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ASIAKASMAKSUHINNASTO 2022 
  

Maksulaji Maksun periminen Euroa 
 

 
AVOHOITO 

 
Terveyskeskusmaksu 
(käyntimaksu 
paikkakuntalaiselta)
  

 peritään kolmelta ensimmäiseltä käynniltä saman 
kalenterivuoden aikana 

 ei peritä alle 18-vuotiailta 
 ei peritä sotaveteraaneilta (KELA-kortissa R-tunnus) 
 kerryttää maksukattoa 

20,90 

Ulkopaikka-
kuntalaisten 
asiakasmaksut 

 tilapäisen oleskelun aikana ulkopaikkakuntalainen maksaa samat 
asiakasmaksut kuin kunnassa asuvat 

 
Ulkomaalaisten 
asiakasmaksut 

 tilapäisen oleskelun aikana ulkomaalainen maksaa samat asiakasmaksut kuin 
kunnassa asuvat 

 henkilön tulee todistaa kuuluvansa hoito-oikeuden piiriin eurooppalaisella 
sairaanhoitokortilla, sairaanhoitokortin tilapäisesti korvaavalla todistuksella tai 
asuinmaan sairausvakuutusta osoittavalla todistuksella henkilön tulee lisäksi 
todistaa henkilöllisyytensä matkustusasiakirjalla esim. passilla 

Veteraanien , 
sotainvalidien ja 
miinanraivaajien 
asiakasmaksut 

 Sotainvalidit ja rintamaveteraanit, joilla on rintamasotilastunnus, 
rintamapalvelustunnus, rintamatunnus, tai veteraanitunnus sekä 
miinanraivaajat on vapautettu terveyskeskusmaksusta, päivystysmaksusta ja 
kuntoutusta varten haettavasta lääkärintodistusmaksusta. 

 muut maksut peritään normaalin taksan mukaisesti. 
Päivystyskäynti 
 
 

 peritään kolmelta ensimmäiseltä lääkärikäynniltä saman 
kalenterivuoden aikana, ei peritä alle 18-vuotiailta ja 
sotaveteraaneilta (KELA-kortissa R-tunnus) 

20,90 
 
 
 
 

 
Käyttämättä ja 
peruuttamatta jäänyt 
palvelu 

 terveyskeskuksen vastaanottopalveluiden ja suun 
terveydenhuollon käynnit mukaan lukien kuvantamiskäynnit 

 peritään 18 vuotta täyttäneiltä ja myös maksuttomista 
peruuttamattomista palveluista 

 ei peritä, kun varatun ajan peruuttamatta jättämiseen on 
hyväksyttävä syy 

 ei kerrytä maksukattoa 

51,50 

Lääkärin tai 
hammaslääkärin 
todistus / lausunto 

 koskee lääkärinlausuntoja B, C,E ja T sekä lääkärintodistusta D  
 B-lausunnosta ei peritä maksua, mikäli se liittyy hoitoon 

(sairausloman pidennys) 
 ei peritä sotaveteraaneilta (KELA-kortissa R-tunnus) 

kuntoutusta varten haettavasta lausunnosta 
 ei peritä koulu- tai nuorison terveystodistuksesta, joka perustuu 

opiskelijaterveydenhuollon yhteydessä kerättyihin tietoihin  
 perimiselle ei ole ikärajaa 
 ei kerrytä maksukattoa. 

51,50 

Ajokorttitodistus  lääkärintodistus, joka liitetään ajokorttilupahakemukseen, 
tarvitaan iän perusteella tai terveydentilan valvontaa varten  

61,80 

 
Sosiaali- ja 
terveyslautakunta 
 
STM:n tiedote 339/2021 
11.11.2021 
Asiakasmaksulaki 
734/1992 
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 ei kerrytä maksukattoa 
Silmänpohjakuvaus  ei peritä alle 18-vuotiailta 

 ei kerrytä maksukattoa 
32,10 

Erikoissairaanhoidon 
poliklinikkamaksu 

 terveyskeskuslääkärin lähetteellä myönnetty erikoislääkärikäynti 
yksityisellä palveluntuottajalla 

 ei peritä alle 18-vuotiailta 
 kerryttää maksukattoa 

41,80 

 
Kuvantamisen  
maksut  
yksityislääkärin 
lähetteellä 

 Ortopantomografiatutkimus suuradiologin lausunnolla 
 perimiselle ei ole ikärajaa 
 ei kerrytä maksukattoa 

65,00 

 natiiviröntgentutkimus röntgenlääkärin lausunnolla 
 perimiselle ei ole ikärajaa 
 ei kerrytä maksukattoa 

65,00 

 röntgenkuvat CD-levylle 
 perimiselle ei ole ikärajaa 
 ei kerrytä maksukattoa 

15,00 

Fysioterapia    peritään lääkärin määräyksellä tapahtuvasta käyntikerrasta 
yksilöllisessä fysioterapiassa  

 ei peritä ohjauskäynnistä eikä apuvälinearvioinnista 
 ei peritä alle 18-vuotilailta 
 maksullisten hoitokertojen enimmäismäärä on 45 hoitokertaa 

kalenterivuodessa 
 kerryttää maksukattoa 

11,60 

Ostopalveluna 
tapahtuvat terapiat 

 fysioterapia, toimintaterapia, ravitsemusterapia, puheterapia, 
jalkojenhoito tai muu lääkinnällinen kuntoutus 

 ei peritä alle 18-vuotiailta  
 myös etäyhteyksin toteutettuna 
 kerryttää maksukattoa 

 

11,60 

  
SAIRAALAHOITO 

 
Lyhytaikainen 
sairaalahoito  

 peritään hoitopäivältä 
 perimiselle ei ole ikärajaa  
 alle 18-vuotilailta voidaan periä enintään seitsemältä 

hoitopäivältä kalenterivuodessa  
 potilaan siirtyessä kunnan laitospaikalta toiseen hoitolaitokseen 

ei lähtöpäivältä peritä maksua 
 kerryttää maksukattoa 
 kun maksukatto täyttyy, lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään 

enintään 22,80 euroa hoitopäivältä 
 
 

49,60 

Lyhytaikainen 
sairaalahoito 
maksukaton täyttymisen 
jälkeen 

 peritään yli 18-vuotiailta 
 potilaan siirtyessä kuntayhtymän laitospaikalta toiseen 

hoitolaitokseen ei lähtöpäivältä peritä maksua 
 

22,80 

Päivä- ja yöhoito 
 

 peritään hoitokerralta, mikäli henkilö on terveyskeskuksen 
sairaalassa hoidettavana vain joko päivällä tai yöllä 

 perimiselle ei ole ikärajaa 
 alle 18-vuotiailta voidaan periä enintään seitsemältä 

hoitokerralta kalenterivuodessa 

22,80 
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 kerryttää maksukattoa 
 

Omaishoitajan vapaa-
aikana annettava 
palvelu 

 peritään omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana 
annettavasta palvelusta 

 ei kerrytä maksukattoa 
 

11,60 

Pitkäaikainen 
laitoshoito 

 pitkäaikaisen laitoshoidon maksu on enintään 85 % hoidettavan nettotuloista 
asiakasmaksuasetuksen mukaisesti. Hoidettavan henkilökohtaiseen käyttöön 
jäävä vähimmäiskäyttövara on 112 euroa kuukaudessa. Mikäli laitoshoidossa 
on enemmän ansaitseva puoliso, on hoitomaksu 42,5 % puolisoiden 
yhteenlasketusta nettotuloista.  

 perimiselle ei ole ikärajaa 
 ei kerrytä maksukatto 

 
Kotisairaalan 
asiakasmaksu 

 vuorokausimaksu 
 käyntimaksu 
 kerryttää maksukattoa 1.1.2022 alkaen 
 ei peritä asiakasmaksua mikäli asiakas on jo säännöllisen 

kotihoidon tai tehostetun palveluasumisen asiakas 
 ei peritä sotainvalideilta, joiden invaliditeetti on yli 20 % 

 

22,80 
12,20 

 
 

KOTISAIRAANHOITO 
 

Tilapäinen hoito   ei voida periä maksua henkilöltä, joka on jatkuvan ja säännöllisen 
kotisairaanhoidon piirissä  

 kerryttää maksukattoa 1.1.2022 alkaen 
 muutoin maksu määräytyy seuraavasti: 
 lääkäri tai hammaslääkäri 19,20 

muu henkilö      12,20 
Jatkuva ja 
säännöllinen palvelu 

 peritään kuukausimaksu, joka määräytyy palvelun laadun ja määrän, käyttäjän 
maksukyvyn sekä perheen koon mukaan asiakasmaksuasetuksen mukaisesti, 
jolloin tulorajat ovat seuraavat: 
 

1 henkilö 598 
2 henkilö 1103 
3 henkilö 1731 
4 henkilö 2140 
5 henkilö 2591 
6 henkilö 2976 
Korotus / lisähenkilö 
Jos henkilöitä on enemmän kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 356 € 
kustakin seuraavasta henkilöstä 
 

 

palvelutunnit/ 
kk 

Henkilömäärä 
1  
%-osuus 

Henkilömäärä 
2 
%-osuus 

Henkilömäärä 
3 
%-osuus 

Henkilömäärä 
4 
%-osuus 

Henkilömäärä 
5 %-osuus 

Henkilömäärä 
6 
%-osuus 

4 tuntia tai 
vähemmän 

8 7 6 6 6 6 

5 10 8,75 7,5 7,5 7,5 7,5 
6 12 10,5 9 9 9 9 
7 14 12,25 10,5 10,5 10,5 10,5 
8 16 14 12 12 12 12 
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9 17 14,75 12,5 12,5 12,5 12 
10 18 15,5 13 13 13 12 
11 19 16,25 13,5 13,5 13,5 12 
12 20 17 14 14 14 12 
13 21 17,75 14,50 14,50 14 12 
14 22 18,5 15 15 14 12 
15 23 19,25 15,50 15,50 14 12 
16 24 20 16 16 14 12 
17 24,5 20,5 16,5 16 14 12 
18 25 21 17 16 14 12 
19 25,5 21,5 17,5 16 14 12 
20 26 22 18 16 14 12 
21 26,5 22,5 18,5 16 14 12 
22 27 23 19 16 14 12 
23 27,5 23,5 19 16 14 12 
24 28 24 19 16 14 12 
25 28,5 24 19 16 14 12 
26 29 24 19 16 14 12 
27 29,5 24 19 16 14 12 
28 30 24 19 16 14 12 
29 30,5 24 19 16 14 12 
30 31 24 19 16 14 12 
31 31,5 24 19 16 14 12 
32 32 24 19 16 14 12 
33 32,5 24 19 16 14 12 
34 33 24 19 16 14 12 
35 33,5 24 19 16 14 12 
36 34 24 19 16 14 12 
37 34,5 24 19 16 14 12 
37 tai 
enemmän 

35 24 19 16 14 12 

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. 
Maksun alentaminen ja perimättä jättäminen on ensisijainen toimenpide toimeentulotukeen nähden. Maksun 
alennusta ja perimättä jättämistä haetaan Härkätien sosiaali- ja terveyspalveluista omasanaisella 
hakemuksella (osoite: Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut kotihoidon maksut, PL 24, 21421 Lieto). 
 
Mikäli palvelutuntien määrä vaihtelee kuukausittain, maksua määrätessä saadaan käyttää maksuprosenttia, 
joka vastaa palvelutuntien kesimääräistä määrää. Palvelutunnit huomioidaan kokonaisina tunteina, siten, että 
osittaiset palvelutunnit pyöristetään lähimpään kokonaisen tuntiin. 
 

 
SAIRAANKULJETUS 

 
Yhdensuuntainen 
matka 

 kansaneläkelaitoksen korvattavaksi kuuluva, sairausvakuutuslain 10 §:ssä 
säädetty matkakustannusten omavastuuosuus   

 palvelun tuottaja laskuttaa asiakasta   
Vuotuinen 
omavastuuosuus  
 
 
 
 

 palvelun tuottaja laskuttaa asiakasta  
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SUUN TERVEYDENHOITO 

 
 

 terveyskeskuksessa suun ja hampaiden hoidosta perittävät maksut kerryttävät maksukattoa 1.1.2022 
alkaen 

 maksut peritään 18 vuotta täyttäneiltä  
 käyntimaksujen lisäksi peritään tutkimuksesta ja hoidosta toimenpiteiden toimenpideluokituksen 

vaativuusluokan mukaiset maksut asiakasmaksuasetuksen mukaisesti 
 Hammashoidon maksut kerryttävät maksukattoa, lukuun ottamatta hammasteknisiä (hammasteknisen 

laboratorion) kuluja. 
 
Käyntimaksu   käyntimaksu tutkimuksesta ja hoidosta peritään seuraavasti 

 
 suuhygienisti 10,30 

hammaslääkäri 13,30 
erikoishammaslääkäri 19,50 

Ehkäisevä hoito 
 

 toimenpideluokituksen SC-ryhmän ehkäisevän hoidon ja 
terveyskasvatuksen toimenpiteistä, jotka peritään käyntikerralta  

8,50 

Tutkimukset ja 
sairauksien hoito 
 

 maksu tutkimuksesta, hammastarkastuksesta ja sairauksien hoidosta 
toimenpiteeltä vaativuusluokan mukaan 

 vaativuusluokka                  0-2 8,50 
3-4 19,20 
5-7 38,00 
8-10 55,60 
11- 78,00 

Kuvantamis-
tutkimukset 
 

 leukojen ja koko hampaiston panoraama-röntgenkuvaus OPTG 
 hammaskuva 

  19,20 
    8,50 

 
Proteettiset 
toimenpiteet 

 proteesin huolto pohjauksella 
 proteesin korjaus    
 akryyliosa- ja kokoproteesi  
 kruunu ja sillat hampaalta 
 rankaproteesi 
 

 55,60 
 38,00 
186,00 
186,00 
225,70 
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MAKSUJEN ENIMMÄISMÄÄRÄ 
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 6 a §  
 
Maksukatto       

Kohtuuttoman korkeaksi nousevan maksurasituksen estämiseksi on asiakasmaksuista 
palvelujen käyttäjälle kalenterivuoden aikana aiheutuvilla kustannuksilla 692 euron 
enimmäismäärä (maksukatto). Maksukaton ylittymisen jälkeen ovat maksukattoon sisältyvät 
palvelut maksuttomia asianomaisen kalenterivuoden loppuun. Laitoshoidosta voidaan 
kuitenkin periä maksu palvelun käyttäjän ylläpidosta maksukaton ylittymisen jälkeenkin. 
Ylläpitomaksun suuruus säädetään valtioneuvoston asetuksella. (21.12.2001/1408) 
 

Maksukaton kertyminen 
Palvelun käyttäjältä perittyjen maksujen yhteismäärää laskettaessa otetaan huomioon 
kalenterivuoden aikana perityt maksut terveyskeskuksen avosairaanhoidon 
lääkärinpalvelusta, yksilökohtaisesta fysioterapiasta, poliklinikkakäynnistä, päiväkirurgisesta 
hoidosta, sarjahoidosta, yö- ja päivähoidosta, kuntoutushoidosta sekä lyhytaikaisesta sosiaali- 
ja terveydenhuollon laitoshoidosta.  
Alle 18-vuotiaan lapsen käyttämistä palveluista perityt maksut otetaan huomioon yhdessä 
hänen vanhempansa tai muun huoltajansa maksujen kanssa. Tällöin palvelut ovat 1 
momentin mukaisesti maksuttomia kaikille henkilöille, joiden maksut otetaan yhdessä 
huomioon. Alle 18-vuotiaalta ei saa periä ylläpitomaksuakaan. (21.12.2000/1222)  
 

Tiedot suoritetuista asiakasmaksuista 
Palvelun käyttäjän kotikunnan terveyskeskus voi kerätä maksukaton toteuttamiseksi tietoja 
suoritetuista asiakasmaksuista.  
Maksuja koskevien tietojen luovuttaminen muista terveydenhuollon toimintayksiköistä 
terveyskeskukselle edellyttää palvelun käyttäjän suostumusta. 

  
Maksujen palauttaminen 

Mikäli palvelun käyttäjä on kalenterivuoden aikana suorittanut maksukattoon sisältyvistä 
palveluista maksuja enemmän kuin 692 euroa, hänellä on oikeus saada liikaa suoritetut 
maksut takaisin. Mikäli vaatimusta liikaa suoritettujen maksujen palauttamisesta ei ole tehty 
692 euron rajan ylittymistä seuraavan kalenterivuoden aikana, menettää palvelun käyttäjä 
oikeutensa palautukseen.  
 
Jos maksun sisältyminen maksukattoon selviää viranomaisen tai vakuutusyhtiön päätöksen 
taikka muutoksenhaun vuoksi vasta maksukaton seurantavuoden jälkeen, tulee vaatimus 
liikaa suoritettujen maksujen palauttamisesta tehdä vuoden kuluessa siitä, kun päätös on 
annettu tai muutoksenhaun johdosta annettu päätös on tullut lainvoimaiseksi. 
(21.12.2001/1408) 

 

 


