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1. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuissa noudatettavat yleiset periaatteet 
 
Lapin hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen määrittelyssä sovelletaan 
lakia sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992; laki tai L) ja asetusta sosiaali- ja 
terveydenhuollon asiakasmaksuista (912/1992; asetus tai A). 
 
Palveluista perittävä maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten 
suuruinen (Laki 2 §). 
 
Osa sosiaali- ja terveydenhuollon maksuista on sidottu indekseihin. Indeksitarkastukset tehdään 
joka toinen vuosi. 
 

2. Käyttämättä jätetty palvelu (laki 3 §) 
 
Maksu käyttämättä jätetystä palvelusta on 51,50 € / kerta. 
 
Maksu peritään silloin, jos asiakas ilman hyväksyttävää syytä on jättänyt ennalta peruuttamatta tai 
saapumatta hänelle varatulle vastaanotolle tai lyhytaikaiselle hoito- ja asumispalvelupaikalle. 
Maksun koskee laboratorio- ja kuvantamiskäynnit.  Sakkomaksu peritään myös potilashotellista. 
 
Maksu peritään kuitenkin vain, jos maksun perimistä ei ole pidettävä kohtuuttomana ja asiakkaalle 
on varauksen yhteydessä ilmoitettu mahdollisuudesta periä tämä maksu sekä annettu ohjeet ajan 
peruuttamiseksi ennalta.  
 
Maksu peritään peruuttamattomasta tai käyttämättä jätetystä palveluita, jonka on varannut 

 asiakas itse  

 asiakkaan edustaja (esim. omainen) 

 hyvinvointialueen sosiaali- tai terveyshuollon yksikkö, jolloin varaus on tehty asiakkaan 
tai hänen edustajan aloitteesta/pyynnöstä (esim. kutsu määräaikaistarkastukseen) ja 
asiakas on saanut tiedon ajanvarauksesta 

 
Maksua ei peritä alle 18-vuotiailta. 
  

3. Maksukatto 
 
Potilaan maksamille julkisen terveydenhuollon tietyille maksuille on säädetty enimmäismäärä eli 
maksukatto, joka on 1.1.2023 alkaen 692 euroa toistaiseksi. Maksukaton ylittymisen jälkeen 
maksukattoon sisältyvät palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia asianomaisen kalenterivuoden 
loppuun. 
 
Maksujen yhteismäärää laskettaessa huomioidaan kalenterivuoden (1.1–31.12.) aikana kertyneet 
maksut sen mukaan, milloin asiakas on saanut palvelua. Ei sen mukaan, mikä on laskun eräpäivä tai 
laskun maksupäivä. 
 
Jos maksujen yhteismäärä ylittää kalenterivuoden aikana 692 euroa, ovat maksukattoon sisältyvät 
palvelut tämän jälkeen kalenterivuoden loppuun saakka maksuttomia. 
 
Lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään kuitenkin 22,80 euron suuruinen hoitopäivämaksu 18 vuotta 
täyttäneiltä henkilöiltä. 
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Alle 18-vuotiaan lapsen ja nuoren käyttämistä palveluista perityt maksukattoa kerryttävät maksut 
otetaan huomioon yhdessä hänen toisen vanhempansa tai muun huoltajan maksujen kanssa 
(laillinen huoltaja). 
 
Sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttäjän on itse seurattava maksukaton täyttymistä. Maksukattoon 
lasketaan mukaan maksut seuraavista palveluista: 

 terveyskeskuksen avosairaanhoito 

 poliklinikan antama tutkimus ja hoito 

 päiväkirurgiset toimenpiteet 

 suun ja hampaiden tutkimus ja hoito hammasteknisiä kuluja lukuun ottamatta 

 suun ja leukojen erikoissairaanhoidon hoitotoimenpiteet 

 terveydenhuollon ammattihenkilön antamasta fysioterapiasta, neuropsykologisesta 
kuntoutuksesta, ravitsemusterapiasta, jalkojenhoidosta, puheterapiasta, 
toimintaterapiasta ja muusta niihin rinnastettavasta toimintakykyä parantavasta ja 
ylläpitävä hoito 

 sarjassa annettava hoito 

 päivä- ja yöhoito 

 tilapäinen kotisairaanhoito ja tilapäinen kotisairaalahoito 

 lyhytaikainen laitoshoito 

 terveydenhuoltolain 29 §:n 2 momentin 7 kohdassa tarkoitetusta lääkinnällisen 
kuntoutuksen laitoskuntoutusjaksosta, jota annetaan kehitysvammaisten erityishuollosta 
annetun lain tai vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 
annetun lain mukaisia palveluja saavalle henkilölle 

 

4. Maksuttomat sosiaalipalvelut (4 §) 
 
Sosiaalipalveluissa ovat maksuttomia: 

 sosiaalityö, sosiaaliohjaus, sosiaalinen kuntoutus, perhetyö, kasvatus- ja perheneuvonta, 
lapsen ja vanhemman välisten tapaamisten valvonta, tuetut tapaamiset ja valvotut 
vaihdot 

 vammaisten henkilöiden työllistymistä tukeva toiminta ja vammaisten henkilöiden 
työtoiminta lukuun ottamatta kuljetusta ja aterioita  

 kehitysvammaisten erityishuolto ja kuljetus (kehitysvammaisen ylläpidosta voidaan 
kuitenkin periä maksu lukuun ottamatta alle 16-vuotiaalle annettavaa osittaista ylläpitoa 
ja opetusta saavan lapsen osittaista ylläpitoa sen lukuvuoden loppuun, jonka aikana hän 
täyttää 16 vuotta 

 lastensuojelulain tarkoitettu lasten ja nuorten huolto 

 vammaispalvelut ja tukitoimet ja päivätoiminta lukuun ottamatta kuljetusta ja aterioita, 
henkilökohtainen apu sekä palveluasumisen erityispalvelut ja tutkimukset 
(palveluasumisen erityiskustannuksista ja henkilökohtaisesta avusta voidaan kuitenkin 
periä maksu, jos henkilö saa niihin korvausta muun lain kuin vammaisuuden perusteella 
järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain nojalla 

 polikliininen päihdehuolto 

 avioliittolaissa, isyyslaissa, adoptiolaissa, lapsen elatuksesta annetussa laissa, lapsen 
huollosta ja tapaamisoikeudesta annetussa laissa, elatustukilaissa ja eräiden 
elatusapujen sitomisesta elinkustannuksiin annetussa laissa hyvinvointialueen tehtäväksi 
säädetyt palvelut  

 henkilölle hänen sosiaalihuoltoaan koskevissa asioissa annetut asiakirjat. 
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5. Maksuttomat terveyspalvelut (5 §) 
 

Terveydenhuollon palveluista ovat maksuttomia: 
 

 terveysneuvonta ja terveystarkastukset, seulonnat, neuvolapalvelut, koulu- ja 
opiskelijaterveydenhuolto ja opiskeluhuolto. 

 terveydenhuoltolain 24, 27 ja 29 §:n mukaiset perusterveydenhuollon palvelut sekä 
hoitoon kuuluvat aineet ja pitkäaikaisen sairauden hoitoon tarkoitetut hoitotarvikkeet  
o ensihoito (lukuun ottamatta sairaanhoitokuljetusta) 
o poliklinikan antama tutkimus ja hoito alle 18-vuotiaalle henkilölle 
o seksuaalisen väkivallan uhreja varten perustettujen tukikeskusten tarjoamat palvelut 
o päihteitä käyttäville raskaana oleville suunnattujen äitiyspoliklinikoiden antama 

tutkimus, hoito ja seuranta 

 psykiatrisen avohoidon toimintayksikössä annettu hoito siihen liittyvää osittaista 
ylläpitoa lukuun ottamatta 

 hengityshalvauspotilaalle annettava hoito ja ylläpito sekä hoitoon liittyvät kuljetukset 
siten kuin asetuksella tarkemmin säädetään 

 kansalliseen rokotusohjelmaan sisältyvät rokotukset yleiset vapaaehtoiset rokotukset, 
rokotukset Puolustusvoimissa ja Rajavartiolaitoksessa, pakolliset rokotukset, työntekijän 
ja opiskelijan rokotukset, yleisvaarallisen tartuntataudin tutkimus, hoito ja hoitoon 
määrätyt lääkkeet, yleisvaaralliselle tartuntataudille altistuneeksi todetun tai 
perustellusti altistuneeksi epäillyn karanteeni, yleisvaaralliseen tartuntatautiin 
sairastuneen tai sairastuneeksi perustellusti epäillyn eristäminen, valvottavaan 
tartuntatautiin sairastuneen hoitoon määrätyt lääkkeet sekä HIV-infektion, sankkerin, 
tippurin ja sukupuoliteitse tarttuvan klamydiainfektion tutkimus, hoito sekä hoitoon ja 
ehkäisyyn määrätyt lääkkeet 

 ihmisen elimen, kudoksien tai solujen elävän luovuttajan tutkimus ja hoito 

 alle 18-vuotiaalle henkilölle annettava hoito ja ylläpito siltä osin kuin hoitopäiviä 
kalenterivuodessa on kertynyt yli seitsemän  

 alle 18-vuotiaalle henkilölle sarjassa annettava lääkinnällinen kuntoutus ja 
hyposensibilisaatio-, puhe- ja äänihäiriö-, säde- ja sytostaattihoito sekä muu vastaava 
hoito samoin kuin jatkuva dialyysihoito 

 lääkinnälliseen kuntoutukseen kuuluva neuvonta, kuntoutustarvetta ja mahdollisuuksia 
selvittävä tutkimus sekä sopeutumisvalmennus ja kuntoutusohjaus sekä apuvälineet, 
niiden sovitus, tarpeellinen uusiminen ja huolto paitsi silloin, kun apuvälineen tarve 
aiheutuu työtapaturma- ja ammattitautilain, maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain, 
sotilasvammalain, liikennevakuutuslain, potilasvahinkolain mukaan korvattavasta 
vahingosta tai ammattitaudista 

 lääkärin määräämä sairaankuljetusajoneuvolla tapahtuva sisäänkirjoitetun potilaan 
kuljetus terveyskeskuksen tai sairaalan sairaansijalta toiseen hoitolaitokseen tai 
kotihoitoon 

 Veteraaneilta, partisaanihyökkäysten uhreilta ja karjan evakuointiin sotatoimialueelta 
osallistuneilta ei peritä seuraavia asiakasmaksuja edellyttäen, että henkilö on esittänyt 
edelletyt todistukset; 
o hampaiden tarkastus, ehkäisevä hoito, proteettiset toimenpiteet (Asetus 9 §) 
o sosiaali- ja terveyskeskuksen lääkäripalvelu (mukaan lukien kiire vastaanotto) 
o erikoissairaanhoidon poliklinikkakäynti (ml. päivystyspoliklinikka) 
o sarjassa annettavat hoidot 
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6. Rintamaveteraanien maksuttomat palvelut 
 
Veteraaneilta, partisaanihyökkäysten uhreilta ja karjan evakuointiin sotatoimialueelta osallistuneilta 
ei peritä seuraavia asiakasmaksuja edellyttäen, että henkilö on esittänyt edelletyt todistukset; 

 hampaiden tarkastus, ehkäisevä hoito, proteettiset toimenpiteet (Asetus 9 §) 

 sosiaali- ja terveyskeskuksen lääkäripalvelu (ml. kiire vastaanotto) 

 erikoissairaanhoidon poliklinikkakäynti 
 

7. Omaishoidon tuen vapaat (laki 6b §) 
 
Omaishoidon tuen lakisääteisestä vapaasta perittävä maksu 11,60 € / vuorokausi. 
 

8. Lastensuojelun maksut (7 §) 
 
Edellä 4 §:n 4 kohdassa säädetystä poiketen lastensuojelulain nojalla avohuollon tukitoimena, 
sijaishuoltona tai jälkihuoltona lapselle annetusta perhehoidosta tai laitoshuollosta taikka 
asumispalveluista aiheutuvien kustannusten korvaamiseksi voidaan, milloin se on asianomaisten 
toimeentulon edellytykset ja huollolliset näkökohdat huomioon ottaen perusteltua, periä lapsen 
vanhemmilta maksu, joka saa määrältään olla enintään lapsen elatuksesta annetun lain 1–3 §: n 
perusteella määräytyvän elatusavun suuruinen. 
 
Hyvinvointialue voi maksua vahvistamatta periä ja nostaa lapselle tulevat elatusavut siltä ajalta, jolta 
lapsi saa tässä pykälässä tarkoitettuja perhehoitoa tai laitoshuoltoa taikka asumispalveluja, sekä 
käyttää ne perhehoidosta, laitoshuollosta tai asumispalveluista aiheutuvien kustannusten 
korvaamiseksi. (8.7.2022/600) 
 

9. Pitkäaikaisen ympärivuorokautisen palveluasumisen, pitkäaikaisen perhehoidon ja 
pitkäaikaisen laitoshoidon maksu 

 

Palvelu katsotaan pitkäaikaiseksi silloin, kun sen arvioidaan sen alkamisesta lukien kestävän tai jos 
palvelu on tosiasiallisesti kestänyt vähintään kolme kuukautta. 

 

9.1. Pitkäaikaisen ympärivuorokautisen palveluasumisen, pitkäaikaisen perhehoidon ja pitkäaikaisen 
laitoshoidon maksu (Laki 7 c §) 
 
Pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa, pitkäaikaisessa perhehoidossa tai pitkäaikaisessa 
laitoshoidossa olevalta peritään maksukyvyn mukaan määräytyvä kuukausimaksu. Maksu on 
enintään 85 prosenttia asiakkaan nettokuukausituloista, joista on tehty erilaiset mainitut 
vähennykset. 
 
Jos asiakas on välittömästi ennen em. palvelun alkamista elänyt yhteistaloudessa avioliitossa tai 
avoliitossa ja hänen tulonsa ovat suuremmat kuin puolison tulot, maksu määräytyy puolisojen 
yhteenlaskettujen kuukausitulojen perusteella. Tällöin maksu olla enintään 42,5 prosenttia 
puolisojen yhteenlasketuista nettokuukausituloista, joista on tehty kohdassa 20.3. ja 20.4. mainitut 
vähennykset. 
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Jos kuitenkin kumpikin puolisoista on pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa, 
pitkäaikaisessa perhehoidossa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa, maksu on enintään 85 prosenttia 
asiakkaan nettokuukausituloista. 
 

Asiakkaan henkilökohtaiseen käyttöön jää käyttövara, joka on 

 ikäihmisten pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa vähintään 167 € / kk 

 pitkäaikaisessa perhehoidossa vähintään 167 € / kk 

 pitkäaikaisessa laitoshoidossa vähintään 112 € / kk 
 
Maksukyvyn mukaan määräytyvän maksun suuruutta määrättäessä otetaan huomioon palvelua 
käyttäneiden henkilöiden tulot siten kuin asiakasmaksulaissa tai -asetuksessa tarkemmin 
säädetään. 
 

9.2. Pitkäaikaisen ympärivuorokautisen palveluasumisen, pitkäaikaisen perhehoidon ja pitkäaikaisen 
laitoshoidon asiakasmaksuissa huomioitavat nettotulot (Laki 10 b §) 
 

 eläkkeet, ilman rintalisää ja ylimääräistä rintamalisää 

 eläkettä saavan hoitotuki, ilman rintamalisää 

 palkkatulot ja muut verosta vapaat tulot tulonhankkimiskustannuksilla vähennettynä 

 16 vuotta täyttäneen vammaistuki 

 lasten kotihoidon tuki 

 opintoraha ja aikuiskoulutustuki 

 opintojen johdosta suoritettavat apurahat ja muut vastaavat avustukset, siltä osin, 
kun ne ovat veronalaista tuloa 

 pääomasta ja muusta omaisuudesta saatavat korko, osinko- ja vuokratulot (kulut 
vähennettyinä) 

 laskennallinen metsätulo Jos asiakkaan tai hänen puolisonsa tulot vaihtelevat, 
kuukausitulona otetaan huomioon viimeksi kuluneiden 12 kk keskimääräinen 
kuukausitulo. 
 

Tulona ei oteta huomioon 

 lapsen elatuksesta annetun lain 4 §:ssä tarkoitettua elatusapua 

 tuloverolain 92 §:ssä tarkoitettuja verovapaita sosiaalietuuksia (lukuun ottamatta 
vammaistukia ja eläkettä saavan hoitotukea), joita ovat esimerkiksi lapsilisä, 
kansaneläkelain mukainen lapsikorotus, sotilasavustus ja asevelvollisen päiväraha, 
toimeentulotuki, veteraanien etuuksia (ml. ylimääräinen rintamalisä ja veteraanilisä) 
 
 

9.3. Tuloista tehtävät vähennykset pitkäaikaisessa ympärivuorokautisessa palveluasumisessa, 
pitkäaikaisessa perhehoidossa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa (Laki 10 c §) 
 
Ennen kuin kohdan 20.1. maksu määrätään, asiakkaan kuukausituloista vähennetään seuraavat 
kustannukset: 

 asiakkaan suoritettavaksi vahvistettu elatusapu sekä hänen tosiasiallista 
perhesuhteistaan johtuvat muut vastaavat kustannukset (elatusapua ei vähennetä, 
jos elatusavun saajana on asiakkaan aviopuoliso, jonka kanssa asiakas on elänyt 
yhteistaloudessa välittömästi ennen asumispalvelun alkamisesta) 
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 avopuolisoiden yhteistalouden purkamisessa annetussa laissa tarkoitettu 
pesänjakajan tai tuomioistuimen määräämä hyvitys, joka asiakkaan on suoritettava 
rahana 

 kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty etuus, joka 
hänen on suoritettava rahana 

 edunvalvojan palkkion perusmaksu (myös edunvalvontavaltuutetun palkkio enintään 
em. perusmaksun suuruisena) 

 
Lisäksi asiakkaan kuukausituloista vähennetään todelliset asumismenot ennen pitkäaikaiseen 
tehostettuun palveluasumiseen, pitkäaikaiseen perhehoitoon tai pitkäaikaiseen laitoshoitoon 
siirtymistä seuraavasti: 

 omistusasunnosta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset kulut viimeisten kuuden 
kuukauden ajalta (huomioidaan asiakkaan osuus: asunto-osakkeen hoitovastike, 
lämmitys, vesimaksun perusosa, kiinteistövero, tonttivuokra ja pakollinen 
kotivakuutus) 

 vuokra-asunnon vuokra ja muut asumisesta aiheutuvat välttämättömät ja 
kohtuulliset kulut asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain (481/1995) 52 §:ssä 
tarkoitetulta vuokralaisen irtisanomisajalta (huomioidaan lisäksi asiakkaan osuus: 
pakollinen kotivakuutus) 

 asumisoikeusasunnon asumisoikeusasunnoista annetun lain (650/1990) 16 §:ssä 
tarkoitettu käyttövastike ja muut asumisesta aiheutuvat välttämättömät ja 
kohtuulliset kulut kolmelta kuukaudelta (huomioidaan lisäksi asiakkaan osuus: 
pakollinen kotivakuutus) 
 

9.4. Tuloista tehtävät erityiset vähennykset pitkäaikaisessa ympärivuorokautisessa palveluasumisessa 
ja pitkäaikaisessa perhehoidossa (Laki 10 d §) 
 

Pitkäaikaisen ympärivuorokautisen palveluasumisen asiakasmaksun suuruudesta päätettäessä 
vähennetään maksun perusteena olevista tuloista kohtuulliset asumismenot, joita tehostetusta 
asumispalvelusta aiheutuu. 
 
Asumismenoista vähennetään valtion varoista maksettava asumistuki. 

 Pitkäaikaisen ympärivuorokautisen palveluasumisen ja pitkäaikaisen perhehoidon 
asiakasmaksun suuruudesta päätettäessä vähennetään maksun perusteena olevista 
tuloista: 

 Terveydenhuollon ammattihenkilön määräämien lääkkeiden, kliinisten 
ravintovalmisteiden ja perusvoiteiden kustannukset, joihin asiakas on oikeutettu 
saamaan korvausta sairasvakuutuslain nojalla kuitenkin enintään sairasvakuutuslaissa 
mainitun vuosiomavastuun suuruisena. 

 Muiden kuin sairasvakuutuslain mukaan korvattavien lääkkeiden, kliinisten 
ravintovalmisteiden ja perusvoiteiden kustannukset vähennetään siltä osin, kun 
lääkemääräyksen tehnyt terveydenhuollon ammattihenkilö on arvioinut ne 
asiakkaan terveydelle tarpeelliseksi. Nämä kustannukset huomioidaan asiakkaan tai 
hänen edustajansa antaman selvityksen perusteella. Selvityksessä on esitettävä 
lääkemääräys tai terveydenhuollon ammattihenkilön tekemä kirjaus (esim. 
Omakannasta) josta selviää, että valmiste on tarpeellinen asiakkaan terveydelle. 
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10.  Jatkuvasta ja säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta sekä pitkäaikaisesta 
asumispalvelusta perittävä maksu (laki 10 e §) 

 
Hyvinvointialue saa periä maksun kotisairaanhoidosta ja kotisairaalahoidosta sekä lapsiperheen 
kotipalvelusta ja kotihoidosta, jos asiakas saa palvelua vähintään kerran viikossa ja lisäksi palvelun 
sen alkamisesta lukien arvioidaan kestävän vähintään kaksi kuukautta tai jos palvelu on 
tosiasiallisesti kestänyt vähintään kaksi kuukautta (jatkuva ja säännöllinen kotona annettava 
palvelu). 
 
Palvelusta peritään kuukausimaksu, joka määräytyy palvelupäätökseen kirjattujen palvelutuntien 
määrän, asiakkaan maksukyvyn ja perheen koon mukaan. Jos palvelutuntien määrä vaihtelee 
kuukausittain, käytetään maksua määrättäessä maksuprosenttia, joka vastaa keskimääräistä 
määrää. Palvelutunnit huomioidaan kokonaisina siten, että osittaiset palvelutunnit pyöristetään 
lähimpään kokonaiseen tuntiin ja puolikkaat tunnit pyöristetään ylöspäin. Säännöllisen kotihoidon 
asiakassuunnitelmaan kirjattavan käynnin minimikesto on 10 minuuttia. 
 
Säännöllisen kotihoidon käyntejä voidaan toteuttaa myös etäpalveluna esimerkiksi videokuvallisen 
internetyhteyden välityksellä. Säännöllisen kotihoidon asiakkaalla etäkäynnin aika lasketaan 
hoitoaikaan asiakasmaksua määriteltäessä. Muussa kotihoidossa peritään käyntimaksu. 
 
Maksuun ei sisälly asumiskustannuksia. 
 
Asiakasmaksun suuruudesta päätettäessä asiakkaan kuukausituloina huomioidaan tulorajan yli 
menevä bruttotulo. Tuloraja määräytyy perhekoon mukaan seuraavasti: 
 

Perheen Koko, henkilömäärä 1 2 3 4 5 6 

Tuloraja €/kk (bruttotulo) 598 1 103 1 731 2 140 2 591 2 976 

 
Jos henkilöitä on enemmän kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 356 eurolla kustakin seuraavasta 
henkilöstä. Maksuprosentit ovat seuraavat: 
 

 Maksuprosentit perheen koon mukaan  

Palvelutunnit 
kuukaudessa 

1 2 3 4 5 > 6 tai 
enemmän 

< 4 tai 
vähemmän 

8,00 7,00 6,00 6,00 6,00 6,00 

5 10,00 8,75 7,50 7,50 7,50 7,50 

6 12,00 10,50 9,00 9,00 9,00 9,00 

7 14,00 12,25 10,50 10,50 10,50 10,50 

8 16,00 14,00 12,00 12,00 12,00 12,00 

9 17,00 14,75 12,50 12,50 12,50 12,00 

10 18,00 15,50 13,00 13,00 13,00 12,00 

11 19,00 16,25 13,50 13,50 13,50 12,00 
12 20,00 17,00 14,00 14,00 14,00 12,00 

13 21,00 17,75 14,50 14,50 14,00 12,00 

14 22,00 18,50 15,00 15,00 14,00 12,00 

15 23,00 19,25 15,50 15,50 14,00 12,00 

16 24,00 20,00 16,00 16,00 14,00 12,00 
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17 24,50 20,50 16,50 16,00 14,00 12,00 

18 25,00 21,00 17,00 16,00 14,00 12,00 

19 25,50 21,50 17,50 16,00 14,00 12,00 

20 26,00 22,00 18,00 16,00 14,00 12,00 

21 26,50 22,50 18,50 16,00 14,00 12,00 
22 27,00 23,00 19,00 16,00 14,00 12,00 

23 27,50 23,50 19,00 16,00 14,00 12,00 

24 28,00 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 

25 28,50 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 

26 29,00 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 

27 29,50 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 

28 30,00 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 

29 30,50 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 

30 31,00 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 

31 31,50 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 

32 32,00 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 
33 32,50 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 

34 33,00 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 

35 33,50 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 

36 34,00 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 

37 34,50 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 

38 tai enemmän 35,00 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 
 

Asiakkaalta voidaan periä lisäksi erillinen maksu asiakassuunnitelmaan sisältyvistä tukipalveluina 
järjestettävistä tai asumispalveluun liittyvistä palveluista kohdan 23. mukaisesti. 
 

10.1. Jatkuvasta ja säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta sekä pitkäaikaisesta 
asumispalvelusta perittävän maksun perusteena olevat bruttotulot (Laki 10 f §) 
 

Asiakasmaksua määriteltäessä otetaan huomioon seuraavat asiakkaan ja hänen puolisonsa tulot: 

 eläkkeet, ilman rintamalisää ja ylimääräistä rintamalisää 

 eläkettä saavan hoitotuki, ilman veteraanilisää 

 palkkatulot ja muut verosta vapaat tulot tulonhankkimiskustannuksilla vähennettynä 

 16 vuotta täyttäneen vammaistuki 

 alle 16-vuotiaan vammaistuki 

 lasten kotihoidon tuki 

 opintoraha ja aikuiskoulutustuki 

 opintojen johdosta suoritettavat apurahat ja muut vastaavat avustukset, siltä osin, 
kun ne ovat veronlaista tuloa 

 pääomasta ja muusta omaisuudesta saatavat korko, osinko- ja vuokratulot (kulut 
vähennettyinä) 

 laskennallinen metsätulo (Laki 10i §) 
 
Jos asiakkaan tai hänen puolisonsa tulot vaihtelevat, kuukausitulona otetaan huomioon viimeksi 
kuluneiden 12 kk keskimääräinen kuukausitulo. 
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Tulona ei oteta huomioon 

 lapsen elatuksesta annetun lain 4 §:ssä tarkoitettua lapsen elatusapua 

 tuloverolain 92 §:ssä tarkoitettuja verovapaita sosiaalietuuksia (lukuun ottamatta 
vammaistukia ja eläkettä saavan hoitotukea), joita ovat esimerkiksi 

 lapsilisä 

 kansaneläkelain mukainen lapsikorotus 

 sotilasavustus ja asevelvollisen päiväraha 

 toimeentulotuki 

 veteraanien etuuksia (ml. ylimääräinen rintamalisä ja veteraanilisä) 
 
Asiakasmaksua määriteltäessä veronalaisina tuloina voidaan huomioida myös viimeksi toimitetussa 
verotuksessa vahvistetut vastaavat veronalaiset tulot korotettuna niillä prosenttimäärillä, jotka 
Verohallinto ennakkoperintälain nojalla vuosittain antamissaan päätöksissä ennakonpidätyksen ja 
ennakkokannon laskentaperusteita määrää. 
 

10.2. Tuloista tehtävät vähennykset jatkuvassa ja säännöllisessä kotona annettavassa palvelussa sekä 
pitkäaikaisessa asumispalvelussa (Laki 10 c §) 
 
Ennen kuin kohdan 21 maksu määrätään, asiakkaan kuukausituloista vähennetään seuraavat 
kustannukset: 

 asiakkaan suoritettavaksi vahvistettu elatusapu sekä hänen tosiasiallisista 
perhesuhteistaan johtuvat muut vastaavat kustannukset (elatusapua ei vähennetä, 
jos elatusavun saajana on asiakkaan aviopuoliso, jonka kanssa asiakas on elänyt 
yhteistaloudessa välittömästi ennen asumispalvelun alkamista) 

 avopuolisoiden yhteistalouden purkamisessa annetussa laissa tarkoitettu 
pesänjakajan tai tuomioistuimen määräämä hyvitys, joka asiakkaan on suoritettava 
rahana 

 kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty etuus, joka 
hänen on suoritettava rahana 

 edunvalvojan palkkion perusmaksu (myös edunvalvontavaltuutetun palkkio enintään 
em. perusmaksun suuruisena) 
 

Lisäksi asiakkaan kuukausituloista vähennetään todelliset asumismenot seuraavasti: 

 omistusasunnosta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset kulut viimeisten kuuden 
kuukauden ajalta (huomioidaan lisäksi asiakkaan osuus: asunto-osakkeen 
hoitovastike, lämmityskulut, vesimaksun perusosa, kiinteistövero, tonttivuokra ja 
pakollinen kotivakuutus) 

 vuokra-asunnon vuokra ja muut asumisesta aiheutuvat välttämättömät ja 
kohtuulliset kulut asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain (481/1995) 52 §:ssä 
tarkoitetulta vuokralaisen irtisanomisajalta (huomioidaan lisäksi asiakkaan osuus: 
pakollinen kotivakuutus) 

 asumisoikeusasunnon asumisoikeusasunnoista annetun lain (650/1990) 16 §:ssä 
tarkoitettu käyttövastike ja muut asumisesta aiheutuvat välttämättömät ja 
kohtuulliset kulut kolmelta kuukaudelta (huomioidaan lisäksi asiakkaan osuus: 
pakollinen kotivakuutus. 
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11.  Muu kuin säännöllinen kotipalvelu ja kotihoito 
 

11.1. Tilapäinen lapsiperheiden kotipalvelu Maksu 

alle 2 h / vrk 
2–4 h / vrk 
4–6 h / vrk  
Koko päivä  
Lapsiperheiden kotipalvelusta ei peritä maksua, mikäli palvelu kuuluu 
lapsiperheiden sosiaalityön, vammaispalvelun tai lastensuojelun 
asiakkaan palvelutarpeen arvioinnin ja/tai palvelusuunnitelman mukaisiin 
palveluihin tai asiakasperhe saa toimeentulotukea. 

15,00 € 
25,00 € 
35,00 € 
45,00 € 

11.2. Tilapäinen kotihoito  

Hoitajakäynti  
Maksu peritään enintään kahdelta käynniltä vuorokaudessa. 
Kotiutustiimin palvelut myönnetään enintään kahdeksi viikoksi (14 vrk). 
Ohjaus-, neuvonta- ja arviointikäynnit ovat maksuttomia. 
Kotisairaanhoidon maksut kerryttävät maksukattoa. 

12,20 € / käynti 

11.3. Kotihoidon arviointijakso  

Hoitajakäynti  
Maksu peritään enintään kahdelta käynniltä vuorokaudessa. 
Arviointijakson kesto on enintään kuusi viikkoa (28 vrk).  
Ohjaus-, neuvonta- ja arviointikäynnit ovat maksuttomia. Mikäli jakson 
aikana arvioidaan, että asiakas siirtyy säännöllisen kotihoidon palvelun 
piiriin, aletaan palvelusta periä säännöllisen kotihoidon maksu. 
Ei kerrytä maksukattoa. 

12,20 € / käynti 

11.4. Kotikuntoutus  

Kuntoutuskäynti  
Palvelu on kohdennettu ensisijaisesti säännöllisen kotihoidon asiakkaille, 
joilla kotikuntoutukseen kuuluva aika lasketaan hoitoaikaan 
asiakasmaksua määriteltäessä. Palvelu voidaan myöntää harkinnalla 
erillisenä palveluna määräaikaisena enintään kahden (2) kuukauden ajan, 
jolloin palvelusta peritään edellä mainittu käyntimaksu. 

12,20 € / käynti 

 
 

12.  Kotona annettavat terveyspalvelut 
  

Lääkärin tai hammaslääkärin kotikäynti  19,20 € / kerta   
Sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, suuhygienistin, hammashoitajan tai eräiden terapeuttien 
kotikäynti.     12,20 € / kerta 
 
Kerryttävät maksukattoa.  
Palvelu on maksuton alle 18-vuotiaille ja rintamaveteraaneille.  
Neuvolaterveydenhoitajan kotikäynti on maksuton. Koskee myös tilapäistä kotisairaanhoitoa.  
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13.  Kotisairaala  
 
Hoitajakäynti      12,20 € / kerta 
Lääkärikäynti     19,20 € / kerta 
 
Kotisairaalapalvelu korvaa lyhytaikaisen laitoshoidon. Vuorokaudessa peritään enintään 36,60 €. 
Maksuun sisältyvät lääkkeet ja hoitotarvikkeet. 
Kerryttävät maksukattoa.  
Palvelu on maksuton alle 18-vuotiaille ja rintamaveteraaneille.  
 

14.  Päihteitä käyttäville raskaana oleville suunnatut palvelut  
 
Päihteitä käyttäville, raskaana oleville neuvola- ja äitiyspoliklinikkapalvelut ovat maksuttomia. 
Maksua ei myöskään peritä näissä palveluissa tehdyistä lääkärintodistuksista. 
 

Mikäli päihteitä käyttävä, raskaana oleva henkilö tarvitsee raskausaikana terveysneuvontapalveluita, 
jotka eivät suoraan liity raskauteen, peritään näistä palveluista normaalit asiakasmaksut. 
 

15.  Seksuaalisen välivallan uhrien palvelut  
 
Seksuaalisen väkivallan uhreilta ei peritä asiakasmaksuja silloin, kun tutkimus tai hoitotoimenpiteet 
liittyvät seksuaalisen väkivallan aiheuttamien somaattisten tai psyykkisten ongelmien hoitoon. 
 

16.  Laboratorio- ja kuvantamistutkimukset  
 

Laboratorio- ja kuvantamistutkimusten maksu sisältyy lääkäripalvelun maksuun tai 
poliklinikkamaksuun. 
 
Yksityislääkärin tai yksityisen terveydenhuoltoyksikön lähetteellä tehtävistä laboratorio- ja 
kuvantamistutkimuksista, jotka eivät ole osa muuta hyvinvointialueen laskutettavaa hoitokäyntiä, 
peritään enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia vastaava maksu erillisen 
hinnaston mukaan. 
 

17.  Terveydenhuollon avohoito 
 

17.1. Perusterveydenhuollon avohoidon lääkäripalvelut (Asetus 7 §) 
 
Avosairaanhoidon lääkäripalvelut  20,90 € / käynti 
Maksu peritään kolmelta (3) ensimmäiseltä palvelukerraltakalenterivuoden aikana.  
Peritään vain yhdeltä palvelukerralta vuorokaudessa.  
Palvelu on maksuton alle 18-vuotiaille ja rintamaveteraaneille. 
Kerryttää maksukattoa. 
 

17.2. Päivystys (Asetus 7 § ja 8 §) 
 

Päivystys arkisin klo 20–8, lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhäpäivisin 28,70 € / käynti  
Maksu peritään myös henkilöltä, joka on jo maksanut kolme 20,90 euron suuruista 
lääkäripalvelumaksua. 
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17.3. Perusterveydenhuollon hoitajapalvelu (Laki 5 §) 
 

Sairaanhoitajan, terveydenhoitajan ja kätilön vastaanotot ovat maksuttomia. 
 
Perusterveydenhuollossa sairaanhoitajan, terveydenhoitajan ja kätilön vastaanotot ovat 
maksuttomia, kun hoitovastuu on hoitajalla. Mikäli vastaanottotapahtuma muuttuu lääkärin 
vastuulle, peritään lääkäripalvelumaksu. 
 
Maksua ei peritä rokottamisesta tai rokotteista (rokotusaineista), mikäli rokottaminen perustuu 
kansalliseen rokotusohjelmaan tai kyse on lääkärin määräykseen perustustuvasta perussairauden 
vuoksi tarpeellisesta rokottamisesta (ts. kun rokottaminen kuuluu potilaan sairauden hoitoon). 
 
Mikäli rokottamisen tarve johtuu vapaa-ajan matkailusta, maksua ei peritä rokottamisesta 
(toimenpiteestä ja rokottamista varten varatusta käynnistä), mutta potilaan tulee itse hankkia 
rokoteaine apteekista. Tällaisia vapaa-ajan matkailuun liittyviä potilaan itsensä hankittavia 
rokoteaineita ovat esim. keltakuumerokote, rokote Japanin aivotulehdusta vastaan, matkaa varten 
tarvittava lavantautirokote. 
Keltakuumerokotustodistuksen maksu, ks. kohta 10. 
 

17.4. Sairaalan poliklinikkamaksu (Asetus 8 §) 
 
Erikoissairaanhoidon poliklinikkamaksu  41,80 € / käynti 
Kaikkien ammattiryhmien erikoissairaanhoidon vastaanotot ovat maksullisia.  
Kerryttää maksukattoa.  
Palvelu on maksuton alle 18-vuotiaille ja rintamaveteraaneille. 
 

17.5. Sairaalan päiväkirurgian maksu 
 
Erikoissairaanhoidon päiväkirurgian maksu  136,90 € 
Kerryttää maksukattoa. 
Jos hoito jatkuu seuraavaan päivään, peritään hoidosta lisäksi hoitopäivämaksu. (LPSHP)  
 
 

18.  Lääkärintodistukset (asetus 23 §) 
 
Perusterveydenhuollosta annetut, hoitoon liittymättömät todistukset 51,50 € / todistus  
Erikoissairaanhoidosta annetut todistukset     51,50 € / todistus  
Ajokorttitodistus        61,80 € / todistus 
 
Lisäksi peritään poliklinikkamaksut tai käyntimaksu. 
 
Perusterveydenhuollossa ei peritä maksua hoitoon liittyvistä todistuksista tai lausunnoista eikä 
nuorison terveystodistuksesta. Valmiiksi laadituista todistuksista peritään asiakkaalta maksu, vaikka 
hän peruisi todistuspyynnön myöhemmin. Maksut peritään myös alle 18-vuotiailta, eivätkä ne 
kerrytä maksukattoa. 
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Perusterveydenhuollossa maksuttomia todistuksia ovat: 

 erityskorvattavia lääkkeitä, sv-päivärahaa, kuntoutusta tai psykoterapiaa varten 
annettu B-lausunto

 A-todistus (esim. todistus työnantajalta haettavaa sairauslomaa varten, todistus 
työnantajaa varten lapsen sairaudesta tilapäistä hoitovapaata varten)

 lähete sairaalaan

 MT 1 -lausunto

 todistus tartuntataudista

 joukkorokotustodistus

 neuvola- ja kouluterveydenhuollon todistukset (esim. jälkitarkastustodistus 
äitiyspäivärahaa varten)

 todistus potilaan kuljetuksesta = matkatodistus

 kutsuntatarkastustodistus = lääkärinlausunto puolustusvoimia varten

 uusintatarkastuslausunto palveluskelpoisuudesta, mikäli puolustusvoimat on 
määrännyt / lähettänyt asiakkaan palveluskelpoisuustutkimukseen

 kuolintodistus

 matkatodistus / koulukyytilausunto sairauden perusteella

 todistus koululiikuntaa / kouluruokaa varten

 todistus isyysveritutkimuksen suorittamisesta

 todistus invalidipysäköintitunnusta varten

 todistus toiseen sairaanhoitolaitokseen pääsemistä varten

 todistus sairaanhoidon vuoksi tarpeellisen lääkinnällisen toimenpiteen suorittamista 
varten (esim. raskauden keskeyttäminen ja steriloiminen)

 ELY:lle / työvoimaviranomaiselle viranomaisen pyynnöstä annettava todistus 
työttömän terveystarkastuksesta

 viranomaisen pyytämä lääkärinlausunto (esim. holhous- tai lastensuojeluasioissa)
 

19.  Suun ja hampaiden hoito 
 

19.1. Perusterveydenhuollon perusmaksut (Asetus 9 §) 
Perusmaksu suuhygienisti  10,30 € / käynti 
Perusmaksu hammaslääkäri  13,30 € / käynti 
Perusmaksu erikoishammaslääkäri 19,50 € / käynti 
Vaativuusluokka: 0–2   8,50 € 
Vaativuusluokka: 3–4   19,20 € 
Vaativuusluokka: 5–7   38,00 € 
Vaativuusluokka: 8–10  55,60 € 
Vaativuusluokka: 11–   78,00 € 
 

19.2. Perusterveyden huollon proteettiset toimenpiteet  
Proteesin pohjaus   55,60 € 
Proteesin korjaus   38,00 € 
Akryyli osa- tai kokoproteesi  186,00 € 
Kruunut ja sillat / hammas  186,00 € 
Rankaproteesi    225,70 € 
 
Lisäksi peritään proteesien valmistuksesta aiheutuvat hammastekniset kustannukset.  
Erikoismateriaaleista voidaan periä enintään todellisia kustannuksia vastaava maksu. 
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19.3.  Kuvantamistutkimukset (Asetus 9 §)  
Hammaskuva    8,50 € 
Panoraamakuva   19,20 € 
 
Kerryttävät maksukattoa.  
Palvelu on maksuton alle 18-vuotiaille ja rintamaveteraaneille.  
 

19.4. Suun ja leukojen erikoissairaanhoito (Asetus 8 ja 9a §)  
Poliklinikkamaksu   41,80 € 
 
Peritään myös perusterveydenhuollon yksikössä annetusta suun ja leukojen erikoissairaanhoidosta 
tilapäisen lapsiperheiden kotipalvelun, tilapäisen kotipalvelun kotihoidon tai kotihoidon 
arviointijakson maksujen sijaan silloin, kun tutkimuksen ja hoidon perusteena on 

 hampaiston, leukojen ja kasvojen kehityshäiriö 

 vaikea, toimintaa haittaava laaja-alainen synnynnäinen hampaistonpuutos tai kehityshäiriö 

 pään ja leukojen alueen kiputila 

 kaulan ja pään alueen säteilytys tai sytostaattihoito 

 muun kun hammassairauden takia välttämätön suunhoito  
 
Kerryttävät maksukattoa. Palvelu on maksuton alle 18-vuotiaille. 
 

20. Sairaankuljetus  
 
Sairaankuljetusajoneuvolla suoritetusta sairaankuljetuksesta voidaan periä enintään 
valtioneuvoston asetuksella vahvistetun taksan mukainen maksu. Tämä maksu voidaan periä myös 
silloin, kun annetun ensihoidon ansiosta potilaan tila on korjaantunut siinä määrin, että kuljetusta 
hoitopaikkaan ei ole tarvinnut suorittaa. 
 
Maksua ei saa periä lääkärin määräämästä sairaankuljetusajoneuvolla tapahtuvasta kuljetuksesta 
terveyskeskuksen tai sairaalan sairaansijalta toiseen hoitolaitokseen tai kotihoitoon. 
 

21. Sarjassa annettavat hoidot  
 
Sarjassa annettava hoito tai kuntoutus 11,60 € / kerta. 
 

Perusterveydenhuollossa sarjahoitomaksu voidaan periä  

 lääkinnällisestä kuntoutuksesta

 neuropsykologisesta kuntoutuksesta

 ravitsemusterapiasta

 jalkojen hoidosta

 puheterapiasta

 toimintaterapiasta

 muusta vastaavasta hoidosta  


Erikoissairaanhoidon sarjahoitomaksu voidaan periä  

 lääkinnällisestä kuntoutuksesta

 jatkuvasta dialyysihoidosta

 hyposensibilisaatiohoidosta

 valohoidosta
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 äänihäiriöhoidosta

 säde- ja sytostaattihoidosta

 muusta vastaavasta hoidosta
 
Kerryttävät maksukattoa. Peritään enintään 45 kerrasta kalenterivuodessa.  
Palvelu on maksuton alle 18- vuotiaille ja rintamaveteraaneille. 
 
 

22. Lyhytaikainen laitoshoito (asetus 12, 26a §) 
 

Maksu tehostetusta palveluasumisen intervallihoidosta tai lyhytaikaisesta  
asumisesta (ei kerrytä maksukattoa)     37,15 € / hoitopäivä  
Maksu hoidosta ja ylläpidosta      49,60 € / hoitopäivä 
Maksukaton ylittymisen jälkeen     22,80 € / hoitopäivä 
Maksu hoidosta ja ylläpidosta psykiatrian toimintayksikössä   22,80 € / hoitopäivä 
Maksu hoidosta ja ylläpidosta päihdevieroituksessa    22,80 € / hoitopäivä  
Maksu mielenterveyden intervallihoidosta muussa yksikössä, sis. aterian 22,80 € / hoitopäivä  
Maksu mielenterveyden intervallihoidosta, ei sis. ateriaa   11,60 € / hoitopäivä 
 
Kerryttävät maksukattoa.  
Peritään alle 18-vuotiaalta enintään seitsemältä (7) vuorokaudelta kalenterivuodessa.  
 
Ei peritä mielenterveyslain (1116/1990) 9 §:n järjestetyn tarkkailun ajalta, jos tarkkailtavaksi otettua 
ei tarkkailun perusteella määrätä mielenterveyslain 8 §:ssä tarkoitettuun tahdosta riippumattomaan 
hoitoon. 
 

Hoitopäivämaksun saa periä vain kerran kalenteripäivältä. Jos asiakas siirtyy välittömästi toiseen 
laitokseen, lähettävä laitos ei saa periä maksua siltä päivältä, jona asiakas siirtyy. 
 
 

23. Päivä- ja yöhoito (asetus 13 §) 
 
Maksu päivä- tai yöhoidosta      22,80 € / hoitopäivä. 
Kerryttävät maksukattoa.  
Alle 18-vuotiailta peritään enintään seitsemältä (7) vuorokaudelta kalenterivuodessa. 
 
 

24. Kuntoutushoito 
 
Vammaisen henkilön kuntoutushoidon maksu (Asetus 14 §)   17,10 € / hoitopäivä. 
Päihdekuntoutus        17,10 € / hoitopäivä 
Kerryttää maksukattoa. Maksukaton täyttymisen jälkeen maksuton. 
Peritään alle 18-vuotiailta enintään seitsemältä (7) vuorokaudelta kalenterivuodessa. 
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25.Tukipalvelut ja asumiseen liittyvät palvelut  
 
Tukipalveluilla tarkoitetaan palveluja, joilla luodaan ja ylläpidetään henkilön kodissa sellaisia 
olosuhteita, että hän voi suoriutua jokapäiväiseen elämään kuuluvista toiminnoista mahdollisimman 
itsenäisesti, sekä palveluja, joiden avulla henkilö voi saada hyvinvointia tuottavaa sisältöä elämäänsä  
 

 
Ateriapalvelut  

Aamupala  
Lounas  
Päivällinen  
Kotiin kuljettu ateria  
Asumispalvelun ateriapäivä/kaikki 

3,00 € 
6,50 € 
5,50 € 
7,50 € 
15,50 € 

Vaatehuoltopalvelut  5,00 € / kerta 

Kylvetys-/saunapalvelut  8,00 € / kerta 

Siivouspalvelut  30,00 € / tunti 

Asiointi- ja saattajapalvelut  17,70 € / kerta 

Osallisuutta ja kanssakäymistä tukevat palvelut  

Päiväkeskusmaksu ikääntyneet  
Päiväkeskusmaksu vammaiset  
Päivätoiminta/kerhomaksu ikääntyneet  
Päivätoiminta/kerhomaksu vammaiset  
Osapäivätoiminta (enintään 4 tuntia)  
Kerhotoiminnan ateriamaksu ikääntyneet  
Kerhotoiminnan ateriamaksu vammaiset  
Päihderiippuvaisten päivätoiminta 
Päihderiippuvaisen avokuntoutus  

10,00 € / päivä 
maksuton 
5,00 € / kerta 
maksuton 
5,00 € / kerta 
6,50 € 
maksuton 
maksuton 
17,10 € / päivä 

Tilapäinen asuminen / päivähoito ja päivätoiminta  

Tilapäinen asuminen vrk (kaikki)  
Tilapäinen asuminen alle vrk (kaikki)  
Sosiaalihuollon tilapäismajoitus (päihdepalvelut) vuorokausi 

33,00 € 
18,00 € 
5,00 € 

Turvapalvelut kotiin annettavissa palveluissa  

Hälytyskäynti (turvapuhelin)  
Turvapuhelin  
Paikantava turvakello  
Häkäkaasuhälytin  
Vuotohälytin  
Hellavahti  
Vetonaruhälytin  
Kaatumisanturi  
Lisäturvaranneke- tai riipus  
Ovihälytin tai ikkunahälytin  
Asennuskäynti ja laitteen nouto irtisanottaessa  

18,00 € 
27,00 € 
40,00 € 
5,20 € 
8,30 € 
8,30 € 
3,10 € 
6,20 €  
maksuton 
5,00 € 
30,00 € 

Teknologia-avusteiset palvelut  

Passiivinen valvontajärjestelmä asiakasmaksu  
Passiivinen valvontajärjestelmä auttajakäynti € / kerta  
Lääkeannostelijarobotti hälytyskäynti  
Kuvapääte virkistyskäyttöön  
Kuvapääte etäkotihoidon asiakkaille 

58,00 € / kuukausi 
18,00 € / käynti 
18,00 € 
45,00 € 
maksuton 



  

20  

Kuljetukset  

Ryhmäkuljetus alle 10 km  
Ryhmäkuljetus yli 10 km 

3,35 € 
5,50 € 

Kehitysvammaisten palveluiden ylläpitomaksu  

Kehitysvammaisten intervallihoito/asumisvalmennus/lyhytaikaishoito 
Kehitysvammaisten päivätoiminta/ylläpito  

 
30 € 

 
 

25. Tilapäinen perhehoito  
 
Kokopäivähoito    33,00 € / hoitopäivä 
Osavuorokautinen hoito (enintään 8 h) 18,00 € / hoitopäivä 
Hoitopäivämaksu peritään tulo- ja lähtöpäivältä (pois lukien omaishoidon tuen vapaa).  
Jos asiakas siirtyy lyhytaikaisesta asumisesta laitoshoitoon, asiakasmaksua ei peritä lähtöpäivältä. 
Ei kerrytä maksukattoa. 
 
 

26. Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu 
 
Peritään joukkoliikenteen mukainen omavastuu. 
 
 

27. Maksun määrääminen ja tarkistaminen (10 j §) 
 
Lapin hyvinvointialue päättää maksukyvyn mukaisesti määräytyvästä maksusta toistaiseksi.  
Maksu on kuitenkin tarkistettava asiakkaan tai tämän edustajan hakemuksesta taikka 
hyvinvointialueen aloitteesta silloin, jos:  

 asiakkaan tai hänen perheensä tulot ovat muuttuneet; 

 asiakkaan tai hänen puolisonsa oikeus 10 c, 10 d tai 10 g §:ssä säädettyihin 
vähennyksiin on muuttunut; 

 perheen olosuhteet ovat muuttuneet; 

 maksu osoittautuu virheelliseksi 

 asiakkaalle laadittua asiakassuunnitelmaa muutetaan siten, että sillä on vaikutusta 
asiakasmaksun suuruuteen; 

 hyvinvointialueen maksuperusteita muutetaan siten, että sillä on vaikutusta 
asiakasmaksun suuruuteen.  

 

Jos maksua koskeva päätös on perustunut asiakkaan tai hänen edustajansa antamiin virheellisiin 
tietoihin, maksu voidaan oikaista takautuvasti enintään yhden vuoden ajalta. 
 
 

28. Maksun perimättä jättäminen ja alentaminen 
 
Sosiaalihuollon palveluista määrätty maksu ja terveydenhuollon palveluista henkilön maksukyvyn 
mukaan määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin kuin maksun 
periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen 
elatusvelvollisuuden toteuttamista. 
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Palvelusta järjestämisvastuussa oleva hyvinvointialue voi päättää, että: 

 muitakin kuin 1 momentissa tarkoitettuja maksuja voidaan jättää perimättä tai 
alentaa 1 momentissa tarkoitetuilla perusteilla; tai 

 maksuja voidaan alentaa tai jättää perimättä, jos siihen on syytä huollolliset 
näkökohdat huomioon ottaen. 

 
Lapin hyvinvointialueella tasasuuruisia maksuja voidaan alentaa edellyttäen, että alueen 
sosiaalityöntekijä/ sosiaaliohjaaja tai muu henkilö, jolle päätösvalta on delegoitu, on tehnyt 
alentamisesta päätöksen asiakkaan taloudellinen tilanne huomioiden. 
 
 

29. Muualla kuin Suomessa asuvalta perittävät maksut 
 

Jos asiakkaalla ei ole Suomessa kotikuntaa, peritään hänelle annetusta terveydenhuollon palvelusta 
hyvinvointialueelle aiheutuvien kustannusten suuruinen maksu, jollei Suomea sitovasta 
kansainvälisestä sopimuksesta tai Euroopan unionin lainsäädännöstä muuta johdu. 
 
Edellä mainittuja maksuja ei peritä tartuntatautilain 44 §:ssä, 45 §:n momentissa ja 47 §:ssä 
tarkoitetuista rokotuksista yleisvaarallisen tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi annettavasta 
tutkimuksesta ja terveydenhuoltolain 50 §:ssä tarkoitetuista kiireellisestä hoidosta sekä 
yleisvaarallisen tartuntataudin hoitoon määrätyistä lääkkeistä raskaana olevan HIV-positiivisen 
henkilön tutkimuksesta, hoidosta ja hoitoon määrätyistä lääkkeistä lukuun ottamatta tilapäisesti 
Suomessa oleskelevia henkilöitä sekä niitä, jotka saavat kustannuksiin korvausta muun lajin nojalla 
tai vakuutuksen perusteella. 
 
Suomessa tilapäisesti oleskeleva, jolla ei ole kotikuntaa, saa lääketieteellisesti välttämättömän 
sairaanhoidon julkisessa terveydenhuollossa, jos hänellä on eurooppalainen sairaanhoitokortti. 
Toisesta Pohjoismaasta tulevalle riittää myös virallinen henkilöllisyystodistus tai passi. Isosta-
Britanniasta tai Pohjois-Irlannista tulevalla tulee olla eurooppalainen sairaanhoitokortti, ”Citizens 
Rights”-kortti tai GHIC-kortti. 
 
Muualta kuin EU- tai Eta-maasta, Sveitsistä, Isosta-Britanniasta tai Pohjois-Irlannista Suomeen 
tulleella henkilöllä on oikeus vain kiireelliseen sairaanhoitoon. Hoidon kustannukset laskutetaan 
jälkikäteen. 
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30. Perusterveydenhuollon maksut 
 

Palvelu Asiakasmaksu 
1.1.2023 € 

Käyntimaksu 
 

20,90 € 
(max 3 x vuosi) 

Päivystysajan maksu 28,70 € 

Fysioterapia  11,60 € 

Ajokorttitodistus 61,80 € 

Muut lääkärintodistukset 51,50 € 

Omaishoitajan vapaa vuorokausi 11,60 € 

Kotisairaanhoito; lääkäri ja hammaslääkäri 19,20 € 

Kotisairaanhoito; terveydenhoitaja tai muu 12,20 € 

Lyhytaikainen laitoshoito, hoitopäivämaksu 49,60 € 

Lyhytaikainen laitoshoito, maksukaton täyttymisen jälkeen 22,80 € 

Päivä- ja yöhoidon maksu  22,80 € 

Kuntoutushoidon maksu 17,10 € 

Käyttämättä ja perumatta jääneestä palvelusta  perittävä maksu 51,50 € 

  

Hammashuolto  

- perusmaksu, hammaslääkäri 
- perusmaksu, suuhygienisti 
- perusmaksu, erikoishammaslääkäri 

13,30 € 
10,30 € 
19,50 € 

Hammaskuva 8,50 € 

Leukojen/ koko hampaiston panoraamaröntgen 19,20 € 

Ehkäisevän hoidon SC-ryhmän käyntikerta 8,50 € 

Tutkimukset, hammastarkastukset, sairauksien hoito  

- vaativuusluokka 0–2  
- vaativuusluokka 3–4 
- vaativuusluokka 5–7 
- vaativuusluokka 8–10 
- vaativuusluokka 11 tai suurempi 

8,50 € 
19,20 € 
38,00 € 
55,60 € 
78,00 € 

Proteettiset toimenpiteet  

- proteesin korjaus 
- akryyliosa- ja koko proteesi 
- kruunut ja sillat hampaalta 
- rankaproteesi 

55,60 € 
38,00 € 

186,00 € 
186,00 € 
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31. Erikoissairaanhoidon maksut 
 
 

Palvelu  
 

Asiakasmaksu 
1.1.2023 € 

Poliklinikkamaksu 41,80 € 

Vähimmäiskäyttövara pitkäaikaisessa laitoshoidossa;  
15 % nettotuloista kuitenkin vähintään 

112,00 € 

Päiväkirurgian maksu 136,90 € 

Käyttämättä ja peruutetuista palveluista perittävä maksu, koskee  
myös potilashotellia 

51,50 € 

Sairaanhoitajan / erityistyöntekijän erillinen vastaanotto 21,00 € 

Synnytysosaston perhehuone: synnyttäjältä normaali hoitopäivämaksu 
- puolisolta ei maksua 
- puolison ateriat eivät sisälly hintaan 

49,60 € 

Lyhytaikainen laitoshoito 49,60 € 

Lyhytaikainen laitoshoito, hoitopäivämaksu maksukaton ylittymisen 
jälkeen 

22,80 € 

Lyhytaikainen laitoshoito, psykiatrinen hoitopäivämaksu 22,80 € 

Kuntoutushoidon maksu 17,10 € 

Sarjahoitomaksu 11,60 € 

Maksukatto 692 € 

  

Lääkärintodistukset ja -lausunnot  

Suppea lausunto  

- erikoislääkäri 
- erikoistuva lääkäri 

21,81 € 
14,54 € 

Perusteellinen lausunto  

- erikoislääkäri  
- erikoistuva lääkäri 

24,93 € 
16,62 € 

Oikeustoimikelpoisuutta koskeva lausunnot (esim. testamentin  
tekoa varten) 

 

- erikoislääkäri 
- erikoistuva lääkäri 

37,40 € 
24,93 € 

Tapaturmavakuutuksen 29 §:ssä tarkoitetulle vakuutuslaitokselle 
vakuutetun potilaan tutkimuksen tai hoidon perusteella annettavat 
lääkärintodistukset ja -lausunnot niiden laadusta riippuen: 

 

     Tavallinen lääkärintodistus  

- erikoislääkäri  
- erikoistuva lääkäri  

15,59 € 
10,39 € 

      Perusteellinen lääkärintodistus tai -lausunto   

- erikoislääkäri  
erikoistuva lääkäri 

27,27 € 
18,18 € 

      Laaja ja aikaa vievä lääkärintodistus tai -lausunto  

- erikoislääkäri 
- erikoistuva lääkäri 

37,40 € 
24,93 € 
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Potilashotelli   

- hoitoon tulevat potilaat (alle 2-vuotiaat ilmaiseksi)  
- jos yöpyy useamman kuin yhden yön  
- perheenjäsenet, omaiset  
- perhehuone (2 aik. + 18 v. lapsia)  
- 1–4 tunnin lepohuone  

54,00 € 
46,20 € 
60,90 € 

106,90 € 
24,90 € 

  

Ensihoidon omavastuu  25,00 € 

  
 
 
 

32. Asumispalveluiden vuokrat 
 
Vuokrat peritään kuntien vuodelle 2022 vahvistamien perusteiden mukaisesti. 
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