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TERVEYSKESKUSTEN LÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELO 

YLEISOHJEET 

1 Tässä toimenpideluettelossa on lueteltu tyhjentävästi ne toimenpiteet, 
joista maksetaan lääkärisopimuksen mukaan toimenpidepalkkio ter-
veyskeskuksen lääkärille. 

2 Toimenpidepalkkiot maksetaan lääkärin henkilökohtaisesti suoritta-
mista toimenpiteistä riippumatta siitä, missä lääkäri on tehnyt toimen-
piteen (esim. vastaanotolla, vuodeosastolla tai neuvolassa). 

3 Jokainen operatiivinen toimenpide siihen säännönmukaisesti kuuluvi-
ne lisätoimenpiteineen käsittää kokonaisuuden, mistä syystä lisätoi-
menpiteistä ei makseta erikseen palkkiota.  

4 Eri toimenpiteistä, vaikka ne kuuluisivat samaan palkkioryhmään, 
maksetaan palkkio jokaisesta erikseen. Useista samoista toimenpi-
teistä (esim. kahden haavan ompelu) maksetaan vain yksi palkkio. 

5 Toimenpiteistä tai tutkimuksista, jotka suoritetaan joukkotutkimuksina, 
ei makseta palkkiota (esim. silmänpaineen mittaus tai mammografia). 

6 Ao. erikoislääkärin virassa toimivalle lääkärille ei makseta palkkiota 
ao. erikoislääkärin perustutkimuksiin kuuluvista toimenpiteistä. 

Soveltamisohje 

Esim. toimenpiteistä 101 ja 102 maksetaan erikoislääkärille palkkio vain, jos ky-
seessä on perustutkimuksia olennaisesti laajempi ja vaativampi tutkimus. 

7 Radiologisista toimenpiteistä RUI 101–RU 106 ja RUII 201 makse-
taan palkkio muille terveyskeskuksen lääkäreille paitsi röntgenerikois-
lääkäreille. Radiologisista toimenpiteistä RR 101–RR 305 maksetaan 
palkkio vain terveyskeskuksen röntgenerikoislääkäreille. 

Soveltamisohje 

Toimenpiteet RU 101–RU 106 kuuluvat joko röntgenerikoislääkärien perustutki-
mukseen (ks. edellä kohta 6) tai sisältyvät röntgenerikoislääkärien omaan RR-
luokitukseen. 

8 Johtavan lääkärin tulee ohjata ja valvoa toimenpidejärjestelmän käy-
tännön soveltamista ja tarvittaessa informoida virkaehtosopimuksen 
sopijapuolia. 
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TOIMENPIDELUETTELO 

TOIMENPIDERYHMÄ R 0–R III 

TERVEYSKESKUSTEN KAIKKIIN LÄÄKÄREIHIN SOVELLETTAVAT 
EM. YLEISOHJEET HUOMIOON OTTAEN 
 
R 0 Korvattavat toimenpiteet 

001 Lääkärin potilaalle puhelimitse antama hoito-ohje, jonka lääkäri 
kirjaa sairauskertomusjärjestelmään 

Soveltamisohje 

Toimenpiteellä korvataan yleensä vastaanottokäynti. Toimenpidepalkkio-
ta ei makseta, jos potilas tulee välittömästi soiton jälkeen hoitoon. 

 
R I Korvattavat toimenpiteet 

101 Lääkärin suorittama näöntutkimus silmänpohjatutkimuksineen 

Soveltamisohje 

Tutkimuksella tarkoitetaan lääkärin suorittamaa näöntutkimusta silmänpoh-
jatutkimuksineen. Tutkimus on korvattava toimenpide vain silloin, kun se 
tehdään potilaan valittaessa näkövikaan tai silmäsairauteen liittyviä oireita 
tai se muuten tehdään samalla perusteellisuudella esim. diabeetikoille vuo-
sitarkastuksen yhteydessä. Tätä toimenpidettä käytetään myös annettaes-
sa dokumentoitu lausunto silmänpohjakuvista. 

102 Lääkärin suorittama kuulontutkimus äänirautakokeineen 

Soveltamisohje 

Tutkimuksella tarkoitetaan yleislääkäritasoista perusteellista kuulontutki-
musta. Tutkimus on korvattava toimenpide vain silloin, kun se tehdään poti-
laan valittaessa kuulovikaan tai korvasairauteen liittyviä oireita. Kuulontut-
kimukseen kuuluu otologisen statuksen teko ja kuiskaustutkimus tai audio-
diagramman tulkinta. 
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103 Lääkärin suorittama perusteellinen neurologinen tutkimus 

Soveltamisohje 

Tutkimuksella tarkoitetaan yleislääkäritasoista perusteellista neurologista 
tutkimusta. Tutkimus on korvattava toimenpide vain silloin, kun se tehdään 
potilaan valittaessa neurologisia oireita tai on syytä epäillä, että potilaan 
oireiden takana voi olla neurologista selvittelyä vaativa syy taikka tutkimus 
tehdään vastaavalla perusteellisuudella muusta syystä. Toimenpide ei ole 
korvattava esim. silloin kun tutkimus tehdään orientoivana neurologisena 
tutkimuksena ajokorttitutkimuksen yhteydessä. 

105 Kardiorespiratorinen kokonaisarvio laboratoriotutkimuksineen 

Soveltamisohje 

Tutkimuksella tarkoitetaan esim. vuosittain tapahtuvaa, tavanomaista vas-
taanottokäyntiä perusteellisempaa sydän- tai keuhkosairauspotilaan tai ve-
renpainepotilaan tutkimusta. Tutkimus on korvattava toimenpide vain silloin, 
kun sen yhteydessä tulkitaan EKG-, thorax-rtg, hengitysfunktiotutkimuksia 
ja/tai laboratoriotutkimuksia. Lisäksi tutkimus on korvattava toimenpide sil-
loin, kun joudutaan tekemään akuutissa vaiheessa perusteellinen sydän- ja 
keuhkosairauspotilaan kliininen tutkimus ja voidaan ottaa ja tulkita edellä 
mainittuja lisätutkimuksia. 

106 Pinnalliset leikkaukset, haavojen revisio ja suturaatio 

Soveltamisohje 

Arvio haavojen suturoimisessa toimenpide R I 106:n ja R II 206:n välillä 
tehdään tapauskohtaisesti ottaen huomioon ajankäyttö ja toimenpiteen vaa-
tivuus. Mikäli pinnalliset leikkaukset kohdistuvat selvästi eri asioihin ja nii-
den hoitamiseen kuluu huomattavasti aikaa ja potilas esim. joudutaan val-
mistelemaan kahdesti toimenpiteeseen, voidaan periä kaksi tämän ryhmän 
mukaista palkkiota. Tätä toimenpidettä käytetään myös esim. säärihaavapo-
tilaan haavan revisiossa. 

107 Incisiot, joissa puudutus 

108 Rikan poisto silmästä puudutuksessa 
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109 Korvakäytävän huuhtelu ja/tai  imu perforaatiokorvassa 

Soveltamisohje 

Tätä toimenpidettä käytetään myös vaikean externin otiitin imussa, huuhte-
lussa ja tamponaatiohoidossa. 

110 Tärykalvopisto 

Soveltamisohje 

Parasenteesi on yksi toimenpide, vaikka se tehtäisiin molempiin korviin. 

111 Poskiontelopunktio/huuhtelu 

Soveltamisohje 

Poskiontelopunktio on yksi toimenpide, vaikka se tehtäisiin molemmin puo-
lin. Toimenpide on maksullinen myös silloin, kun on kyseessä antrostomia –
potilas, jolle tehdään huuhtelu lavaatiokärjellä. 

113 Kynsiin ja kynsivalleihin kohdistuvat leikkaukset, jotka tehdään 
puudutuksessa 

114 Injektiohoidot muualle kuin lihaksiin tai ihon alle 

Soveltamisohje 

Esimerkiksi erilaiset niveliin kohdistuvat lääkeinjektiot. Mikäli reumapotilaal-
le laitetaan lääkettä useampiin pikkuniveliin samanaikaisesti, on kyseessä 
vain yksi toimenpide. Myös injektiot, jotka kohdistetaan pehmytkudoksiin 
tarkoituksena esimerkiksi tulehdusprosessin rauhoittaminen jännekiinnitys-
alueella, ovat korvattavia toimenpiteitä. 

116 Kipsaus 

117 Psykiatrisen tilan suunnitellut terapiakäynnit (esim. perheterapia) 

Soveltamisohje 

Psykiatrisen tilan suunnitelluilla terapiakäynneillä tarkoitetaan käyntejä, jot-
ka on etukäteen sovittu potilaan kanssa koskemaan tiettyä tavoitteellista 
hoitoa tai hoidon suunnittelua. 

118 Lääkärin suorittama konsultointi, johon liittyy potilaan  
tutkiminen 
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Soveltamisohje 

Toimenpiteellä tarkoitetaan niitä tilanteita, joissa esimerkiksi nuorempi tai 
kokemattomampi lääkäri kysyy kokeneemman kollegan mielipidettä potilaan 
hoidosta ja tämä konsultaation antava lääkäri suorittaa itse potilaan tutki-
muksen. Sairauskertomuksesta tulee löytyä saatu konsultaatiovastaus sekä 
merkinnät konsultaation antavasta lääkäristä, jolle korvaus suoritetaan. 

119 Lääkekapselin asettaminen ihon alle 

Soveltamisohje 

Kyseeseen tulevat lähinnä ehkäisykapselit ja antabuskapselit.  
Tätä toimenpidettä käytetään myös poistettaessa esim. ehkäisykapseleita. 

120 Suonensisäiset näytteenotot ja injektiot 

Soveltamisohje 

Tätä toimenpidettä käytetään esimerkiksi tehtäessä humalatilatutkimukseen 
liittyvä pelkkä verinäytteen otto. Samoin infuusioneulan asettaminen on täs-
sä tarkoitettu toimenpide. 

121 Koagulaatiohoidot (nenän limakalvot, kohdunsuu, pinnalliset 
ihomuutokset) 

123 Irtosolunäytteen otto vastaanottokäynnin yhteydessä 

Soveltamisohje 

Toimenpide tulee kyseeseen lähinnä PAPA-tutkimusten osalta. Joukkotut-
kimuksena otettuja irtosolunäytteitä ja äitiysneuvoloissa rutiininomaisesti 
otettuja irtosolunäytteitä ei kuitenkaan korvata toimenpiteinä. Korvattava 
toimenpide solunäytteenotto on myös silloin, kun lääkäri tekee sen GC-
näytteen saamiseksi tapauksissa, joissa hän itse suorittaa myös näytteen 
mikroskopoinnin. 

124 Akupunktiohoidot 

126 Silmänpaineen mittaus vastaanottokäynnin yhteydessä 
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127 Äänihuulten tutkimus 

Soveltamisohje 

Äänihuulten tutkimuksella tarkoitetaan esimerkiksi epäsuorassa laryngo-
skopiassa tapahtuvaa äänihuulten asennon, liikkeiden ja rakenteen tutki-
mista. 

128 Luxoituneen nivelen reponointi 

129 Kierukan asettaminen 

130 Tamponaatiohoidot (nenään tai korvaan) 

131 Polyypin poisto 

132 Vierasesineen poisto kehon luonnollisista aukoista ja onteloista 

133 Otomikroskopia korvamikroskooppia käyttäen 

134 Ohutneulabiopsia 

135 Katetrisaatio 

136 Rakkopunktio 

137 Nivelpunktio 

139 Karsastuksen perusteellinen tutkimus 

Soveltamisohje 

Tavallista perusteellisempi ja vaativampi yleislääkäritasoinen karsastuksen 
selvittämiseksi tehty tutkimus. 

141 Peräpukamiin kohdistuva ei-leikkauksellinen toimenpide (ligaa-
tio, kryokoagulaatio, trombosoivat injektiohoidot) 



7 TERVEYSKESKUSTEN 
LÄÄKÄRIEN 
TOIMENPIDELUETTELO 

 
 

 
slp01tpluettelo tkl.doc 

143 Fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn selvittely, 
arviointi ja hoidon suunnittelu 

Soveltamisohje 

Toimenpide edellyttää yleensä potilaan omakohtaista tutkimista. Toimenpi-
de tulee kysymykseen esimerkiksi vanhuspotilaan hoitopaikkaa/jatko-
hoitopaikkaa selviteltäessä ja/tai suunniteltaessa. Toimenpiteestä syntyy 
tarvittavat merkinnät sairauskertomukseen ja/tai syntyy erillinen todis-
tus/lausunto. 

145 Elävän henkilön kliininen (oikeuslääkeopillinen) tutkimus 

Soveltamisohje 

Tutkimus tulee kyseeseen esimerkiksi ulkoisten pahoinpitelyvammojen tut-
kimuksena. 

146 Ensikäynti äitiysneuvolassa 

Soveltamisohje 

Käyntiin liittyy aina asiakkaan terveydentilan arvio ja raskauden keston 
määritys. Lisäksi yleensä käyntiin liittyy yleinen raskauden riskien kartoitus, 
seulontavalistus, tupakka-alkoholi-valistus, ohjeet ravinnosta, liikunnasta 
jne. 

147 Lapsille suoritettava viimeinen neuvolatarkastus ennen  
kouluunmenoa 

Soveltamisohje 

Tarkastus tehdään yleensä 5–6 vuoden iässä ja siihen kuuluu psyykkisen ja 
fyysisen kehitystason arviointi sekä sosiaalisten taitojen arviointi ja mahdol-
lisesti tarvittavien tukitoimenpiteiden suunnittelu. Lapsen ja vanhempien 
suhdetta ja lasten itsenäistymistä tuetaan ja opastetaan ja ohjataan hoitoon 
kasvatusongelmissa. 

148 Koulu- ja opiskelijaterveydenhuoltoon kuuluva tarkastus, jonka 
yhteydessä tehdään lausunto 

Soveltamisohje 

Tarkastus tehdään koulun loppuvaiheessa ja sen yhteydessä voidaan teh-
dä perusteltuja kannanottoja tai lausuntoja oppilaan soveltuvuudesta suun-
nittelemiinsa ammatteihin tai tehdään ns. nuorison terveystodistus. 
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149 Hormonikorvaushoidon aloittaminen joko naiselle tai miehelle 

Soveltamisohje 

Toimenpiteellä tarkoitetaan käyntiä, jonka yhteydessä tehdään kliininen tut-
kimus ja selvitetään mahdollisen hoidon edut ja haitat sekä suunnitellaan 
hoidon toteutus ja sovitaan jatkoseurannasta. 

150 Verenkierron tutkiminen Doppler-UÄ -laitteen avulla. 

Soveltamisohje 

Toimenpidettä käytetään tutkittaessa esimerkiksi diabeetikon valtimoveren-
kiertoa tai säärihaavojen etiologiaa. 

 
R II Korvattavat toimenpiteet 

201 Psykososiaalisen tilanteen laaja kartoitus 

Soveltamisohje 

Toimenpidettä voidaan käyttää esimerkiksi harkittaessa M I lausunnon 
(tarkkailulähete M I) antamista. Toimenpidettä käytetään myös arvioitaessa 
mahdollista lasten huostaanottoa. 

202 Kokonaisvaltainen kuntoutusarviointi 

Soveltamisohje 

Toimenpiteellä tarkoitetaan laajaa toimintakyvyn arviointia, johon yleensä 
liittyy kuntoutussuunnitelman tekeminen käyttäen esimerkiksi muuta kuntou-
tushenkilökuntaa apuna. Veteraanikuntoutusta varten tarvittavat tutkimuk-
set ja lausunnot katsotaan tämän ryhmän mukaisiksi, mikäli ne tehdään 
viranomaisen asiasta antamien ohjeiden perusteella ja veteraanikuntoutuk-
sen valinnan kriteerit ovat ensisijaisesti lääketieteelliset. Mikäli näin ei ole, 
käytetään toimenpidettä R I 143. 

203 Työkyvyn arviointi 

Soveltamisohje 

Työkyvyn arvioinnilla tarkoitetaan laajaa, perusteellista työkyvyn arviointia 
riippumatta siitä, mikä on lopputulos. Toimenpide ei tule kyseeseen määrät-
täessä lyhytaikaista sairauslomaa esimerkiksi SVA-lomakkeella. Rutiinin-
omainen työhöntulotarkastus ei myöskään ole tässä tarkoitettu toimenpide. 
Toimenpiteeksi ei lueta esimerkiksi asevelvollisten palvelukelpoisuuden 
selvittämiseksi tehtyjä tarkastuksia tai tavanomaisen T-lausunnon tekemis-
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tä. E-lausunnolla ilmaistu työkyvyn arvio on tässä tarkoitettu toimenpide 
vain, mikäli työkykyä joudutaan laajemmin tutkimaan ja perustelemaan. 

204 Leikkauskelpoisuuden arviointi 

Soveltamisohje 

Toimenpide tulee kysymykseen esimerkiksi tilanteissa, joissa terveyskes-
kuslääkäriltä etukäteen pyydetään arviota leikkauskelpoisuudesta silmäleik-
kauksia varten. 

206 Suurten haavojen hoito 

Soveltamisohje 

Toimenpide tarkoittaa tilanteita, joissa on kyseessä haavojen hoito, joihin 
liittyy esimerkiksi vaikeita ja työläitä reviisioita sekä syvempien kudosten 
kerroksittaista suturointia tai haavojen hoito vie huomattavasti aikaa. 

207 Syvät koepalat ja ihonalaiset operaatiot 

Soveltamisohje 

Toimenpidettä voidaan käyttää esimerkiksi poistettaessa ihonalaisia kas-
vaimia tai tehtäessä esimerkiksi imu- tai koekaavintoja, jos niitä ei tehdä 
selvästi leikkaussaliolosuhteissa, jolloin käytetään toimenpidettä R III 301. 

208 Rasitus-EKG 

Soveltamisohje 

Rasitusergometria luetaan tässä tarkoitetuksi toimenpiteeksi tilanteissa, 
joissa lääkäri itse valvoo ja tulkitsee tutkimuksen. 

209 Dementiatestaus (D-testi, Miniment tai vastaava) 

Soveltamisohje 

Toimenpiteen korvaaminen edellyttää, että lääkäri on itse tehnyt testauksen 
tutkittuaan potilaan. 
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210 Allergiatestaus 

Soveltamisohje 

Lääkärin suorittama allergiatestauksen arviointi jatkohoitosuosituksin. 

211 Luuydinpunktio 

212 Kehon ontelon tyhjennys (keuhkot, vatsa) 

213 Rektaalinen, intramuskulaari-, intravenöösianestesia 

214 Sentraalinen johtopuudutus 

215 Inhalaatioanestesia 

216 Resuskitaatiohoito 

Soveltamisohje 

Toimenpide on korvattava kaikille elvytykseen osallistuville lääkäreille, kun-
han asiapapereista, vähintään elvytyskertomuksesta, löytyy merkintä lääkä-
rin osallistumisesta elvytykseen. Tätä toimenpidettä käytetään myös säh-
köisen rytminsiirron yhteydessä. 

217 Ihonsiirto 

218 Koepala luusta 

219 Tympanostomiaputken asennus 

220 Kitarisaleikkaus, nielurisaleikkaus 

221 Trakeostomia 

222 Perkutaanisen rakkokatetrin asettaminen 

223 Parafimoosin reponointi 

224 Kuolinsyyn selvittäminen 

Soveltamisohje 

Toimenpide ei tarkoita pelkästään kuolintodistuksen allekirjoittamista, vaan 
ohjeitten ja määräysten mukaista kuolinsyyn selvittelyä. Toimenpiteen kor-
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vaus ei tule kysymykseen esimerkiksi syöpäpotilaiden terminaalivaiheessa, 
jolloin kuolinsyy on etukäteen tiedossa ja kuolema on odotettavissa. 

225 Arvio jatkuvan lääkityksen tarpeesta lausuntoineen 

Soveltamisohje 

Toimenpide tulee kyseeseen tehtäessä arviota ja kirjoitettaessa lausuntoa 
kokonaan tai osittain korvattavien lääkkeiden osalta. 

226 Huume-/humalatilatutkimus 

Soveltamisohje 

Huume-/humalatilatutkimuksella tarkoitetaan kliinistä tutkimusta joko huma-
latilan tai huumeiden vaikutuksen selvittämiseksi.  Mikäli kliinistä tutkimusta 
ei tehdä, vaan otetaan ainoastaan verinäyte, käytetään toimenpidettä R I 
120. Mikäli tehdään sekä kliininen humalatilatutkimus että otetaan verinäyte, 
korvataan vain tämän ryhmän mukaisena toimenpiteenä. 

227 Endoskopiatutkimukset 

Soveltamisohje 

Endoskopiatutkimuksella tarkoitetaan esimerkiksi gastroskopiaa, rektosko-
piaa, rektosigmoideoskopiaa ja kolonoskopiaa. Pelkkä proktoskopia on kor-
vattava vain, mikäli tutkimus on vaativuudeltaan ja ajankäytöltään R II:n 
tasoa vastaava. 

228 Takatamponaatio nenäverenvuodon hoitona 

Soveltamisohje 

Takatamponaatio tulee korvattavaksi riippumatta siitä, onko teknisenä suo-
rituksena harsosykeröillä tai pallokatetreilla tapahtuva toimenpide. 

229 Virtsaputken tai kohdun kaulakanavan laajennus 

230 Kyynelteiden sondeeraus 

231 Murtumareponointi + kipsaus 

232 Sikiön ulkokäännös 

233 Keskuslaskimokanylointi 
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R III Korvattavat toimenpiteet 

301 *) Leikkaussaliolosuhteissa tehtävät leikkaukset ja vastaavat toi-
menpiteet, jotka vaativat joko sentraalista johtopuudutusta, rek-
taalista, intramuskulaari- tai intravenöösianestesiaa tai lyhyttä 
inhalaatioanestesiaa tai laajaa infiltraatiopuudutusta. 

302 *) Synnytyksen hoito, joka vaatii lääkäriä 

303 Saattohoidon kotikäynti 

Soveltamisohje 

Toimenpiteellä tarkoitetaan vaikeasti sairaan terminaalivaiheen hoitoon 
liittyvää lääkärin kotikäyntiä. Tämän toimenpiteen lisäksi ei makseta liit-
teessä 1 määrättyjä käyntipalkkioita. 

304 Lääkärin läsnäoloa vaativa sairaankuljetus 

Soveltamisohje 

Toimenpiteellä tarkoitetaan niitä tilanteita, joissa lääkäri joutuu potilaan 
tilan vakavuuden takia saattamaan tämän seuraavaan hoitopaikkaan  

305 Infarktin liuotushoito 

Soveltamisohje 

Toimenpide tarkoittaa terveyskeskuksessa diagnosoitua sydäninfarktia, 
sen liuotushoidon aloittamista ja toteuttamista. 

*) Tutkimusten lisäksi maksetaan terveyskeskuksen lääkärille 
palkkiot ultraäänitutkimuksesta. 
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TOIMENPIDERYHMÄ RU I–RU II 

MUIHIN TERVEYSKESKUSTEN LÄÄKÄREIHIN KUIN 
RÖNTGENERIKOISLÄÄKÄREIHIN SOVELLETTAVAT 
RADIOLOGISET TOIMENPITEET 
 

RU I Korvattavat toimenpiteet 

101 Ylävatsan yleistutkimus 

102 Alavatsan yleistutkimus 

103 Jäännösvirtsan tutkimus 

104 Ehkäisykierukan paikantaminen 

105 Varhaisraskauden toteaminen 

106 Yksittäinen mittakontrolli 

RU II Korvattavat toimenpiteet 

201 Sydämen ultraäänitutkimus 

Soveltamisohje 

Toimenpide edellyttää erikoislääkärin perehtyneisyyttä sydämen ultraääni-
tutkimuksiin 

 

TOIMENPIDERYHMÄ RR I–RR III 

TERVEYSKESKUSTEN RÖNTGENERIKOISLÄÄKÄREIHIN  
SOVELLETTAVAT RADIOLOGISET TOIMENPITEET 
 
RR I Korvattavat toimenpiteet 

101 Skolioositutkimus 

102 Nivelen rasitustutkimus 

103 Hypofarynx 
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slp01tpluettelo tkl.doc 

104 Ruokatorven kaksoiskontrastitutkimus 

105 Mahalaukun kaksoiskontrastitutkimus 

106 Ohutsuolipasaasi 
 
RR I Korvattavat toimenpiteet 

107 Urografia 

108 Akuutti urografia 

109 Miktiokystografia 

110 Ylävatsan ultraäänitutkimus 

111 Alavatsan ultraäänitutkimus 

112 Kaulan alueen ultraäänitutkimus 

113 Nivelten ultraäänitutkimus 

114 Lihasten ja jänteiden ultraäänitutkimus 

115 Pehmytosaresistenssin ultraäänitutkimus 

116 Virtsaelinten ultraäänitutkimus 

117 Kivesten ultraäänitutkimus 

118 Prostatan ultraäänitutkimus 

119 Munuaisten ultraäänitutkimus 

120 Kilpirauhasen ultraäänitutkimus 

121 Sylkirauhasen ultraäänitutkimus 
 
RR II Korvattavat toimenpiteet 

201 Usean nivelen rasitustutkimus 



15 TERVEYSKESKUSTEN 
LÄÄKÄRIEN 
TOIMENPIDELUETTELO 

 
 

 
slp01tpluettelo tkl.doc 

202 Fistelitutkimus 

203 Mammografia 

204 Mahalaukun kaksoiskontrasti, vaativa 

206 Ultraääniohjattu ONB pinnalliseen elimeen 

207 Rintarauhasten ultraäänitutkimus 

208 Raajalaskimoiden ultraäänitutkimus 

209 Sydämen ultraäänitutkimus 

210 Alaraajan venografia 
 
RR III Korvattavat toimenpiteet 

301 Artrografia 

302 Paksunsuolen kaksoiskontrastitutkimus 

303 Lumbaalinen varjoainemyelografia 

304 Vaativa abdomenin ultraäänitutkimus 

305 Ohutsuolen kaksoiskontrastitutkimus 
 


