
Laskutus sotilasvamma-asioissa



Pakolliset tiedot kaikilla laskuilla

• henkilön nimi

• vahinkonumero tai hetu

• veloitettava ajanjakso

• toimintakykyluokka

• yhdellä laskulla ei saa laskuttaa enempää kuin 20 henkilöä

• mikäli samalla laskulla laskutetaan useampaa henkilöä, siinä saa olla 

vain yhden lajin, esim. laitoskuntoutuksen, asiakkaita
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Sotainvalidien laskutus 
koskee myös asevelvollisena ja rauhanturvaajana    
ennen v.1991 vammautuneita

• Sotainvalidien hoidon ja kuntoutuksen laskutus tapahtuu 

kuukausittain jälkikäteen. 

• Laskutus ei tapahdu sotainvalidien kohdalla sähköisesti siten kuin 

hoidon puitesopimuksessa on mainittu, vaan turvasähköpostilla 

https://turvaposti.valtiokonttori.fi

• Laskun voi myös lähettää osoitteeseen sove.info@valtiokonttori.fi

• Paperilla osoitteeseen: 

Valtiokonttori, Sove, PL 60, 00054 Valtiokonttori.

25.9.2018Tiina Kyttälä 3

https://turvaposti.valtiokonttori.fi/
mailto:sove.info@valtiokonttori.fi


Sotainvalidien kuntoutus

• Kuntoutusjaksot laskutetaan kuukausittain siten, että laskutus 

tapahtuu jakson päättymiskuukauden laskussa. 

• Laitos-ja päiväkuntoutuksen sekä kotikuntoutuksen (tuettu kotona 

kuntoutus) laskun liitteenä on aina oltava epikriisi. Laskua ei muuten 

makseta. 

• Kotikuntoutuksen matkakulujen korvaamisesta on olemassa oma 

ohje. 

• Kuntoutustarpeen arviointijakso laskutetaan jakson päätyttyä. 

Samana vuonna ei voi saada ko. jaksoa ja yleistä terveydentilan 

tarkistusta.

• Avokuntoutuksen hinta on vuonna 2018: fysikaalinen hoito 80 

euroa/kerta ja hieronta 60 euroa/kerta.

25.9.2018Tiina Kyttälä 4



Sotainvalidien laitoshoito

• Ympärivuorokautisessa hoidossa olevan sotainvalidin hoito 

laskutetaan kuukausittain jälkikäteen.

• Kotilomalle lähtevästä henkilöstä laitos saa velkoa lähtöpäivän ja 4 

seuraavaa päivää ja sairaalaan joutuvasta henkilöstä sairaalaan 

menopäivän ja sairaalasta tulopäivän. 

• Intervallihoito laskutetaan jakson päättyessä tai mikäli se kestää 

useita kuukausia kuukausittain. 

• Edellisten viikkoilmoituksessa ilmoitetaan laitokseen tulo- ja 

lähtöpäivät.

• Päivätoiminta (ent. osa-aikainen laitoshoito/päiväsairaala) 

laskutetaan kuukausittain jälkikäteen.

• Samalla laskulla ei saa olla kuin yhden lajin laskutusta eli intervalli- ja 

ympärivuorokautinen laitoshoito eivät voi olla samalla laskulla. Sama 

koskee päivätoimintaa.
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Sähköinen laskutus

• Puolisokuntoutus (huom. Ei jaettu)

• Erityisryhmien kuntoutus

• Ulkomaan veteraanit

• Laitosten ylimääräiset kustannukset

• Invalidikuntoutuksen matkakulut
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Verkkolaskuosoitteemme on:

• Valtiokonttorin verkkolaskuosoite/OVT-tunnus: 003702454401100 

(huom. Muuttuu 1.11.)

• OpusCapita Solutions Oy:n välittäjätunnus: E204503 (huom. Muuttui 

kesällä)

• Valtiokonttorin Y-tunnus: 0245440-1

• ALV-tunnus: FI024544

• Lisätietoja ja ohjeita verkkolaskutuksesta löytyy Valtiokonttorin 

nettisivuilta

www.valtiokonttori.fi/verkkolaskutus

• tai ottamalla yhteyttä sähköpostitse

verkkolaskutus@valtiokonttori.fi
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