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Hallitus § 160   11.12.2019 
 
ASIAKASMAKSUJEN VAHVISTAMINEN 
 
Hall § 160  Valtioneuvosto on vahvistanut enimmäismäärät kunnallisista sosiaali- 

ja terveyspalveluista perittäville asiakasmaksuille. Enimmäismäärät ja 
tulorajat tarkistetaan joka toinen vuosi kansaneläkeindeksin ja työelä-
keindeksin muutoksen mukaisesti. Indeksien jäädyttämisen vuoksi 
vuonna 2020 asiakasmaksuja ei kuitenkaan nosteta. 

 
 Terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalveluista perittävän 

vuosimaksun enimmäismäärä on 41,20 euroon. Jos palvelun käyttäjä 
ei suorita vuosimaksua, häneltä voidaan periä enintään 20,60 euron 
käyntimaksu käyntikertojen lukumäärästä riippumatta. Vaihtoehtoisesti 
terveyskeskuksen ylläpitäjä voi päättää periä käyntimaksua kolmelta 
ensimmäiseltä terveyskeskuskäynniltä kalenterivuodessa, jolloin käyn-
timaksun suuruus on 20,60 euroa. Iltaisin, öisin ja viikonloppuisin voi-
daan periä erillinen 28,30 euron suuruinen päivystysmaksu. 

 
 Suun ja hampaiden tutkimuksesta ja hoidosta perittävät maksut jakau-

tuvat kultakin käyntikerralta perittävään perusmaksuun sekä erikseen 
veloitettaviin hoito- ja tutkimusmaksuihin. Hoitokäynnin perusmaksu 
on porrastettu kolmeen maksuryhmään: suuhygienistin vastaanotto-
käynnin enimmäisperusmaksu on 10,20 euroa, hammaslääkärin 13,10 
euroa ja erikoishammaslääkärin 19,20 euroa. 

 
 Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävän ns. sak-

komaksun suuruus on 50,80 euroa. 
 
 Lääkärin ja hammaslääkärin todistuksesta ja lausunnosta perittävän 

maksun enimmäismäärä laskee 50,80 euroon. Ajo-oikeutta varten tar-
vittavasta lääkärintodistuksesta voidaan periä enintään 61,00 euroa. 

 
 Lyhytaikaisessa laitoshoidossa olevalta voidaan periä hoidosta ja yllä-

pidosta enintään 48,90 euroa hoitopäivältä. Lyhytaikaisen laitoshoidon 
hoitopäivämaksu maksukaton ylittymisen jälkeen on 22,50. 

 
 Terveydenhuollon maksukatto on 683 euroa kalenterivuotta kohti. 

Maksukattoon lasketaan mukaan terveyskeskuksen lääkäripalvelujen 
maksut, fysioterapiamaksut, sarjahoidon maksut, sairaalan poliklinik-
kamaksut, päiväkirurgian maksut, lyhytaikaisen laitoshoidon maksut, 
yö- ja päivähoidon maksut sekä kuntoutushoidon maksut. 

 
 Vähimmäiskäyttövara pitkäaikaisessa laitoshoidossa on 108 euroa.  
 
 Asiakasmaksulain 2 §:n mukaan palvelusta perittävä maksu saa olla 

enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen. 
Kunta tai kuntayhtymä taikka johtosäännöllä määrätty luottamuselin 
voi päätöksellään alentaa asiakasmaksulainsäädännössä säädettyjä 
enimmäismaksuja.  
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Hallitus § 160   11.12.2019 
 
…Asiakasmaksujen vahvistaminen 
  
 Kuntayhtymässä on vahvistettu asetuksen mukaiset enimmäismaksut 

1.10.2008 alkaen, koska siitä lähtien kuntien valtion-osuuksiin on tehty 
vastaavat vähennykset. 

 
 Avosairaanhoidon lääkäripalveluista on peritty vuosimaksua kolmen 

käyntimaksun sijasta. Vuosimaksu on ollut 41,20 euroa. Vuoden 2020 
alusta voitaisiin ottaa käyttöön 20,60 euron käyntimaksu, joka peritään 
kolmelta käynniltä kalenterivuoden aikana. 

 
 Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä maksu, ns. 

sakkomaksu, on kuntayhtymässä peritty ainoastaan hammaslääkärin 
vastaanotossa. Sakkomaksu voidaan periä myös lääkärin vastaanotol-
la. 

 
 Hammashoidossa ei ole peritty maksua ehkäisevästä hoidosta eikä 

odottavilta vanhemmilta suun ja hampaiston kokonaistutkimuksesta. 
 
 Rintamaveteraanitunnuksen ja vähintään 10 % sotainvaliditeetin 

omaavilta ei ole peritty terveyskeskuksen vuosimaksua.   
 
 Useat kunnat ovat myöntäneet vapautuksen terveyskeskusmaksusta 

myös sodan partisaanihyökkäysten uhreille tai karjan evakuointiin so-
tatoimialueelta osallistuneille. Perimättä jättäminen edellyttää, että 
henkilöllä on todistus valtion myöntämästä kertakorvauksen saamises-
ta tai kuntoutusoikeudesta tai todistus Sota-arkistosta kyseisiin ko. 
tehtäviin osallistumisesta tai muun luotettava selvityksen asiasta.   

  
 1.3.2019 alkaen on peritty 11,40 euron käyntimaksu sairaanhoita-

jan/terveyden hoitajan vastaanotosta kolmelta kerralta kalenterivuo-
dessa.   
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Hallitus § 160   11.12.2019 
 
…Asiakasmaksujen vahvistaminen 

Palvelu Maksu 2019
Maksu
1.1.2020

Avosairaanhoidon lääkäripalvelu, ei alle 18 vuotiailta 41,20
20,60 e 

3 x kalenteriv

Sairaanhoitajan /terveydenhoitajan 
vastaanotto

11,40 e  
3x kalenteriv

11,40 e  
3 x kalenteriv

Lääkärintodistus 50,80 50,80

Lääkärintodistus ajo-oikeutta varten 61,00 61,00

Yksilökohtainen fysioterapia

Yksilökohtainen fysioterapia
(hoitokertojen määrä arviolta 1-2) 11,40 11,40
Sarjassa annettava hoito
 - lääkinnällinen kuntoutus
 - jalkahoito 
 - muu vastaava hoito 11,40 11,40

Sakkomaksu lääkärin- ja hammaslääkärin  vastaanotto 50,80 50,80

Tilapäinen kotisairaanhoito
 - lääkäri
 - muu henkilö

18,90
12,00

18,90
12,00

Lyhytaikainen laitoshoito

 -  hoitopäivämaksu
   *(ei alle 18-vuotiailta seitsemän hoitopäivän ylittävältä 
ajalta kalenteriv:ssa) 48,90 48,90

-       päivä- ja yöhoito* 22,50 22,50

 -      hoitopäivämaksu maksukaton ylittymisen jälkeen 22,50 22,50

-       kuntoutushoidon maksu 16,90 16,90

 -      hoitopäivämaksu omaishoitajan vapaan ajalta 11,40 11,40

Maksukatto 683,00 683,00

Vähimmäisvara pitkäaikaisessa laitoshoidossa 108,00 110,00

Hammashoito

 -  perusmaksu, suuhygienisti 10,20 10,20

 -  perusmaksu, hammaslääkäri 13,10 13,10

  - perusmaksu, erikoishammaslääk 19,20 19,20

Hammaskuva 8,40 8,40

Panoraamaröntgen 18,90 18,90

Maksu toimenpiteestä, vaativuusluokka

-       0 - 2 8,40 8,40

-       3 - 4 18,90 18,90

 -       5 - 7 37,50 37,50

-       8 - 10 54,90 54,90

-       11 - 77,00 77,00

 Toimenpidemaksut 

 Proteesin huolto pohjauksella 54,90 54,90

                 korjaus 37,50 37,50

                 akryyliosa- ja kokoproteesi 183,50 183,50

                 kruunut ja sillat hampaalta 183,50 183,50

 Rankaproteesi 222,70 222,70

ASIAKASMAKSUT 1.1.2020 ALKAEN
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Hallitus § 160    11.12.2019 
 
…Asiakasmaksujen vahvistaminen 
 
Hall § 160 
 
Ehdotus: Jl. Hallitus vahvistaa 1.1.2020 alkaen 
 

1. perittäväksi asiakasmaksut asiakasmaksuasetuksen mukaisina 
enimmäismäärinä ja 

2. avosairaanhoidon lääkäripalvelusta perittäväksi maksuksi 20,60 
euron käyntimaksu kolmelta kerralta kalenterivuodessa 

3. sairaanhoitajan/terveyden hoitajan vastaanotosta 11,40 euroa kol-
melta kerralta kalenterivuodessa 

4. käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä maksu, 
ns. sakkomaksu, 50,80 euroa lääkärin ja hammaslääkärin vas-
taanotolla 

5. ettei suun ja hampaiston ehkäisevästä hoidosta peritä maksua 
6. että odottavilta vanhemmilta ei peritä maksua suun ja hampaiston 

kokonaistutkimuksesta ja  
7. että veteraanitunnuksen omaavilta ei peritä maksua suun ja ham-

paiden hoidosta eikä hammasproteesien teknisestä osuudesta 
8. vapautuksen terveyskeskusmaksusta rintamaveteraanitunnuksen 

ja vähintään 10 % sotainvaliditeetin omaaville sekä sodan parti-
saanihyökkäysten uhrien tai karjan evakuointiin sotatoimialueilla 
osallistuneille 

9. Hallitus tarkastaa tämän pykälän kokouksessa. 
 
Päätös:  Hallitus vahvisti 1.1.2020 alkaen 
 

1. perittäväksi asiakasmaksut asiakasmaksuasetuksen mukaisina 
enimmäismäärinä ja 

2. avosairaanhoidon lääkäripalvelusta perittäväksi maksuksi 20,60 
euron käyntimaksu kolmelta kerralta kalenterivuodessa 

3. sairaanhoitajan/terveyden hoitajan vastaanotosta 11,40 euroa kol-
melta kerralta kalenterivuodessa 

4. käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä maksu, 
ns. sakkomaksu, 50,80 euroa lääkärin ja hammaslääkärin vas-
taanotolla 

5. ettei suun ja hampaiston ehkäisevästä hoidosta peritä maksua 
6. että odottavilta vanhemmilta ei peritä maksua suun ja hampaiston 

kokonaistutkimuksesta ja  
7. että veteraanitunnuksen omaavilta ei peritä maksua suun ja ham-

paiden hoidosta eikä hammasproteesien teknisestä osuudesta 
8. vapautuksen terveyskeskusmaksusta rintamaveteraanitunnuksen 

ja vähintään 10 % sotainvaliditeetin omaaville sekä sodan parti-
saanihyökkäysten uhrien tai karjan evakuointiin sotatoimialueilla 
osallistuneille 

9. Hallitus tarkasti tämän pykälän kokouksessa. 
 

  


