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Asiakasmaksut 1.7.2021 
 

Sairaalan poliklinikkamaksu (8 §)  41,20 € 

Poliklinikan antama tutkimus ja hoito  

alle 18-vuotiaalle henkilölle on maksutonta. 

 

Sama maksu voidaan periä kaikilta 18 vuotta täyttäneiltä henkilöiltä 

terveyskeskuksen ja sairaalan yhteisesti sairaalassa järjestämän päivystyksen 

yhteydessä arkisin 20.00 – 8.00 välisenä aikana sekä lauantaisin ja 

pyhäpäivinä. 

 

Päiväkirurginen toimenpide (8a §)  135,10 € 

 

Jos potilas otetaan hoitoon sairaansijalle päiväkirurgisen toimenpiteen 

jälkeen, peritään häneltä päiväkirurgisen maksun lisäksi hoitopäivämaksu 

seuraavasta hoitopäivästä lukien. 

 

Lyhytaikainen laitoshoito (12 §, 26a §) 

- hoitopäivämaksu (yleinen)   48,90 € 

- psykiatrinen hoitopäivämaksu  22,50 € 

(Maksuja ei saa kuitenkaan periä terveyskeskuksessa eikä sairaalassa  

tai sen toimintayksikössä alle 18-vuotiaalta siltä osin kuin hoitopäiviä 

on kalenterivuodessa kertynyt yli seitsemän) 

 

- hoitopäivämaksu maksukaton   

ylittymisen jälkeen   22,50 €  

 

Päivä- ja yöhoito sairaalassa (13 §)  22,50 € 

 

Polikliininen käynti   18,90 € 

(ei lääkärin vastaanottoa) 

 

Sarjassa annettava hoito (11 §)  11,40 € 

Sarjahoitoa ovat muun muassa jatkuva dialyysihoito,  

säde- tai sytostaattihoito ja lääkinnällinen kuntoutus *.  

Maksun voi periä enintään 45 käynnistä kalenterivuodessa. 

Alle 18-vuotiaan sarjahoito on aina maksutonta 

 

Kuntoutushoidon hoitopäivämaksu (14 §)  16,90 € 

Kuntoutushoidosta voidaan periä enintään 16,90 euroa hoitopäivältä,  

kun vammainen tai kehitysvammainen saa kuntoutushoitoa laitoksessa.  

Alle 18-vuotiaille terveyskeskuksen tai sairaalan toimintayksikössä  

annetusta hoidosta peritään maksua vain seitsemältä ensimmäiseltä  

hoitokerralta kalenterivuodessa. ** 

 

Lääkärintodistus (23 §) 

Ajokortin saamiseksi tarvittava lääkärintodistus 61,00 € 
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Muut lääkärintodistukset    50,80 € 

Maksua ei peritä, kun todistus liittyy hoitokäyntiin, 

esimerkiksi sairauslomatodistus työnantajalle 

 

Käyttämättä tai peruuttamatta jätetystä palvelusta  

perittävä maksu (pkl-käynti tai kallis kuvantamis- 

tutkimus), 18 vuotta täyttänyt.  50,80 € 

Maksua ei saa periä, jos peruuttamatta jättämiseen on  

hyväksyttävä syy  

 

Maksukatto on 683,00 € / kalenterivuosi  

 

Viivästyskorko peritään korkolain mukaisesti. 

Pitkäaikainen laitoshoito 
Hoitomaksu kuukaudessa voi olla enintään 85 prosenttia hoidettavan 

nettotuloista. Jos laitoshoidossa on suurempituloinen puoliso, maksu on 

enintään 42,5 prosenttia puolisoiden yhteenlasketuista nettotuloista 

kuukaudessa. 

 

Henkilökohtaiseen käyttöön jäävä vähimmäis- 

käyttövara pitkäaikaisessa laitoshoidossa (33 §) 110,00 €/kk 

 

  Maksu ei kerrytä vuotuista maksukattoa. 

 

Päiväkuntoutus 
Päivähoidon maksu   11,40 €/vrk 

(ei kerrytä maksukattoa) 

 

Hengityshalvauspotilaalle järjestettävä hoito   
Hengityshalvauspotilaalle järjestetty kunnallinen hoito ja hoitoon liittyvät 

kuljetukset ovat maksuttomia ja hoito tulee järjestää sairaalassa tai sairaalan 

kirjoista poistamatta kotihoidossa. (Asiakasmaksulaki 5§) 

 

 

 **  Kunta järjestää asukkailleen tarpeelliset lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut terveydenhuoltolain 

     perusteella. Lääkinnälliseen kuntoutukseen kuuluvat 

 kuntoutusneuvonta ja -ohjaus 

 toiminta- ja työkyvyn sekä kuntoutustarpeen arviointi 

 kuntoutustutkimus, jonka avulla selvitetään kuntoutusmahdollisuuksia 

 toimintakyvyn parantamiseen ja ylläpitämiseen tähtäävät terapiat ja muut tarvittavat 

toimenpiteet 

 apuvälinepalvelut 

 sopeutumisvalmennus 

 kuntoutusjaksot laitos- tai avohoidossa. 
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Kunta vastaa potilaan lääkinnällisen kuntoutuksen suunnittelusta. Lääkinnällisen kuntoutuksen 

tarve, tavoitteet ja sisältö määritellään kuntoutussuunnitelmassa. Kunta vastaa lisäksi 

kuntoutuspalvelun ohjauksesta ja seurannasta. (Terveydenhuoltolaki 29§) 


