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Terveydenhuollon asiakasmaksut v. 2016
Uusia maksuja käyttöön 1.3.2016 alkaen

Rovaniemen kaupungin perusturvalautakunnan päätöksellä terveydenhuollon asiakasmaksut
nousivat asiakasmaksuasetuksen enimmäismaksujen suuruisiksi tämän vuoden alusta. Osaan
maksuista korotusta tuli lähes 30 % edellisen vuoden hintaan verrattuna. Lisäksi siirtymäajan jälkeen 1.3.2016 alkaen otetaan käyttöön uusia maksuja. Maksuttomaksi muuttui lääkärin B-lausunto, joka tarvitaan hoitoa varten.
Rovaniemen kaupungin kireän taloustilanteen johdosta asiakasmaksuja korotettiin asiakasmaksuasetuksen sallimalle maksimitasolle ja uusia maksuja otetaan käyttöön 1.3.2016 alkaen.
Suurin muutos asiakasmaksujen hinnoittelussa on se, että asiakasmaksuja aletaan periä myös hoitajan vastaanottokäynnistä, mikäli käynti on sairaanhoidollinen. Sairaanhoidollinen käynti voi olla
esim. akuutti vastaanotto, kansantaudin seurantakäynti (verenpainetauti, diabetes, astma), haavanhoito ja korvahuuhtelu. Hoitajan vastaanottokäynnin hinta on 11,50 euroa kolmelta ensimmäiseltä
käynniltä kalenterivuodessa. Maksua ei peritä neljännestä käynnistä alkaen. Näin ollen kalenterivuodessa hoitajakäynneistä voidaan periä enintään 34,50 euroa. Jalkojenhoitajan käyntimaksu alenee edellisen vuoden 35,33 eurosta 11,50 euroon eli samaan hinnoitteluluokkaan muiden hoitajavastaanottojen kanssa. Ennaltaehkäisevät hoitajakäynnit ovat edelleen maksuttomia. Hoitajan käyntimaksua on voinut periä asiakasmaksulain muututtua jo vuodesta 2010, mutta sitä ei ole otettu Rovaniemellä heti käyttöön.
Myös asiakkaiden matkailuun liittyvät rokotuskäynnit tulevat maksullisiksi, mikäli rokotus ei kuulu
kansalliseen rokotusohjelmaan.
Huomattavaa on myös, että jos yli 15 vuotias asiakas ei tule varatulle vastaanottoajalle, ropsahtaa
51,40 euron suuruinen sakkomaksu. Tänä vuonna käyttämättä ja peruttamatta jätetyn vastaanottoajan maksu laskutetaan aikaisemminkin laskutetun lääkäri- ja hammaslääkärikäynnin lisäksi myös
hoitajan, terveydenhoitajan, muistihoitajan, jalkojenhoitajan, diabeteshoitajan, fysio-, toiminta- ja
puheterapeutin sekä suuhygienistin vastaanotoista.
Päivystystoiminta siirtyi Rovaniemen kaupungilta Lapin sairaanhoitopiirin yhteispäivystykseen
lokakuussa 2015. Sairaanhoitopiiri perii kaikilta kävijöiltä 35 euron suuruisen asiakasmaksun.
Rovaniemen kaupunki tarjoaa kuntalaisilleen edelleen paljon täysin maksuttomia palveluita, esim.:
pitkäaikaissairaan hoitotarvikkeet, terveysneuvonnan palvelut äitiys- ja lastenneuvolassa, opiskeluterveydenhuollossa ja kouluterveydenhuollossa. Kuntoutustoiminnan osalta maksuttomia ovat lääkinnällisen kuntoutuksen neuvonta, kuntoutustarvetta selvittävä tutkimus, sopeutumisvalmennus,
kuntoutusohjaus sekä apuvälineet, jos apuvälineen tarve ei aiheudu tapaturma- tai muusta vakuutusasiasta. Asiakasmaksuttomia ovat myös päihteiden korvaushoito, psykiatrisen hoitajan vastaanotto,
psykiatrin vastaanotto, lääkkeen antoon liittyvät käynnit hoitajan vastaanotolla (esim. B12vitamiini-injektiot), hengityshalvauspotilaan hoito, sairaankuljetus lääkärin määräyksestä hoitolaitoksesta toiseen, kausi-influenssarokotteet, kansallisen rokotusohjelman mukaiset rokotukset ja ikäryhmien seulonnat, kuten mammografiatutkimukset ja kohdunkaulan seulontatutkimukset sekä työttömien, lasten ja nuorten terveystarkastukset.

Myös täyskustannushintoja, joita peritään esim. ulkokuntalaisten, vakuutettujen tai sopimusasiakkaiden terveydenhuollon palveluista, on tarkistettu vuoden alusta. Niihin on tehty indeksikorotus ja
hinnoitteluun on tullut myös uusia maksuja, joita Rovaniemen kaupunki ei ole aikaisemmin perinyt.
Maksukyvyttömyys ei ole este palveluiden saamiselle. Mikäli asiakkaalla on maksuvaikeuksia, suositellaan ottamaan yhteyttä laskuttajaan.
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LIITE 1

Ohje taloudellisiin haasteisiin
Terveydenhuollon asiakasmaksut ovat joko kiinteitä tai maksukyvyn mukaan määräytyviä


Kiinteitä maksuja ovat samansuuruisina kaikilta potilailta perittävät maksut (esim.
avopalvelujen maksut ja lyhytaikainen laitoshoito).



Maksukyvyn mukaan määräytyvät maksut vaihtelevat potilaskohtaisesti ja maksu
perustuu säännöllisiin tuloihin (esim. kotihoidon ja pitkäaikaisen laitoshoidon maksut).

Mikäli teillä on taloudellisia haasteita maksaa saamanne terveydenhuollon laskut eräpäivään mennessä:
1) Soittakaa laskuttajalle ja sopikaa mahdollisesta maksuajan pidentämisestä hyvissä
ajoin, ennen eräpäivää. Eräpäivää ei voida siirtää enää eräpäivän mentyä. Laskuttajan puhelinnumero löytyy laskusta.
2) Olkaa yhteydessä maksukyvyn mukaan määrätyn maksun päätöksentekijään mahdollisen maksun alentamisen selvittämiseksi. Yhteystieto löytyy maksupäätöksestä.
3) Mikäli edellä mainitut toimenpiteet eivät auta, voitte hakea toimeentulotukea, joka
on tarkoitettu tilapäiseksi avuksi ja on viimesijainen etuus. Ennen toimeentulotuen
hakemista tulee huolehtia siitä, että hänelle kuuluvat ensisijaiset etuudet on laitettu
vireille esim. työttömyysturva, sairauspäiväraha, eläke, vammaistuki / eläkettäsaavan hoitotuki, asumistuki, opintoraha ja – laina sekä elatusturva.

Lisätietoja toimeentulotuen hakemisesta ja hakemukseen tarvittavista liitteistä:


http://www.rovaniemi.fi/fi/Palvelut/Perhe--ja-sosiaalipalvelut/Toimeentulotuki



Palveluneuvonta, ma-pe 13.00 - 15.30 puh. 016 322 6701 tai



Sosiaalipalvelut, Toimeentulotuki, Rovakatu 1, PL 8216, 96101 Rovaniemi,
avoinna ma-to 9.00 - 15.30 ja pe 9.00–15.00.

