön määrittely

7S012
7SK12 
7SP12

Rintaontelon tai välikarsinan avoin laaja 
toimenpide

6 319
8 510 

12 548

Hoitosuositusten mukainen syöpäkirurgia sisältäen  
imusolmukedissektion, sternotomiahaavan myöhäiskorjaus 
tai muu vastaava rintaontelon tai välikarsinan avoin laaja 
toimenpide.
Lisäksi veloitetaan lääketieteellisin perustein tarvittavat 
kalliit implantit tai tarvikkeet (yli 400 euroa, ks. erikois-
tarvikelisät).

7S010
7SK10 
7SP10

Tähystämällä tehtävä laaja rintaontelon 
tai välikarsinan toimenpide

7 138
9 519 

14 186

Mediastinumtuumori, perikardiumkysta, syöpäkirurgia  
tai muu vastaava tähystämällä tehtävä rintaontelon tai 
välikarsinan laaja toimenpide.
Lisäksi veloitetaan lääketieteellisin perustein tarvittavat 
kalliit implantit tai tarvikkeet (yli 400 euroa, ks. erikois-
tarvikelisät).

SYDÄN- JA RINTAELINKIRURGIAN TOIMENPIDELISÄT  
Tuotekoodi/ 
Kust.luokka

Nimi Hinta* Sisällön määrittely

Sydän- ja rintaelinkirurgisten toimenpiteiden erikoistarvikelisät (pyydettäessä annetaan lisäselvitys veloitus-
perusteesta)

M7IP1 Erikoistarvikelisä SIP1 650 Mm. annulusrengas, eteiskorvakkeen sulkupanta, verisuoni-
paikka (Goretex, Pericardial patch, Matrix patch), esihaa-
roitettu kaaren verisuoniproteesi, endoskooppinen veenan 
irroitussetti, kirurgisen energialaitteen käyttö (Harmonic), 
runsas kirurgisen hemostaasimateriaalin tarve.

M7IP2 Erikoistarvikelisä SIP2 1 250 Mm. biologinen tai mekaaninen tekoläppä, korkeaprofii-
linen perikardiläppä, valsalva aorttaproteesi, CorMatrix-
sydänpaikka, bronkiaali- tai trakea -stentti tai muu 
vastaava.

M7IP3 Erikoistarvikelisä SIP3 2 000 Mm. aortan mekaaninen conduit -läppäproteesi, aortan 
endoballonkisetti, ablaatiokaketrisetti, laajan tähystys-
leikkauksen tarvikesetti tai muu vastaava.

M7IP4 Erikoistarvikelisä SIP4 2 100 Mm. aortan bioconduit (bioläppä + valsalva proteesi), 
matalaprofiilinen perikardiläppä, robottikirurgian (da 
Vinci) tarvikesetti, sydämen apupumpun käyttösetti 
(ECMO) tai muu vastaava.

M7IP5 Erikoistarvikelisä SIP5 5 750 Mm. ompeleeton rapid deployment -bioläppä tai muu 
vastaava (huom. aortan stenttigrafti SIP5 x 2 ja NeoChord 
SIP5 x 3).

M7IP6 Erikoistarvikelisä SIP6 18 450 Transapikaalisesti asetettava keinoläppä (TAVI).
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VUODEOSASTOHOITO
Huomioitavaa:  
- Vuodeosastohoito kattaa Sydänsairaalan toimipisteissä tai Taysissa toteutettavan hoidon.

- Hinnat sisältävät niihin liittyvät lääkkeet sekä laboratorio-, kuvantamis-
  tms. osastolla toteuttavat tutkimukset

HOITOPÄIVÄT
Tuotekoodi/ 
Kust.luokka

Nimi Hinta* Sisällön määrittely

Teho-, valvonta- ja vuodeosastohoitopäivät
1 Kustannusluokka 1 179 Päiväosastohoitopäivä (lääketieteellisin perustein) liitty-

en erityisasiantuntijan käyntiin ja/tai välittömään invasii-
viseen hoitoon. Yleisin kustannusluokka kardiologisen LYH-
KI-yksikön polikliinisesti hoidettaville toimenpidepotilaille.

2 Kustannusluokka 2 512 Kardiologian vuodeosastohoitopäivä. Yleisin kustannus-
luokka kardiologisen vuodeosaston C, D- ja E-moduleissa 
hoidettaville potilaille.

3 Kustannusluokka 3 532 Sydän- ja rintaelinkirurgian vuodeosastohoitopäivä. Ylei-
sin kustannusluokka sydän- ja rintaelinkirurgisella vuode-
osastolla hoidettaville potilaille.

4 Kustannusluokka 4 1 004 Valvontahoitoa vaativa kardiologinen, sydän- tai muu 
kirurginen tai vastaava potilas. Sydänvalvonnan ns.  
B-modulin tasoinen hoito (esim. sydäninfarktin hoito, 
postoperatiivinen sydänkirurginen potilas). 

5 Kustannusluokka 5 1 794 Erityisen vaativa kardiologinen, sydän- tai muu kirurginen 
tai vastaava potilas, joka tarvitsee vaativaa valvontaa  
tai hoitoa. Sydänvalvonnan ns. A-modulin tasoinen  
hoito tai valvontatasoinen hoito Sydänsairaalan teho- 
osastolla (esim. invasiivinen hemodynaaminen monito-
rointi tai muu vastaava).

6 Kustannusluokka 6 2 749 Leikkauksen jälkeinen tehohoito ja muu tehohoitopoti-
laan hoito Sydänkeskuksen teho-osastolla (SYTE) tai vas-
taava. Tehohoitopäivä ei sisällä leikkaustoimenpiteitä.

7 Kustannusluokka 7 3 897 Erityisen vaativa tehohoitopotilaan hoito Sydänsairaalan 
teho-osastolla (SYTE) tai Taysin teho-osastolla (TEHO). 
Tehohoitopäivä voi sisältää Taysissa suoritettavia pieniä 
leikkaustoimenpiteitä.

8 Kustannusluokka 8 5 230 ECMO-potilaan hoito Sydänsairaalan teho-osastolla (SYTE) 
tai Taysin teho-osastolla (TEHO). Tehohoitopäivä voi 
sisältää Taysin Sairaanhoidon palvelualueella suoritettavia 
pieniä leikkaustoimenpiteitä. 
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AVOHOITO
Huomioitavaa:  
Avohoito kattaa kardiologian ja sydän- ja rintaelinkirurgian käynnit ja konsultaatiot.

AVOHOITOKÄYNNIT
Tuotekoodi/ 
Kust.luokka

Nimi Hinta* Sisällön määrittely

Konsultaatiot
1 Tekninen EKG -konsultaatio 18 Tekninen EKG -etäkonsultaatio (analysointi) sopimuksen 

mukaan.

2 KARDIO -Internet-konsultaatio 49 KARDIO -Internet-konsultaatio (EKG-konsultaatio tai  
muu kardiologinen konsultaatio). Analysointi, lausunto ja 
kannanotto potilaan hoitoon. Vasteaika 4 tuntia arkisin  
klo 7–15.

3 Puhelinkonsultaatio 56 Puhelinkonsultaatio. Ympärivuorokautinen vasteaika.

4 Etäkontrolli 90 Tahdistimen, rytmihäiriötahdistimen tai esim. rytmi- 
valvurin etäkontrolli (poliklinikkakäynnin korvaava).

5 Paperikonsultaatio, lähetekonsultaatio 94 Paperikonsultaatio (pyyntö ja vastaus kirjeitse) tai lähete-
konsultaatio (perehtyminen potilaan taustatietoihin ja  
vastaus).

6 Vaativa moniammatillinen arviointi 490 Erityisasiantuntijoiden suorittama vaativa moniammatil-
linen arviointi. Esim. potilaan hoitoa koskeva arviointi eril-
lisessä kokouksessa kardiologin, sydän- ja rintaelinkirurgin, 
sydänanestesiologin ja/tai muiden erikoisalojen asiantunti-
joiden toimesta.

7 EKG:n pitkäaikaisrek. 24 h lausunto 86 EKG:n 24 h pitkäaikaisrekisteröinnin (Holter) analysointi 
ja lausunto KARDIO -lausuntotoripalvelun, Liberty tai 
vastaavan -käyttöliittymän kautta. Palvelun vasteaika viisi 
(5) arkipäivää.

8 EKG:n pitkäaikaisrek. 24 h lausunto sis. 
laitteistop.

129 EKG:n 24 h pitkäaikaisrekisteröinnin (Holter) analysointi 
ja lausunto KARDIO -lausuntotoripalvelun, Liberty- tai 
vastaavan -käyttöliittymän kautta sisältäen laitteistopal-
velun. Sydänsairaala toimittaa tarvittavat tallennuslait-
teistot asiakkaan käyttöön sopimuksen mukaan. Palvelun 
vasteaika viisi (5) arkipäivää.

9 EKG:n pitkäaikaisrek. 2-7 vrk lausunto 162 EKG:n 2–7 vuorokauden pitkäaikaisrekisteröinnin (Holter) 
analysointi ja lausunto (Holter) KARDIO -lausuntotori-
palvelun, Liberty- tai vastaavan -käyttöliittymän kautta. 
Palvelun vasteaika viisi (5) arkipäivää.

10 EKG:n pitkäaikaisrek. 2-7 vrk lausunto 
sis. laitteistop.

210 EKG:n 2–7 vuorokauden pitkäaikaisrekisteröinnin (Holter) 
analysointi ja lausunto (Holter) sisältäen laitteistopal-
velun KARDIO -lausuntotoripalvelun, Liberty tai vastaavan 
-käyttöliittymän kautta. Sydänsairaala toimittaa tarvit-
tavat tallennuslaitteistot asiakkaan käyttöön sopimuksen 
mukaan. Palvelun vasteaika viisi (5) arkipäivää.

Avohoitokäynnit
11 Erityisasiantuntijan suppea käynti 90 Erityisasiantuntijan suppea vastaanotto- tai muu vastaava 

käynti (esim. hoitaja-, sydänkuntoutusohjaaja-, sydänfy-
sioterapeutti-, ryhmäohjaus- tai pre-käynti).

12 Tahdistinpoliklinikan käynti 117 Tahdistinpoliklinikan käynti. Sisältää tarvittavat tavan-
omaiset laboratorio- ja kuvantamistutkimukset (esim. EKG, 
röntgen).

13 Erityisasiantuntijan käynti 125 Erityisasiantuntijan vastaanotto- tai muu vastaava käynti. 
Sisältää tarvittavat tavanomaiset laboratorio- ja kuvanta-
mistutkimukset (esim. EKG, röntgen).



21 Erityisasiantuntijan kotisairaalakäynti
(1 kpl)

180 Erityisasiantuntijan kotisairaalakäynti (lääketieteellisin 
perustein) liittyen välittömiin invasiivisiin tutkimuksiin 
tai hoitoon. Esim. sairaanhoitajan toimenpiteen jälkeinen 
vuodeosastohoitovuorokauden korvaava käynti. Sisältää 
yhden (1) erityisasiantuntijan käynnin matkoineen sekä 
perusmittauksineen, ei kuitenkaan laboratorio- tai kuvan-
tamistutkimuksia.

14 Erityisasiantuntijan vaativa käynti 254 Erityisasiantuntijan vaativa vastaanotto- tai muu vastaava 
käynti. Esim. kardiologin käynti sisältäen sydämen ultra-
äänitutkimuksen. Sydän- ja rintaelinkirurgin tai sydänane-
tesiologin käynti sisältäen pienen toimenpiteen (esim. 
pleurapunktio). Sisältää tarvittavat tavanomaiset labora-
torio- ja kuvantamistutkimukset (esim. EKG, röntgen).

22 Erityisasiantuntijan kotisairaalakäynti
(2 kpl)

270 Erityisasiantuntijan kotisairaalakäynnit (lääketieteellisin 
perustein) liittyen välittömiin invasiivisiin tutkimuksiin tai 
hoitoon. Esim. sairaanhoitajan toimenpiteen jälkeiset vuode-
osastohoidon korvaavat käynnit. Sisältää kaksi (2) erityisasi-
antuntijan käyntiä matkoineen sekä perusmittauksineen, ei 
kuitenkaan laboratorio- tai kuvantamistutkimuksia.

20 Erityisasiantuntijan vaativa käynti  
sis. tahdistinpoliklinikkakäynnin

345 Kardiologin käynti sis. sydämen UÄ –tutkimuksen ja 
samalla kertaa tehtävän tahdistimen mittauksen. Sisältää 
tarvittavat tavanomaiset laboratorio- ja kuvantamistutki-
mukset (esim. EKG, röntgen).

15 Erityisasiantuntijan erittäin vaativa  
käynti

450 Erityisasiantuntijan erittäin vaativa vastaanotto- tai muu 
vastaava käynti. Esim. kardiologin käynti sisältäen ruoka-
torven kautta tehtävän sydämen kaikututkimuksen, kolmi-
ulotteisen sydämen kaikututkimuksen, rasitusultraääni-
tutkimuksen tai sydämen sähköisen rytminsiirron. Esim. 
sydän- ja rintaelinkirurgin tai sydänanetesiologin käynti 
sisältäen puudutusta vaativan toimenpiteen kuten pleurad-
reenin asettamisen. Sisältää tarvittavat tavanomaiset labo-
ratorio- ja kuvantamistutkimukset (esim. EKG, röntgen).

16 Erityisasiantuntijan erittäin laaja ja  
vaativa käynti

776 Erityisasiantuntijan tai asiantuntijoiden erittäin laaja 
ja vaativa käynti sisältäen toimenpiteen. Esim. thoraxin 
alueen implantin, dreenin tai katetrin asennus sisältäen 
imulaatikon, asennuksen ja jälkihoito-ohjeet. Muualla kuin 
leikkaussalissa tehtävä toimenpidebronkoskopia.

17 Perusrasitustesti 262 Kliininen rasituskoe, työjohteinen, pyöräergometri. 
Sisältää kardiologin kannanoton potilaan hoitoon.

18 EKG:n pitkäaikaisrek. 24 h 195 EKG:n 24 h pitkäaikaisrekisteröinnin (Holter) kytkentä,
analysointi ja lausunto tai vastaava.

19 EKG:n pitkäaikaisrek. 2-7 vrk 290 EKG:n 2-7 vuorokauden pitkäaikaisrekisteröinnin (Holter) 
kytkentä, analysointi ja lausunto.
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Potilashotellipalvelut
PH1 Majoitus potilashotellissa 179 Yö potilashotellissa (lääketieteellisin perustein) liittyen erityis-

asiantuntijan käyntiin ja välittömään invasiiviseen hoitoon.

Potilaskuljetukset
MPK1 Potilaskuljetus 1 127 Sairaalasiirto, vyöhyke 0 - 24 km

MPK2 Potilaskuljetus 2 217 Sairaalasiirto, vyöhyke 25 -49 km

MPK3 Potilaskuljetus 3 310 Sairaalasiirto, vyöhyke 50 - 74 km

MPK4 Potilaskuljetus 4 445 Sairaalasiirto, vyöhyke 75 - 99 km

MPK5 Potilaskuljetus 5 625 Sairaalasiirto, vyöhyke 100 - 149 km

MPK6 Potilaskuljetus 6 843 Sairaalasiirto, vyöhyke 150 - 249 km

MPK7 Potilaskuljetus 7 1257 Sairaalasiirto, vyöhyke yli 250 km

Avohoitokäyntien vaativuuslisät
Veloitetaan tarvittaessa konsultaatioiden tai käyntien lisäksi alla määritellyin perustein (pyydettäessä annetaan lisäselvitys veloitusperusteesta).

H Vaativuuslisä H 281 Alihankittava, avohoitoon liittyvä tutkimus, esim. TT, rasi-
tuskoe, pitkäaikaisrekisteröinti tai vastaava.

I Vaativuuslisä I 500 Alihankittava, avohoitoon liittyvä erikoistutkimus, esim. 
SPET, gammakuvaus tai vastaava. 

J Vaativuuslisä J 714 Alihankittava, avohoitoon liittyvä laaja tai erittäin laaja 
erikoistutkimus, esim. magneettitutkimus tai vastaava.

K Vaativuuslisä K 1 667 Alihankittava, avohoitoon liittyvä laaja tai erittäin laaja ja 
kallis erikoistutkimus tai radiologinen toimenpide, esim. 
PET-TT tai vastaava. 
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www.sydansairaala.fi 

Tiedustelut 
Kardiologia:  
Palvelujohtaja, ylilääkäri Vesa Virtanen  
puh. 03 311 64139 tai 050 300 6228 

Kirurgia ja anestesia:  
Palvelujohtaja, ylilääkäri Timo Porkkala  
puh. 03 311 64887 tai 050 302 7040

Laskutus:  
Talouspäällikkö, Maarit Laitinen  
puh. 050 573 1854


