
Hyvinvointilautakunta 26.5.2021  Liite 1  1 

 

 

 

TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.7.2021 ALKAEN 

Kunnallisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden enimmäismaksut määritellään 

laissa ja asetuksessa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista. 

Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 9.10.1992/912  

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 30.12.2020/1201 

* kartuttavat maksukattoa  

 

 

Terveyskeskuksen avohoidon maksut  

 

Lääkärin vastaanotto 

 * käyntimaksu kolmelta (3) ensimmäiseltä käynniltä 20,60 € 

 * etäpalvelu on verrattavissa perinteiseen vastaanottokäyntiin, josta peritään 

käyntimaksu   

 alle 18-vuotiaalle ja veteraaneille käynti on maksuton  

 

Päivystyskäyntimaksu 

 * kiirevastaanottokäynti lauantaisin klo 10 – 14 jokaiselta käynniltä 28,30 € 

 * virka-ajan ulkopuolisesta päivystyksestä perii maksun Lapin sairaanhoitopiiri 

 alle 18-vuotiaalle maksuton  

 

Hoitajan hoitovastaanotot 

 sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai lähihoitajan vastaanotot ovat 

maksuttomia 1.7.2021 alkaen, kun hoitovastuu on hoitajalla 

 mikäli vastaanottotapahtuma muuttuu lääkärin vastuulle, peritään voimassa 

oleva lääkäripalvelumaksu  

 rokotuskäynti, joka ei kuulu kansalliseen rokotusohjelmaan, on maksuton; 

asiakas hankkii itse rokotusaineen apteekista 

 

Maksuttomat lääkärintodistukset  

 A-todistus 

 nuorison terveystodistus 

 B-lausunto sairauspäivärahaa varten  

 B-lausunto kuntoutusta tai psykoterapiaa varten     
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 B-lausunto erityiskorvattavia lääkkeitä tai kliinisen ravintovalmisteen 

erityiskorvattavuutta varten 

 

Maksulliset lääkärintodistukset 

 B-lausunto etuuden hakemista varten (esim. eläkkeet, kuntoutustuki) 50,80 € 

 C-lausunto hoitotuen/vammaistuen hakemista varten 50,80 € 

 Muut lausunnot etuuden hakemista varten 50,80 € 

 Muut lausunnot sekä lääkärin- ja hammaslääkärin todistukset 50,80 € 

 Ajokorttitodistus 61,00 € 

 

Perusterveydenhuoltona annetut terapiat 

* 11,40 €/hoitokerta  

 * fysioterapia; peritään myös alle 18-vuotiaalta 

 * toimintaterapia 

 * neuropsykologinen kuntoutus 

 * ravitsemusterapia 

 * jalkojenhoito/jalkaterapia 

 * puheterapia 

 * muusta toimintakykyä parantavasta ja ylläpitävästä hoidosta tai terapiasta 

esim. siedätyshoito 

 * sarjassa annettava hoito 11,40 €/hoitokerta, maksu peritään enintään 45 

hoitokerralta/vuosi; alle 18-vuotiaalle maksuton   

 * kuulonhuoltokäynti  

 fysioterapian ohjattu ryhmäkuntoutus 11,40 €/kerta; ei kerrytä maksukattoa 

 mielenterveystyössä annettu sarjahoito kuten psykoterapia on maksutonta 

(Asiakasmaksulaki 5 §) 

 

Muut avosairaanhoidon käynneistä perittävät maksut 

 Tietopyyntömaksu   29,60 € 

 

Yksityislääkärin lähetteellä tehdyt laboratorio- ja kuvantamistutkimukset    

 Holter-tutkimus 203,20 € 

 unipolygrafia 129,20 € 

 rasitus-ekg-tutkimus 197,70 € 
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 röntgentutkimus 121,20 € 

 röntgen CD 13,00 € 

 ekg-tutkimus 14,00 € 

 laboratoriotutkimus 8,90 € 

 

Erikoissairaanhoidon maksut (yksityinen palveluntuottaja) 

 * erikoissairaanhoidon käyntimaksu 41,20 €; poliklinikkamaksu, etäpalvelu 

 * erikoissairaanhoidon päiväkirurgian maksu 135,10 € 

 

Hoitotarvikkeet 

 Ao. hoitotarviketoimittajan perimä hinta 

 

Hoitopäivämaksut vuodeosastolla 

 * Lyhytaikainen laitoshoito 48,90 €/hoitopäivä 

 maksukaton (683 €) ylittymisen jälkeen 22,50 €/hpv 

 * Päivä- ja yöhoidonmaksu (tarkkailumaksu) 22,50 €/vrk 

 * Lääkinnällinen kuntoutushoito vammaiselle henkilölle vuodeosastolla 16,90 

€/hpv 

 

Tilapäinen kotisairaanhoito 

 Lääkärin/hammaslääkärin kotikäynti 18,90 € (kerryttää maksukattoa 1.1.2022 

alkaen) 

 Muun henkilön kotikäynti 12,00 € (kerryttää maksukattoa 1.1.2022 alkaen) 

 

Tehostettu kotisairaanhoito  

 Tilapäisen kotisairaanhoidon maksu 12,00 € (kerryttää maksukattoa 1.1.2022 

alkaen) 

 

Hammashuollon maksut 

Hammashoito on maksullista kaikille 18 vuotta täyttäneille. Jokaiselta käyntikerralta 

peritään käyntimaksu. Lasku annetaan hammashoitolassa käynnin yhteydessä tai 

lähetetään postitse kotiin. Kunnallisesta hammashoidosta ei saa Kela-korvausta. 

 Perusmaksu, hammaslääkäri 13,10 € (kerryttää maksukattoa 1.1.2022 alkaen) 

 Perusmaksu, suuhygienisti 10,20 € (kerryttää maksukattoa 1.1.2022 alkaen) 
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 Perusmaksu, erikoishammaslääkäri 19,20 € (kerryttää maksukattoa 1.1.2022 

alkaen) 

 Lisäksi tutkimuksesta ja hoidosta peritään asiakasmaksuasetuksen 

toimenpideluokituksen mukainen maksu  

https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Suun-

terveydenhuollon-vastaavuusluettelo-2021.pdf  

 

Peruuttamaton ajanvaraus   

 ns. sakkomaksu 50,80 € peritään jokaisesta asiakkaan itse tai edustajansa sekä 

kunnan asiakkaan aloitteesta varaamasta lääkärin, sairaanhoitajan, 

terveydenhoitajan, suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon, 

silmänpohjakuvauksen ja etäpalveluiden käyttämättä ja peruuttamatta 

jätetystä vastaanottoajasta/ajanvarauksesta; myös asiakkaalle maksuttomien 

palvelujen ajanvarauksista 

 peritään 18 vuotta täyttäneeltä 

 maksua ei peritä silloin, kun varatun ajan peruuttamatta jättämiseen on 

hyväksyttävä syy  

 

Muulta kuin Suomessa asuvalta perittävä maksu 

 Muulta kuin Suomessa asuvalta peritään terveyskeskuksen avosairaanhoidon 

lääkäripalveluista sekä suun ja hampaiden tutkimuksesta ja hoidosta palvelun 

tuottamisesta aiheutuvia todellisia kustannuksia vastaava maksu, jollei 

Suomea sitovasta kansainvälisestä sopimuksesta tai Euroopan unionin 

lainsäädännöstä muuta johdu. 

 

Maksukatto 

Kunnallisen terveydenhuollon asiakasmaksuissa on kalenterivuosittain maksukatto. 

Vuonna 2020-2021 maksukatto on 683 €. Uusi jakso alkaa vuosittain aina 1.1. ja 

päättyy 31.12.   

 

Alle 18-vuotiaiden käyttämistä palveluista perityt maksut lasketaan yhteen hänen 

huoltajansa maksujen kanssa. Kun maksukatto ylittyy, palvelut ovat maksuttomia 

kaikille niille henkilöille, joiden maksut ovat yhdessä kerryttäneet maksukattoa. 

Asiakkaan on seurattava itse maksukaton ylittymistä.  

  

https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Suun-terveydenhuollon-vastaavuusluettelo-2021.pdf
https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Suun-terveydenhuollon-vastaavuusluettelo-2021.pdf
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Palvelun käyttäjältä perittyjen maksujen yhteismäärää laskettaessa otetaan 

huomioon kalenterivuoden aikana perityt maksut: 

 maksut terveyskeskuksen avosairaanhoidon palvelusta; myös etäpalvelusta  

 maksut terveydenhuollon ammattihenkilön antamasta fysioterapiasta, 

neuropsykologisesta kuntoutuksesta, ravitsemusterapiasta, jalkojenhoidosta, 

puheterapiasta, toimintaterapiasta ja muusta niihin rinnastettavasta 

toimintakykyä parantavasta ja ylläpitävästä hoidosta  

 sairaalan poliklinikan antama tutkimus ja hoito  

 suun terveydenhuollon maksut pl. hammastekniset kulut (1.1.2022 alkaen)  

 päiväkirurgiamaksu  

 sarjahoitomaksu 

 lyhytaikaisen laitoshoidon ja lyhytaikaisen laitospalvelun maksu  

 päivä- ja yöhoito 

 yö- ja päivähoidon maksut 

 tilapäinen kotisairaanhoito ja tehostettu kotisairaanhoito (1.1.2022 lukien; 

paitsi, jos osana kotihoitoa) 

 kuntoutushoito (vammainen)  

 myös toimeentulotukena maksetut asiakasmaksut huomioidaan 

maksukatossa (1.1.2022 alkaen) 

 

Maksukattoon ei lasketa tulosidonnaisia maksuja eikä maksuja, jotka on korvattu 

asiakkaalle esimerkiksi tapaturmavakuutuksen perusteella.  

 

Maksukaton täytyttyä  

 asiakas saa maksukaton piiriin kuuluvat palvelut pääsääntöisesti maksutta 

 lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään enintään 22,50 €/hpv (2020-2021) 

 

Maksukaton täyttyminen todistetaan vapaakortilla, jonka saa siitä julkisen 

terveydenhuollon toimipaikasta, jossa maksukatto on täyttynyt. 

 

 

 

 

 



Hyvinvointilautakunta 26.5.2021  Liite 1  6 

 

 

Pitkäaikainen laitoshoito 

 kuukausimaksu on enintään 85 % asiakkaan nettotuloista, joista on tehty 10 c 

ja 10 d §:ssä säädetyt vähennykset  

 jos kuitenkin molemmat puolisot ovat samassa em. palvelussa, maksu on 85 % 

asiakkaan nettotuloista  

 jos suurempituloinen puoliso on pykälässä mainittujen palvelujen piirissä, 

maksu määräytyy puolisojen yhteenlaskettujen nettotulojen perusteella, 

jolloin maksu on enintään 42,5 % puolisojen yhteenlasketuista nettotuloista, 

joista on tehty edellä säädetyt vähennykset 

 vähimmäiskäyttövara on 110 €/kk  

 

 


