Terveyspalvelut
Hinnat Lahden palvelualueella ilman palveluseteliä 1.1.2020 alkaen
hinta

kotitalousvähennyksen
jälkeen

alkaen 39 €/h

alkaen 23,40 €/h

Lääkkeiden jako dosetteihin kerran viikossa

30 € / kerta

18 € / kerta

Asioinnit, kun kesto alle 1 tunti

30 € / kerta

18 € / kerta

Kotihoito (alv 0 %)
Kotihoito, saatot, ulkoilut ja kotisiivous

Kotisairaanhoito (alv 0 %)

hinta

Sairaanhoitajan kotikäynti

50 € / tunti

Verikokeiden otto (inr)

40 € / kerta

Muut palvelut ja maksut
Lääkkeet ja tarvikkeet
Matkakulut, kun etäisyys yli 10 kilometriä taajamasta
Laskutuslisä kotiin postitetusta paperilaskusta

hinta
ks. alla
0,70 € / kilometri
2,48 € / lasku

Työajan laskuttaminen

Maksuton suunnittelukäynti

Käyntimme vähimmäiskesto ja minimilaskutuksemme on

Kotihoidon maksuttoman ja sitoumuksettoman suunnittelu

0,5 tuntia, jonka jälkeen laskutamme työn 15 minuutin jaksoissa.

käynnin voi tilata asiakaspalvelustamme 044 700 5400.

Lääkkeet ja tarvikkeet

Kotitalousvähennys

Lääkkeet ja tarvikkeet laskutamme erikseen.

Kotitalousvähennyksen saa omassa verotuksessa ilmoittamalla
tiedot kustannuksista verottajalle. Vähennyksen saa verokortil

Matkakulut

la tai veronpalautuksena. Vähennysprosentti vuonna 2020 on

Laskutamme matkakulut, kun kohde on yli 10 kilometriä

40 % ja vähennyksen enimmäismäärä 2250 € henkilöä kohden.

taajamasta. Kilometrikorvaus on 0,70 € per kilometri.

Kerran vuodessa maksettava omavastuu on 100 €. Kotitalous
vähennyksen voi tehdä myös vanhemmalleen tai isovanhem
malleen hankituista palveluista.

Terveyspalvelut 044 700 5400 tai stella.fi

Fysioterapia
Hinnat Lahden palvelualueella
Fysioterapia (Huom! Lääkärin lähetteellä Kela-korvaus)

hinta

hinta kotikäynnillä

30 minuuttia

46 €

65 €

45 minuuttia

57 €

76 €

60 minuuttia

72 €

91 €

Allasterapia

hinta

30 minuuttia

61 €

45 minuuttia

72 €

60 minuuttia

87 €

Hieronta

hinta

30 minuuttia

37 €

40 minuuttia

47 €

Muut palvelut ja maksut

hinta

Kinesioteippaus

20 €

Kirjallinen kotiohje

20 €

Laskutuslisä kotiin postitetusta fysioterapian paperilaskusta

7,20 € / lasku

Kela-korvaukset lääkärin lähetteellä
Lääkärin lähetteellä tehdystä fysioterapiasta on mahdollista saada Kela-korvaus. Korvaus on 30 minuutin fysioterapiasta 4 euroa,
45 minuutin fysioterapiasta 6 euroa ja 60 minuutin fysioterapiasta 8 euroa. Kotikäynneistä korvaukset ovat 6, 9 ja 12 euroa.
Kirjallisen kotiohjeen tekemisestä saa 2 euron Kela-korvauksen. Fysioterapeutin lausunnosta korvaus on 5 euroa.

Fysioterapia 03 884 5073 tai stella.fi

