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Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 2020
Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittäviä maksuja koskevat säännökset ovat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa 734/92 ja asetuksessa 912/92.
Asetuksen mukaan
o palvelun käyttäjällä tarkoitetaan yhtä tai useampaa henkilöä, joka käyttää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelua tai johon palvelu kohdistuu; kotipalveluissa ja lasten päivähoidossa palvelun käyttäjäksi katsotaan lapsen ohella hänen kanssaan yhteistaloudessa elävät vanhemmat tai muut huoltajat.
o perheellä tarkoitetaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliiton omaisissa olosuhteissa
eläviä henkilöitä sekä molempien samassa taloudessa eläviä alaikäisiä lapsia.
o hoitopäivällä tarkoitetaan henkilön laitoshoitoon tulopäivää, sen jälkeen kertyviä hoitovuorokausia ja laitoksesta lähtöpäivää, sekä
o kotona annettavalla palvelulla tarkoitetaan sosiaalihuoltoasetuksen (607/83) 9 §:ssä tarkoitettuja kotipalveluita ja kansanterveyslain (66/72) 14 §:n 1 momentin 2 kohdan perusteella järjestettyä kotisairaanhoitoa.

1.

AVOPALVELUJEN MAKSUT

1.1

Kotona annettava palvelu (Asetus 3 §)
Ei kerrytä maksukattoa

1.1.1

Säännöllinen kotihoito
Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta kotisairaanhoidosta ja sosiaalihuoltoasetuksen (607/83) 9 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetusta kotipalvelusta voidaan periä palvelun laadun ja määrän, palvelun käyttäjän maksukyvyn sekä perheen koon
mukaan määräytyvä kohtuullinen kuukausimaksu. (30.12.1992/1648)
Kotona annettavan palvelun tulorajat ja maksun enimmäismäärä säädetään asetuksella. Muilta osin maksuperusteet voi kunta määritellä.
Jatkuvasta kotihoidosta voidaan periä kohtuullinen kuukausimaksu, joka määräytyy
palvelun laadun, määrän, saajan maksukyvyn ja perheen koon mukaan. Maksukykyä
määriteltäessä otetaan huomioon palvelun saajan ja hänen kanssaan yhteistaloudessa
elävän puolison tulot.
Kuukausimaksu määräytyy seuraavan taulukon perusteella bruttotuloista määriteltynä prosenttiosuutena. Maksu ei saa ylittää tuotantokustannuksia.
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Henkilömäärä
1
2
3
4
5
6

Tuloraja
e/kk
588
1084
1701
2103
2546
2924

1-5 t
12 %
10 %
8%
6%
5%
5%

6-10 t
15 %
12 %
10 %
8%
7%
5%

11-15 t
20 %
15 %
13 %
10 %
8%
7%

16-20 t
25 %
18 %
15 %
12 %
9%
8%

21-30 t
33 %
20 %
16 %
13 %
10 %
9%

yli 30 t
35 %
22 %
18 %
15 %
13 %
11 %

Kun henkilömäärä on suurempi kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 357 eurolla ja
maksuprosenttia alennetaan yhdellä prosenttiyksiköllä kustakin lisähenkilöstä
o
o

o
o

o

Säännöllisessä kotihoidossa olevalta asiakkaalta peritään kuukausimaksutaulukon
mukainen maksu ja asiakkaan kanssa laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma.
Mikäli asiakkaan avun tarve muuttuu siten, että se vaikuttaa kuukausimaksun suuruuteen, maksun muutos otetaan huomioon siitä päivästä alkaen kun todetaan
muutoksen olevan pysyvä.
Mikäli asiakkaan tulot muuttuvat oleellisesti maksua tarkistetaan. Asiakasmaksut
tarkistetaan kuitenkin vähintään joka toinen vuosi.
Maksukykyä määriteltäessä huomioon otettavat tulot säännöllisessä kotihoidossa
(Asetus 27 §):
- palvelun käyttäjän ja hänen kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön:
 veronalaiset ansio- ja pääomatulot
 verosta vapaat tulot (esim. hoitotuki sisältäen veteraanilisän, ylimääräinen rintamalisä, elatusapu ja -tuki)
 metsätulo (Asetus 28 a §)
 jos kuukausittaiset tulot vaihtelevat, kuukausituloina otetaan huomioon
viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo
Tulot, joita ei oteta huomioon (Asetus 29 §):
- lapsilisä
- lapsen hoitotuki
- kansaneläkelain mukainen lapsikorotus
- asumistuki
- vammaistuki
- tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavat sairaanhoito- ja tutkimuskulut
- sotilasavustus
- rintamalisä
- opintoraha
- aikuisopintoraha
- opintotuen asumislisä
- toimeentulotukena maksettava toimintaraha ja matkakorvaus
- kuntoutusrahalain mukainen ylläpitokorvaus
- työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain mukainen ylläpitokorvaus
- opintojen johdosta suoritettava apuraha ja muu vastaava avustus
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1.1.2

perhehoidon kustannusten korvaus
lasten kotihoidon tuki

Tilapäinen kotisairaanhoito
maksu peritään, ellei henkilö kuulu säännöllisen kotipalvelun piiriin, ei kerrytä maksukattoa
o
o
o

1.1.3

lääkäri tai hammaslääkäri kotikäynti
18,90 € / käynti
muun henkilön kotikäynti
12,00 € / käynti
kuntoutustarpeen arvio käynti ja apuvälinetarpeen arviointikäynti maksuton

Kuntouttava arviointijakso
Kuntouttava arviointijakso tarkoittaa, että arviointiviikkojen aikana tehdään yksilöllinen
suunnitelma. Siinä määritellään asiakkaan omat voimavarat, ulkopuolisen avun tarve ja apuvälineiden tarve omatoimisen elämisen edesauttamiseksi, eli se pitää sisällään sekä hoitoettä kuntoutussuunnitelman. Arviointijakso on maksimissaan 4 viikkoa, yhden käynnin kesto
30-45min. Arviointijaksoon kuuluu kotipalvelu, kotikuntoutus, fysioterapia ja sairaanhoitajan palvelut.
Kuntouttava arviointijakso

1.1.4

10,00 €/vrk

Tilapäinen kotipalvelu
Tilapäisen kotipalvelun maksutaulukko
tuntia
0-2
2-4
4-6
6-8
8 tuntia ylittävältä ajalta

maksu
10,00 €
16,00 €
23,00 €
30,00 €
10,00 € / tunti

Tilapäisen kotipalvelun maksu on yhdestä työntekijästä. Jos tarvitaan kaksi työntekijää, niin
maksu on kaksinkertainen. Mikäli kotipalveluun sisältyvinä tukipalveluina annetaan siivouspalveluja, niin maksu on 5 kertaa tilapäisen kotipalvelun maksu.

1.1.5

Lapsiperheiden kotipalvelu
Lapsiperheiden kotipalvelussa noudatetaan tilapäisen kotipalvelun maksutaulukkoa.

1.1.6

Kotihoidon maksua ei peritä sotainvalideilta
joiden haittaraja-aste on vähintään 10 %. Korvausta palvelusta peritään Valtionkonttorilta.

1.2

Tukipalvelut
Tukipalvelujen maksuista ei ole erikseen säädetty asiakasmaksulaissa (734/1992) tai
- asetuksessa, joten kunta voi periä niistä päättämänsä maksun. Kotona annettavan
palvelun maksut eivät saa ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia.
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Tukipalvelut eivät kerrytä maksukattoa

1.2.1

Turvapuhelinpalvelut
Vanhustenpalveluiden toimisto välittään turvapuhelintilauksen ja irtisanoo pyydettäessä sopimuksen Stella turvapuhelinyhtiölle, joka laskuttaa asiakasta turvapuhelimesta oman hinnastonsa mukaisen maksun. Kotipalvelun henkilöstö tuo ja asentaa laitteen ja antaa käyttöopastuksen.
Kotipalvelun turvapuhelimen tuonti, asennus ja opastus 10,00 €/ kerta.

1.2.2

Siivouspalvelu
Kotipalvelu ei anna pelkkää siivouspalvelua. Hoitohenkilöstö avustaa asiakasta
muun palveluntuottajan hankkimisessa. Mikäli siivouspalvelua myönnettäisiin kotipalvelun tukipalveluna, niin siivouspalvelumaksu on tilapäisen kotipalvelun maksu viisinkertaisena.

1.2.3

Pyykkipalvelu
Jos asiakkaalla ei ole mahdollisuutta pyykinpesuun kotonaan, vaatepyykki voidaan
pestä vanhusten rivitaloilla tai asumisyksiköissä hinta
3,50 €/ kone
Liinavaatteet pesulapalveluina hintaan

1.2.4

Toimintapäivä
o
o

1.2.5

25,00 €/ kk

Toimintapäivän maksu
Toimintapäivän kuljetus

20,00 € / kerta
3,30 € x 2

Ateriapalvelu
Ruokailu Tervolan terveyskeskuksen ruokalassa:
o lounas 4,80 € / annos
Kotiin kuljetettu ateria:
o lounas 5,80 € / annos
Kotiin kuljetetun aterian myöntämisperusteet:
o kotiin kuljetettu ateria myönnetään henkilölle, joka ei itse sairauden
tai alentuneen toimintakyvyn takia pysty joko tilapäisesti tai pysyvästi
valmistamaan ruokaansa eikä kykene järjestämään ruokailuaan muulla
tavoin.
o kotihoidon tukipalveluihin kuuluvan ateriapalvelun järjestämisessä
noudatetaan yhdenvertaisuutta ja tasapuolisuutta. Palvelujen järjestämistapaan vaikuttavat kuitenkin maantieteelliset olosuhteet ja käytettävissä olevat muut palvelut.

1.2.6

Kauppapalvelu (1.5.2021 lukien)
Pääsääntöisesti kotipalvelu ei hoida kauppapalvelua. Asiakasta autetaan tarvittaessa ruokaostosten järjestämisessä, ostoslistan laatimisessa ja tuotteiden vastaanottamisessa. Kauppapalvelua voidaan myöntää säännöllisen kotipalvelun asiakkaalle, joka ei toimintakykynsä perusteella pääse itse kauppaan sekä hänen toimintakyky ja liikkuminen on merkittävästi alen-
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tunut sekä kauppa-asioiden hoitaminen ei onnistu itse millään kuljetuspalveluilla tai muut
henkilöt eivät voi hoitaa asiakkaan kauppa-asioita hänen puolestaan (omaiset, naapurit, ystävät). Mikäli kotihoidon asiakas ei pysty hoitamaan kauppapalvelua millään tavalla, niin
vanhustenpalvelut järjestävät palvelun asiakkaalle ja siitä peritään erillinen tukipalvelumaksu. Hinta: 10,00 €/kerta

1.2.7

Saunapalvelu
Sisältää saunan, avustamisen, pesun ja pukemisen. Saunapalvelu järjestetään vanhusten rivitaloilla, jonne asiakas järjestää kuljetuksen itse. Hinta: 5,00 €/ kerta.

1.3

Omaishoitajan vapaan aikaiset palvelut (Laki 6 b §)
Omaishoitajan vapaan ajalta peritään hoidettavalta asiakasmaksulain 6 b §:n mukainen maksu, korkeintaan 11,40 € / vrk

2.

ASUMISPALVELUT

2.1.

Vanhusten asumispalvelut

2.1.1

Tilapäinen asumispalvelumaksu
Ei Kerryttä maksukattoa

o tilapäishoito 26 €/vrk
Sisältää ympärivuorokautisen hoivan, hoidon ja ateriat, ei sisällä
lääkkeitä, eikä henkilökohtaisia hoitotarvikkeita
o omaishoitajan vapaan ajalta 11,40 €/vrk

2.1.2

Päivä- ja yöhoidon maksut asumispalveluissa
Ei kerrytä maksukattoa

o palvelumaksu päivähoito / yöhoito

2.1.3

22,50 €/ vrk

Vanhusten tehostettu palveluasuminen
Palvelu muodostuu hoivasta ja hoidosta ja erikseen hankittavista tukipalveluista. Asiakkaan maksettavat maksut koostuvat vuokrasta, kotihoidon maksusta (hoiva ja hoito) ja
tukipalvelujen maksuista.
Asiakas maksaa vuokran erikseen vuokrasopimuksen perusteella.
Hoivan ja hoidon maksu määräytyy kotihoidon maksun periaatteita noudattaen bruttotuloista kotihoidon kuukausitaulukon pohjalta. Palvelumaksua peritään 35 % tulorajan ylittävältä osuudelta. Yhden henkilön tuloraja tehostetussa palveluasumisessa on
588,00 €/kk.
Pariskunnan tehostettu palvelumaksupäätös (säännöllisen kotihoidon maksu) määrätään kummallekin puolisolle erikseen omien bruttotulojen perusteella, ei yhteenlaskettujen tulojen perusteella.
Tehostetussa palveluasumisessa asukas saa tarvitsemansa inkontinenssituotteet ja
apuvälineet terveystoimen kautta. Asukas hankkii itse lääkkeet. Muut terveydenhuollon menot asukas maksaa normaaleina asiakasmaksuina. Tehostetussa palveluasumi-
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sessa asukas hankkii käyttämänsä vaatteet ja kustantaa myös muut jokapäiväiseen
elämiseen kuuluvat menot.

2.1.4

Päivittäistarvike-, ateria- ja muut maksut tehostetussa palveluasumisessa
o

o
o
o
o
o
o
o
o

päivittäistarvikemaksu
30,00 € / kk
(sis. asukkaan päivittäiseen hygienianhoitoon tarvitsemat
tuotteet: wc- ja käsipaperit, shampoo, saippua, pesulaput,
hoitokäsineet, perusvoiteet ja suihkuessut)
Halutessaan asukas tai hänen omainen voi hankkia mainitut
tarvikkeet, jolloin päivittäistarvikemaksua ei peritä.
Pidemmän poissaolon ajalta, (yli 14vrk/kk) peritään vain ½ maksusta.
siivouspalvelumaksu (2 x kk siivous)
26,00 € / kk
kalustemaksu
15,00 € / kk
(hoitosänky, patja, yöpöytä)
pyykkipalvelumaksu vaatepyykin osalta
3,50 € / kone
(toteutuneiden koneellisten mukaisesti)
liinavaatteet pesulapalveluna
25,00 €/ kk
sauna (käytön mukaan)
5,00 €/ kerta
ateriamaksut
15,50€/ pkt
(aamupala, lounas, välipala/päiväkahvi, päivällinen, ilta- ja yöpala)
Ateriapakettimaksua ei peritä täysiltä poissaolopäiviltä.

Tekninen toimi laskuttaa tehostetun palveluasumisen asukkailta vuokran ja saunavuorosta käyttömaksun. Vesimaksu sisältyy vuokraan.

2.2.

Pihakullero

yksiö
kaksio

vuokra/kk
489,30
680,28

sauna/kerta
5,00
5,00

Kotikullero

yksiö-kaksio

380,71–422,86 5,00

Jokikullero

yksiö

415,11

5,00

Kehitysvammaisten asumispalvelut
Palvelu muodostuu hoivasta ja huolenpidosta ja erikseen hankittavista tukipalveluista
Asiakkaan maksettavat maksut koostuvat vuokrasta ja tukipalvelujen maksuista. (ateriat, pesula ja päivittäistarvikkeet). Asukas hankkii itse lääkkeet. Muut terveydenhuollon menot asukas maksaa normaaleina asiakasmaksuina. Tehostetussa palveluasumisessa asukas hankkii käyttämänsä vaatteet ja kustantaa myös muut jokapäiväiseen
elämiseen kuuluvat menot.

2.2.1

Vakituinen asuminen, Kurjenpesä
o

Kurjenpesän asukkaat maksavat itse vuokran, saunamaksun, ateriamaksun ja päivittäistarvikemaksun. Vuokra on 13,97 €/ m², vesimaksu sisältyy vuokraan. Saunamaksu on 15,00 €/ kk. Vuokraamiseen liittyvät sopimukset ja laskutusasiat hoidetaan
Tervolan kunnan teknisen toimen kanssa.
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2.2.2

Ateriapalvelu
o
o
o
o
o
o

2.2.3

aamupala
2,10 €
lounas
4,60 €
kahvi/välipala
1,90 €
päivällinen
4,80 €
iltapala
2,10 €
mikäli asiakas syö kaikki ateriaosiot, niin ateriapalvelun hinta on 15,50 €/ vrk

Päivittäistarvikemaksu
o 30 €/ kk (sis. seuraavat tarvikkeet henkilökohtaisen hygienian hoitoon; mm. wc- ja
käsipaperit, hajusteettomat tuotteet: shampoo, saippua, pesuneste, perusvoide, perushammastahna, pesulaput, suojahansikkaat, suihkutusessut, roskapussit, kertakäyttöiset laudeliinat, pyykinpesuaine asukkaan vaatteiden pesuun, käsidesi asukashygieniaan sekä lääkelasit lääkejakeluun)
o Mikäli asukas/omainen/huoltaja sitoutuu hankkimaan ja huolehtimaan, että kaikkia ko. tarvikkeita on aina asukkaan käytettävissä asukkaan kaapissa, ei päivittäistarvikemaksua peritä

2.2.4

Pesulapalvelu
o

o
o

2.2.5

Vaatehuolto toteutetaan Kurjenpesällä yhdessä asiakkaan kanssa. Liina ja petivaatteet pesetetään pesulapalveluina. Pesulakustannukset jyvitetään kuukausittain palvelua käyttäneiden asukkaiden kesken.
Mikäli asukas/omainen/huoltaja huolehtii itse liina- ja petivaatteiden pesusta, ei
pesulakustannuksia peritä.
Asiakkaalta veloitetaan pesulakustannukset omien henkilökohtaisten mattojen ja
verhojen pesettämisen osalta

Tilapäishoidon ja asumisvalmennuksen maksu
Kurjenpesässä 23 €/ vrk (sis. hoivan ja huolenpidon, kalustetun huoneen, ateriat, pyykkihuollon, peti- ja liinavaatteet, siivouksen sekä muut yleiset asumiseen liittyvät kulut). Ei sisällä lääkkeitä eikä henkilökohtaisia hoitotarvikkeita. Tilapäismaksusta vähennetään enintään
yhden lounaan hinta (4,60 €) mikäli asukas syö aterian koulussa.
Omassa asunnossa asuvan kohdalla kylvetyspalvelumaksu on 5,00 euroa/kerta. (sis. saunan,
avustamisen pesussa ja pukemisessa)

2.2.6

Päivätoiminta
Kehitysvammaisten päivätoiminnan hinta on 4,80 € sisältäen lounaan Tervolan terveyskeskuksen ruokalassa. Toimintakeskuksen kahvin ja teen hinta on 0,20€/kuppi.
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2.3

Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut

2.3.1

Jurvantie
o

2.3.2

Asumispalvelumaksu
o

3.

105 €/ kk

195 €/ kk (ostoasumispalvelut; yksityiset palveluntuottajat).
sisältää ympärivuorokautisen hoivan ja hoidon ja mielenterveyskuntoutuksen

PITKÄAIKAINEN LAITOSHOITO
Ei kerrytä maksukattoa
Pitkäaikaisessa laitoshoidossa oleva henkilö (Laki 7 b §): Pitkäaikaisessa laitoshoidossa
olevaksi katsotaan laitoshoidon alkamisesta lukien (terveyskeskuksen vuodeosastot,
sairaalat, vanhainkodit ja kehitysvammalaitokset)
o henkilö, jonka hoidon arvioidaan kestävän yli kolme kuukautta
o henkilö, jonka hoidon laitokseen otettaessa on arvioitu kestävän enintään kolme
kuukautta, mutta hoito on jatkunut kolme kuukautta ja hänen toimintakykynsä
on katsottu heikentyneen siten, että häntä on tämän vuoksi hoidettava edelleen
laitoksessa
Pitkäaikaisesta laitoshoidosta perittävän maksun perusteet (Laki 7 c § 1-3 mom.):

o

o

o
o

3.1

kuukausimaksu: 85 % hoidossa olevan nettotuloista kuitenkin siten, että
hoitoa saavan henkilön henkilökohtaiseen käyttöön jää kuukausittain vähintään kulloisenkin voimassa olevan asetuksen henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettu euromäärä, vuonna 2020 110 €
kuukausimaksu 42,5 %, puolisoiden yhteenlasketuista nettotuloista, jos
hoidettava henkilö on ennen laitoshoidon alkamista elänyt yhteistaloudessa avioliitossa tai avoliiton omaisissa olosuhteissa ja hänen nettotulonsa
ovat suuremmat kuin puolison nettotulot
pitkäaikaisen laitoshoidon asiakkaiden tulojen olennaisena muutoksena
pidetään 5 prosentin muutosta
maksua ei saa periä alle 18 – vuotiaalta siltä osin kuin hoitopäiviä kalenterivuodessa kertynyt yli seitsemän

Lyhytaikainen laitoshoito (intervallihoito)
Kerryttää maksukattoa
o
o

o

o

maksuasetuksen (12 §) mukainen hinta lyhytaikaisesta asumisesta
48,90€/hoitopäivä
maksukaton täyttymisen jälkeen 22,50€/hoitopäivä
Sisältää ympärivuorokautisen hoivan ja hoidon, ei sisällä lääkkeitä, eikä henkilökohtaisia hoitotarvikkeita
Intervallihoitoon kuljetaan pääsääntöisesti omalla kyydillä. Mikäli kyytiä ei ole ja
se järjestetään intervalliosaston toimesta, peritään asiakkaalta meno-paluu kyydistä 2 x 3,30 euron suuruinen omavastuu.
Intervallihoito omaishoitajan vapaan ajalta ei kerrytä maksukattoa.
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4.

TERVEYSKESKUKSEN AVOHUOLLON MAKSUT
Kerryttävät maksukattoa, ei peritä alle 18-vuotiailta eikä rintamaveteraaneilta

4.1.1

Lääkärin vastaanotto 20,60 € (enintään 3 kertaa / kalenterivuosi)

4.1.2

Sairaanhoitajan vastaanotto 11,40 € (enintään 3 kertaa/kalenterivuosi)
o
o

o
o

4.1.3

Haavahoitokäynnit, lääkeinfuusiot, verensiirrot, kiirevastaanotto, sarjassa annettava hoito
maksua ei peritä psykiatrisen sairaanhoitajan, diabeteshoitajan, muistihoitajan
tai mielenterveys- ja päihdehoitajan käynneiltä, eikä terveysneuvonta- ja terveystarkastuskäynneiltä kun samalla käynnillä annetaan kansalliseen rokotusohjelmaan kuuluva rokote, tai kun rokotteen antaminen kuuluu potilaan perussairauden hoitoon
maksua ei peritä kutsunnanalaisten ennakkoterveystarkastuksista, eikä opiskelijoilta (opiskelijakortti pyydettäessä esitettävä)
jos lääkärinkäynti on samana päivänä, laskutetaan vain lääkärissä käynti

Fysioterapia
kerryttää maksukattoa, peritään sarjassa annettuna enintään 45 käyntiä/kalenterivuosi
o terveyskeskuksessa ja kotona annettu yksilöfysioterapia
11,40€/ kerta
kotona annettava 1. arviointikäynti on maksuton
o ryhmäkuntoutus maksuton, edellyttää voimassa olevaa Tervolan kunnan kuntosalikorttia

4.1.4

Jalkojen hoito
ei kerrytä maksukattoa
o jalkojen hoitajalla käynti
perustuu lääketieteelliseen hoidon tarpeen arvioon

4.2

Lääkärintodistukset ja –lausunnot
Ei kerrytä maksukattoa
o

Lääkärintodistus, tavallinen
E-lausunto
B-lausunto, muu kuin hoidollinen
T-todistus
C-lausunto, lapsen hoitotuki
C-lausunto, vammaistuki
C-lausunto, eläkkeensaajan hoitotuki
V-todistus

50.80 €

20,00€/ kerta
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o

o

5.

o

6.

0€

61,00 €

SUUN TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT
o
o

5.1

Lääkärintodistus, hoidollinen
A-todistus, alle 7 pv
A-todistus, yli 7 pv
B-lausunto, lääkkeiden erityiskorvaus
B-lausunto, sairauspäiväraha
B-lausunto, kuntoutustuki
B-lausunto, työkyvyttömyyseläke
B-lausunto, kuntoutus
Kuntoutussuunnitelma
Nuorison terveystodistus
Ajokorttitodistus, tavallinen ja laaja

alle 18-vuotiaille suun ja hampaiden tutkimus ja hoito on maksuton
rintamasotilas-, rintamapalvelus-, rintama- tai veteraanitunnuksen ja todistuksen
miinanraivaustehtäviin osallistumisesta omaavilta ei peritä maksua hampaiden tarkistuksesta, ehkäisevästä hoidosta eikä protetiikkaan liittyvästä kliinisestä työstä
odottavien vanhempien tarkastus ja terveydenedistämisen käynti on maksuton

Suun ja hampaiden tutkimus ja hoito
Perusmaksu, suuhygienisti
Perusmaksu, hammaslääkäri
Perusmaksu, erikoishammaslääkäri
Hammaskuva
Panoraamaröntgen
Ehkäisevä käyntimaksu
Toimenpide, vaativuus 0-2
Toimenpide, vaativuus 3-4
Toimenpide, vaativuus 5-7

10,20 €
13,10 €
19,20 €
8,40 €
8,90 €
8,40 €
8,40 €
18,90 €
37,50 €

Toimenpide, vaativuus 8-10
Toimenpide, vaativuus 11Proteesin pohjaus
Proteesin korjaus
Akryyliosa- ja kokoproteesi
Kruunut ja sillat
Rankaproteesi

54,90 €
77,00 €
54,90 €
37,50 €
183,50 €
183,50 €
222,70 €

KÄYTTÄMÄTTÄ JA PERUUTTAMATTA JÄTETTY KÄYNTIAIKA
o
o

käyttämättä ja peruuttamatta jätetty asiakkaan varaama
lääkärin tai hammashuollon vastaanottoaika
50,80 €
maksua ei peritä alle 15-vuotiailta, rintamaveteraaneilta, eikä silloin kun
varatun ajan peruttamatta jättämiselle on hyväksyttävä syy

13
o

7.

käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä maksu ei kerrytä vuotuista maksukattoa

SARJASSA ANNETTAVA HOITO
o

lääkinnällisessä kuntoutuksessa hoitokerralta enintään
45 käynniltä/ kalenterivuosi
o maksua ei saa periä alle 18-vuotiaille annetusta hoidosta

8.

PÄIVÄ- JA YÖHOIDON MAKSUT

9.

KUNTOUTUSHOIDON MAKSUT
o

10.

11,40 €

22,50 €/ vrk

kuntoutushoito/hoitopäivä

16,90 €

TYÖTERVEYSHUOLLON MAKSUT
Työterveyslääkärin suorittama terveystarkastus:

30 min.
60 min.

60,00 €
120,00 €

Työterveyshoitajan suorittama terveystarkastus:

30 min.
60 min.
90 min.
30min.

33,00 €
66,00 €
99,00 €
33,00 €

30 min.
60 min.
90 min.

33,00 €
66,00 €
99,00 €

Työterveyshuollon muu terveydenhuollon käynti:
Työfysioterapeutin suorittama terveystarkastus:

Muut palvelut, todistukset
Lääkärin konsultaatio
Työterveyshoitaja, fysioterapeutin konsultaatio
Lääkereseptin uusiminen
Lääkärin lausunto
B-todistus, laaja
B-todistus, suppea
Ajokorttitodistus
Perumaton poisjäänti

15,00 €
10,00 €
10,00 €
50,80 €
50,80 €
50,80 €
61,00 €
50,80 €
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11.

LASTENSUOJELUN MAKSUT

12.

MAKSUKATTO

1 835,20 €/ kk

683,00 €

