TERVEYDENHUOLLON LAILLA TAI ASETUKSELLA MÄÄRITELLYT JA MUUT ASIAKASMAKSUT
Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista, muutokset 23.11.2017

PALVELU

Nykyinen maksu/

Uusi maksu/tuloraja

tuloraja €

1.1.2018 alkaen €

AVOPALVELUJEN MAKSUT
TERVEYSKESKUKSEN AVOHOIDON MAKSUT
Terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelut (7§)
1) Vuosimaksu, joka on voimassa

41,70

41,20

20,90

20,60

kalenterivuoden ja peritään
18 vuotta täyttäneiltä
TAI
2) Mikäli palvelun käyttäjä ei
suorita vuosimaksua, peritään
18 vuotta täyttäneiltä joka käyntikerralta käyntimaksu
Päivystyskäyntimaksu
Yhteispäivystys: Lapin sairaanhoitopiiri järjestää ja perii 8§ mukaan

0,00

0,00

41,70

41,20

41,70

41,20

ja perii 8§ mukaan
Erikoislääkärijohtoinen toiminta terveyskeskuksessa 8§
Erikoislääkärin vastaanottokäynti
Esim. sisätautilääkärin tähystystutkimus, gynekologin
kardiologin, geriatrin vastaanotto tms.
ei tk-lääkärin (yleislääketieteen erikoislääkärin
tai lääketieteen lisensiaatin) vastaanotto
Yli 18-vuotta täyttäneiden avosairaanhoidon ja suun terveydenhuollon palvelut (Asiakasmaksulaki 5§ 1 mom)
*Hoitajan käyntimaksu (sairaanhoidollinen käynti)

11,50

11,40

20,00

19,80

Peritään kalenterivuoden aikana enintään 3 käynnistä.
Ei peritä, jos samalla käynnillä myös lääkärinvastaanotto.
Ei peritä seuraavista käynneistä: Tartuntalain mukainen
hoito, terveysneuvonta, työttömän, nuoren tai lapsen
terveystarkastus, ehkäisy, päihteiden korvaushoito tai
psykiatrisen hoitajan vastaanotto
*Rokotuskäynti (rokotusohjelman ulkopuolinen rokotus)
Huom!
Rintamaveteraaneilta ei peritä ajanvarausvastaanotolla vastaanottomaksua
(perusturvaltk 31.1.2006 § 3)
Yksityislääkärin lähetteellä tehdyt laboratorio- ja kuvantamistutkimukset (8b§)
* Laboratoriotutkimukset todellisten kustannusten mukaan

0,00

* Kuvantamistutkimukset todellisten kustannusten mukaan

NordLab:n hinnasto
Röntgenin hinnasto

Muut maksut
* CD-tallenne

30,00

29,60

* Tietopyyntömaksu, kun rekisteritietoja pyydetään

30,00

29,60

kirjallisena useammin kerran vuodessa

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä maksu (25§, asiakasmaksulaki 3§)
Lääkärin, hoitajan, suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon
erikoissairaanhoidon avohoidon tai kalliin kuvantamistutkimuksen
ilman hyväksyttävää syytä
käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä
varatusta palvelusta voidaan periä maksu
15 vuotta täyttäneeltä

51,40

50,80

Maksu lääkärintodistuksesta (23§)
*Lääkärintodistukset ja lausunnot
- Lääkärinlausunnot C, D, E ja muut lausunnot

51,40

50,80

- B-lausunnot

0,00

0,00

- T-todistus

0,00

0,00

- Suppea lääkärintodistus

24,40

24,10

*Lääkärintodistus tai lausunto ajo-oikeuden

61,80

61,00

saamiseksi tai säilyttämiseksi
Maksua ei saa periä kansanterveystyössä
hoitoon liittyvästä todistuksesta tai lausunnosta (B-lausunto)
eikä koulu- tai opiskeluterveydenhuollon
yhteydessä kerättyihin tietoihin perustuvasta
terveystodistuksesta (nuorison terveystodistus)
* alle 18-vuotiaille lausunnot ovat ilmaisia
Kuntouksen asiakasmaksut: fysio-, puhe- sekä toimintaterapiat, apuvälinepalvelut sekä ryhmäkäynnit (7§ ja 11§)
*Hoitokertamaksu yksilökohtainen fysioterapia

11,50

11,40

11,50

11,40

11,50

11,40

4,00

4,00

* Siedätyshoitokäynti (hyposensibilisaatio)

11,50

11,40

* Jalkojenhoitokäynti (hoitosuunnitelma/lähete)

11,50

11,40

1-2 krt/kalenterivuosi
*Sarjassa annettava hoito / lääkinällinen kuntoutus:
Fysio-, puhe- tai toimintaterapiakäynti väh. 3 krt/kalenterivuosi
Peritään enintään 45 kertaa kalenterivuodessa
* Apuvälinekäynti (tarve aih. sotilasvammalain, tapaturma-,
maatalousyrittäjien tapaturma-, liikenne- tai potilasvahinkolain tai näitä vastaavan aikaisemman lain mukaan
korvattavasta vahingosta tai ammattitaudista)
* Kuntoutuksen ryhmäkäynti (hoitosuunnitelma/lähete)
Peritään etukäteen 10 käynnin erissä
Muut sarjassa annetavat hoidot (11§ ja asiakasmaksulaki 2§)

Peritään enintään 45 kertaa kalenterivuodessa

SUUN JA HAMPAIDEN TUTKIMUS JA HOITO
Käynnin perusmaksu
Suuhygienisti

10,30

10,20

Hammaslääkäri

13,30

13,10

Erikoishammaslääkäri

19,40

19,20

8,50

8,40

19,10

18,90

8,50

8,40

Edellä määritellyn perusmaksun lisäksi
peritään tutkimus- ja hoitotoimenpiteistä
seuraavat maksut:
1) Kuvantamistutkimukset
*Hammaskuva
*Leukojen ja koko hampaiston
panoraamaröntgenkuvaus
2) Ehkäisevä hoito
Toimenpideluokituksen SC-ryhmän suun
terveydenedistämisen toimenpiteet
käyntikerralta
3) Tutkimukset, hammastarkastukset ja
sairauksien hoito toimenpideluokituksen
vaativuusluokan mukaan lukuunottamatta
jäljempänä lueteltuja proteettisia
toimenpiteitä
Vaativuusluokka 0-2

8,50

8,40

Vaativuusluokka 3- 4

19,10

18,90

Vaativuusluokka 5-7

38,00

37,50

Vaativuusluokka 8-10

55,60

54,90

vaativuusluokka 11 tai sitä suurempi

78,00

77,00

a) Proteesin pohjaus

55,60

54,90

b) Proteesin korjaus

38,00

37,50

c) Akryyliosa- ja kokoproteesi

185,80

183,50

d) Kruunut ja sillat hampaalta

185,80

183,50

e) Rankaproteesi

225,50

222,70

4) Proteettiset toimenpiteet

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä maksu (25§)
Suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon
ilman hyväksyttävää syytä
käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä
varatusta ajasta voidaan periä maksu
15 vuotta täyttäneeltä

51,40

50,80

Maksu hammaslääkärintodistuksesta (23§)
*Hammaslääkärin todistus ja lausunto
*Maksua ei saa periä kansanterveystyössä
hoitoon liittyvästä todistuksesta tai lausunnosta
eikä koulu- tai opiskeluterveydenhuollon
yhteydessä kerättyihin tietoihin perustuvasta
terveystodistuksesta (nuorison terveystodistus)
Lisäksi:
Oikomislaitteista ja hammasproteettisista
toimenpiteistä voidaan periä hammastekniset kulut
todellisten kustannusten mukaisina, mikäli
potilas ei ole suorittanut maksua suoraan
valmistajalle.
Erikoismateriaaleista voidaan periä todellisia
kustannuksia vastaava maksu.
Käyttöohjeiden vastaisen menettelyn tai ilmeisen
huolimattomuuden vuoksi aiheutuneesta oikomislaitteen häviämisestä tai vahingoittumisesta voidaan
potilaalta periä uuden oikomislaitteen hankkimisesta
tai vahingoittuneen laitteen korjaamisesta aiheutuneet
hammastekniset kulut enintään todellisten
kustannusten mukaisina.
Edellä määriteltyjä maksuja ei peritä alle
18-vuotiailta.
Henkilöiltä, joilla on rintamasotilastunnus,
rintamapalvelutunnus, rintamatunnus,
veteraanitunnus tai jolla on eräisiin Suomen
sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden
kuntoutuksesta annetun lain (1039/1997) 2 §:ssä
tarkoitettu todistus lain 1 §:n 1 momentin 3
kohdassa miinanraivaustehtäviin osallistumisesta,
ei saa periä maksua hampaiden tarkastuksesta,
ehkäisevästä hoidosta eikä protetiikkaan
liittyvästä kliinisestä työstä.

51,40

50,80

