Sosiaali- ja terveystoimiala

Rauman terveyspalvelujen
asiakasmaksut 1.1.2019 alkaen
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1 PERIAATTEITA
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2019 alkaen.
Asiakasmaksuasetuksen 8 §:n mukaan, jos potilas erikoissairaanhoidon poliklinikalla
suoritetun tutkimuksen jälkeen otetaan välittömästi sairaalaan hoidettavaksi, peritään
häneltä poliklinikkamaksun sijasta lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivämaksu. Jos
asiakkaalla on tarve maksaa lasku osissa, tulee asiasta sopia toimistosihteerin
kanssa.
1.1 KAIKISSA ASIAKASMAKSUPÄÄTÖKSISSÄ SOVELLETAAN
Lakia sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992; jäljempänä
asiakasmaksulaki) ja asetusta sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista
(912/1992; jäljempänä asiakasmaksuasetus).
1.2 ASIAKASMAKSUN ENIMMÄISMÄÄRÄ
Palveluista perittävä maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien
kustannusten suuruinen. (ASIAKASMAKSULAKI 2 §)
1.3 ASIAKASMAKSUN ALENTAMINEN TAI PERIMÄTTÄ JÄTTÄMINEN
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 toteutumista. Lomake: VAATIMUS laskun poistamiseksi tai
pienentämiseksi. (ASIAKASMAKSULAKI 11 §)
1.4 MAKSUKATTO
Potilaan maksamille julkisen terveydenhuollon tietyille maksuille on säädetty
enimmäismäärä, maksukatto. Maksukatto on 683 € (1.1.2018 - )
Seurantajakso on kalenterivuosi. Jos maksujen yhteismäärä ylittää kalenterivuoden
aikana 683 €, ovat maksukattoon sisältyvät palvelut tämän jälkeen kalenterivuoden
loppuun saakka maksuttomia.
Lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään kuitenkin 22,50 € hoitopäivämaksu 18 vuotta
täyttäneiltä henkilöiltä (asiakasmaksuasetus 26 a §).
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). (ASIAKASMAKSULAKI 6 A §,
ASIAKASMAKSUSETUS 26 A § JA KL YLEISKIRJE 38/80/99)

Terveyspalvelujen käyttäjän on itse seurattava maksukaton täyttymistä.
Maksukattoon lasketaan:
- terveyskeskusmaksut
- terveyskeskuksessa annettavan yksilökohtaisen fysioterapian maksut
- poliklinikkamaksut
- päiväkirurgisen hoidon maksut
- sarjahoitomaksut
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- lyhytaikaisen laitoshoidon maksut sosiaali- ja terveydenhuollon laitoksissa
- yö- ja päivähoidon maksut (lyhytaikainen laitoshoito)
- kuntoutushoidon maksut
Maksukaton ulkopuolelle jäävät seuraavat maksut:
- kotona annettava palvelu: kotipalvelu ja lyhytaikainen kotisairaanhoito sekä
erikoissairaanhoidon järjestämä hoito potilaan kotona
- yksityislääkärin lähetteellä tehdyistä laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista
perittävät maksut
- terveyskeskuksen suun ja hampaiden tutkimus ja hoito
- sairaankuljetus
- pitkäaikainen laitoshoito
- lääkärintodistusmaksut
- käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä maksu
- lakisääteisistä vakuutuksista maksetut maksut (täyskustannusmaksut)
- sosiaalihuoltolain mukaiset asumispalvelumaksut
- vaikeavammaisen asumispalvelut
- vaikeavammaisen kuljetuspalvelut
- työterveyshuollon maksut
- perhehoito
- muualta kuin Suomessa asuvalta perityt todellisia hoitokustannuksia vastaavat
maksut
- viivästyskorko
- perintäkulut
Vapaakortti
Maksukaton täyttymisen jälkeen myönnetään vapaakortti. Vapaakortin myöntää se
terveydenhuollon laitos, jossa maksukatto on täyttynyt. Vapaakortti on maksukaton
täyttymisestä lähtien voimassa kalenterivuoden loppuun asti.

2 TERVEYSPALVELUJEN MAKSUT AVOHOIDOSSA
2.1 AVOSAIRAANHOIDON LÄÄKÄRIPALVELUT
(ASIAKASMAKSUASETUS 26 A § JA KL YLEISKIRJE 38/80/90)
Terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelumaksu 41,20 € vuodessa:
- veteraanitunnuksen omaaville ja alle 18-vuotiaille maksuton
- lääkärin tekemä työttömän terveystarkastus: ensimmäinen lääkärikäynti, kun
terveydenhoitaja/sairaanhoitaja ohjaa asiakkaan lääkärin vastaanotolle maksuton
(työttömän terveystarkastus sairaanhoitajan/terveydenhoitajan tekemänä on
maksuton)
- maksu menee lääkäripalveluiden käytöstä, esimerkiksi reseptin uusimisesta
- jos asiakas ei halua maksaa vuosimaksua, hän voi valita käyntimaksun.
Käyntimaksu 20,60 € menee jokaisesta vastaanottokäynnistä.
Terveyskeskuksen päivystyksessä arkisin klo 20.00 – 08.00 sekä lauantaisin,
sunnuntaisin ja pyhäpäivinä päivystysmaksu on 28,30 €/käynti:
-

maksu peritään 18 vuotta täyttäneiltä
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-

päivystyskäyntimaksu 28,30 €/käynti peritään myös henkilöltä, joka on jo
maksanut vuosimaksun

2.2 MUIDEN KUIN VALTAKUNNALLISEEN ROKOTUSOHJELMAAN KUULUVIEN
ROKOTTEIDEN ANTAMINEN
Maksua ei peritä rokottamisesta ja rokotteista (rokoteaineista), mikäli rokottaminen
perustuu kansalliseen rokotusohjelmaan tai kyse on lääkärin määräykseen
perustuvasta 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 esimerkiksi keltakuumerokote,
rokote Japanin aivotulehdusta vastaan, matkaa varten tarvittava lavantautirokote. (EI
KERRYTÄ MAKSUKATTOA)
2.3 SUUN JA HAMPAIDEN TUTKIMUS JA HOITO
2.3.1 Perusmaksut
- perusmaksu/suuhygienisti 10,20 €/käynti
- perusmaksu/hammaslääkäri 13,10 €/käynti
- perusmaksu/erikoishammaslääkäri 19,20 €/käynti
- alle 18-vuotiaille suun ja hampaiden tutkimus ja hoito maksuton
2.3.2 Maksu tutkimuksesta, hammastarkastuksesta ja sairauksien hoidosta toimenpiteeltä
vaativuusluokan mukaan
Vaativuusluokka: 0 – 2
Vaativuusluokka: 3 – 4
Vaativuusluokka: 5 – 7
Vaativuusluokka: 8 – 10
Vaativuusluokka: 11 -

8,40 €
18,90 €
37,50 €
54,90 €
77,00 €

2.3.3 Suun ja leukojen erikoissairaanhoidon tutkimus ja hoito
- suun ja leukojen erikoissairaanhoidon tutkimus ja hoito 41,20 €/käynti
- odottavan äidin sylkitutkimus maksuton (asiakasmaksuasetus 9 A §)
2.3.4 Kuvantamistutkimukset
Hammaskuva
Leukojen ja koko hampaiston kuvaus
Ehkäisevä hoito: SC-ryhmän suun
terveyden edistämisen toimenpiteet

8,40 €
18,90 €
8,40 €

2.3.5 Proteettiset toimenpiteet
Hinta muodostuu useista käyntimaksuista, hammaslääkärin toimenpidemaksuista sekä
hammasteknikon kuluista. Proteettisista toimenpiteistä tehdään erillinen
kustannusarvio.
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Maksua ei saa periä hampaiden tarkastuksesta, ehkäisevästä hoidosta eikä protetiikkaan
liittyvästä kliinisestä työstä henkilöiltä, joilla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelustunnus,
rintamatunnus, veteraanitunnuksen omaavilta henkilöiltä tai jolla on eräisiin Suomen sotiin
liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta annetun lain (1039/1997) 2 §:ssa tarkoitettu
todistus lain 1 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettuihin miinanraivaustehtäviin
osallistumisesta. (ASIAKASMAKSUASETUS 9 §, EI KERRYTÄ MAKSUKATTOA)
2.4 TERVEYSASEMAN HOITAJAN HOITOVASTAANOTOT
Terveysaseman vastaanoton hoitajan käyntimaksu 11,40 €/käynti, peritään enintään
kolmelta käyntikerralta vuodessa. (ASIAKASMAKSUASETUS 7 §, KERRYTTÄÄ
MAKSUKATTOA)
Maksu peritään myös diabeteksen hoitoon liittyvistä hoitajakäynneistä ja yli 18vuotiailta opiskelijoilta sairaanhoidollisista käynneistä hoitajan hoitovastaanotoilla.
Hoitajavastaanoton käyntimaksua ei peritä:
- veteraanitunnuksen omaavilta
- alle 18-vuotiailta
- niiltä yli 18-vuotiailta, joilta käynti johtaa välittömästi hoitovastaanoton jälkeen
lääkärin käyntiin tai lääkäri ohjaa välittömästi samana päivänä tapahtuvalle
hoitajan vastaanotolle (tällöin maksu peritään lääkäripalvelujen käytöstä, eli
lääkäripalvelujen vuosimaksu)
- kun samalla käynnillä annetaan kansalliseen rokotusohjelmaan kuuluva rokote tai
kun rokotteen antaminen kuuluu potilaan perussairauden hoitoon
- mielenterveys- ja päihdepalveluiden vastaanottokäynneiltä

3 LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUS
Terveydenhuoltolain 29 §:ssä tarkoitettuun lääkinnälliseen kuntoutukseen kuuluva
neuvonta, kuntoutustarvetta ja mahdollisuuksia selvittävä tutkimus sekä
sopeutumisvalmennus- ja kuntoutusohjaus ovat maksuttomia (asiakasmaksulaki 5 §
6-kohta).
Alle 18-vuotiaiden käynnit ovat maksuttomia. Rintamaveteraanien sekä veteraanien
puolisoiden ja leskien käynnit ovat myös maksuttomia.
Yksilöllisen fysioterapian ja toimintaterapian maksu on 11,40 €/hoitokerta
vastaanotolla ja 12,00 €/hoitokerta kotikäyntinä.
Sairaalaosastolle sisäänkirjatun potilaan terapia ja apuvälinepalvelut sisältyvät
hoitopäivämaksuun.
Kotisairaalan ja kotiutustiimin asiakkaiden terapia ja apuvälinepalvelut sisältyvät
hoitopäivämaksuun. Terapeutin kotikäynneistä peritään 12,00 € maksu, jos käynti
toteutuu ajankohtana, jolloin hoitajamaksua ei peritä.
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3.1 FYSIOTERAPIAN OHJATTU RYHMÄKUNTOUTUS (KERRYTTÄÄ MAKSUKATTOA RAUMAN
TERVEYSPALVELUISSA)
Fysioterapeuttisten ryhmien käyntimaksut määräytyvät suunnitellun ryhmäjakson
pituuden mukaan (kts. fysioterapeuttiset ryhmät
http://www.rauma.fi/palvelut/fysioterapeuttiset ryhmät):
1 käynnin paketti
11,40 €
2 – 4 käynnin paketti
25,00 €
5 – 10 käynnin paketti
50,00 €
11 – 21 käynnin paketti
75,00 €
3.2 SARJASSA ANNETTAVA HOITO TERVEYSKESKUKSESSA
11,40 €/hoitokerta
- maksu peritään enintään 45 hoitokerralta/vuosi, jonka jälkeen maksuton
- alle 18-vuotiaille maksuton
- terveyskeskuksessa sarjahoitomaksu peritään lääkinnällisestä kuntoutuksesta
- (ASIAKASMAKSUASETUS 11§, KERRYTTÄÄ MAKSUKATTOA)
3.3 FYSIO- TAI TOIMINTATERAPEUTIN KOTIKÄYNTI
12,00/käynti
- säännöllisen kotihoidon asiakkaalle maksuttomia
- apuvälinearviokäynnit maksuttomia
- alle 18-vuotiaille maksuttomia
- (KERRYTTÄÄ MAKSUKATTOA)
Apuvälinepalvelut ovat pääsääntöisesti maksuttomia. Poikkeuksena
apuvälinepalvelukäynti, joka sisältää esim. laajemman tutkimisen, arvioinnin,
suunnitelman, valmistuksen, ohjauksen ja jatkohoitosuunnitelman. Nämä käynnit
maksavat 11,40 € vastaanotolla ja 12,00 € kotikäyntinä. Apuvälineiden kuljetus
tavanomaisin keinoin (esim. henkilöautolla) on ensisijaisesti asiakkaan vastuulla,
muutoin kuljetusmaksua peritään 10,00 € (ei kerrytä maksukattoa). Kooltaan suurien
ja painavien apuvälineiden (esim. sängyt, erikoispatjat, erikokoispyörätuolit, tasofordit
jne.) kuljetus on aina maksutonta. Apuvälineen asennusmaksu (esim. kiinteästi
asennettava nousutuki, wc-korotus yms.) kuljetuksen yhteydessä on 10,00 € (ei
kerrytä maksukattoa).
Tiedustelut
Lääkinnällisen kuntoutuksen neuvonta p. 02 835 2840

4 ERIKOISSAIRAANHOIDON MAKSUT
4.1 POLIKLINIKKAMAKSU
Kaikkien ammattiryhmien erikoissairaanhoidon vastaanotot ja tutkimuskäynnit ovat
maksullisia, ellei asiakasmaksulaki tai – asetus määrää toisin.
Poliklinikkamaksu 41,20 €/käynti.
Poliklinikkamaksua ei peritä, jos potilas otetaan sairaalaosastolle hoidettavaksi
poliklinikkakäynniltä eli potilas siirtyy poliklinikalla suoritetun tutkimuksen jälkeen
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välittömästi osastolle. Tällöin potilaalta peritään poliklinikkamaksun sijasta
lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivämaksu.
Poliklinikkakäynti veteraanitunnuksen omaaville on maksuton.
Poliklinikkakäynnin asiakasmaksuun sisältyvät kaikki julkisen terveydenhuollon
määräämät käyntiin liittyvät röntgen- ja laboratoriotutkimukset (myös ennen käyntiä ja
käynnin jälkeen). (ASIAKASMAKSUASETUS 8 §, KERRYTTÄÄ MAKSUKATTOA)
4.2 SARJASSA ANNETTAVA HOITO ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA
Sarjahoito erikoissairaanhoidossa 11,40 €/hoitokerta.
Sarjahoidon määrää lääkäri, joka vastaa hoidosta.
Erikoissairaanhoidossa sarjahoitomaksu peritään:
- lääkinnällisestä kuntoutuksesta
- hyposensibilisaatio-, puhe- ja äänihäiriö-, säde- ja sytostaattihoidosta ja
- muusta vastaavasta hoidosta
- hoito toteutetaan samankaltaisena tai lähes samankaltaisena vähintään 3 kertaa,
joka muodostaa sarjan ja hoitojen väliin jäävä aika ei ylitä kahta viikkoa tai jos
hoidollisista syistä hoito toistetaan harvemmin kuin kerran kahdessa viikossa
- alle 18-vuotiaille maksuton
- maksu enintään 45 hoitokerralta/vuosi (ASIAKASMAKSUASETUS 11 §,
KERRYTTÄÄ MAKSUKATTOA)

5 MAKSU LÄÄKÄRINTODISTUKSESTA/LAUSUNNOSTA
(ASIAKASMAKSULAKI 5 § D-KOHTA, ASIAKASMAKSUASETUS 23 §, EI KERRYTÄ
MAKSUKATTOA)
Hoitoon liittymättömät lääkärin ja hammaslääkärin todistusmaksut 2019
Ajokorttitodistus

61,00

B-todistus (hoitoon kuulumaton lausunto kansanterveystyössä)
50,80
B-todistus erikoissairaanhoidossa
50,80
E-todistus
50,80
C-todistus
50,80
T-todistus (kielestä riippumatta)
50,80
Vaihto-oppilastodistus
50,80
Laivaväen lääkärintarkastustodistus
50,80
Lausunto pahoinpitelystä oikeudenkäyntiä varten
50,80
Työvoimatoimiston pyytämä todistus
50,80
Harrastuksiin liittyvät lausunnot (esim. sukellus, laskuvarjohyppy) 50,80
Rokotustodistus
50,80
Tartuntatautilain mukainen todistus työn alkaessa tai
matkan jälkeen
50,80
Lääkärin vapaamuotoinen todistus (esim. allergia, erityisruokavalio,
koulukypsyys, kypärän käytöstä vapauttaminen, turvavyön käytöstä
vapauttaminen, matkan peruuntuminen, ampuma-asetta varten) 50,80
Todistus armeijaa varten (vapaaehtoinen palvelu)
50,80
8
SOTEVA 27.11.2018 § 245

Sosiaali- ja terveystoimiala
Todistus invalidin pysäköintiluvasta
50,80
Todistus vammaispalvelulain perusteella annettavan kuljetuspalvelun
hakemiseksi
50,80
Muut asiakkaan itsensä pyytämät lausunnot, mitkä eivät liity
potilaan hoitoon (esimerkiksi lausunto lentomatkaa varten raskauden aikana,
todistus kertausharjoituksesta vapauttamisesta)
50,80
Valmiiksi laadituista todistuksista peritään maksu asiakkaalta, vaikka hän
myöhemmin sen peruisi.
Maksuttomat todistukset, liittyvät välittömästi potilaan hoitoon
A-todistus
B-todistus (hoitoon kuuluva lausunto kansanterveystyössä)
Sairaanhoitajan kirjoittama sairauslomatodistus
D-lausunto lapsen sairaudesta vanhemmalle
Kuolintodistus
Matkakorvaustodistus
Todistus veteraanikuntoutusta varten
Todistus koululiikuntaa/kouluruokailua varten
Nuorison terveystodistus
Kutsuntatarkastustodistus
Todistus lääkinnälliseen kuntoutukseen liittyviä apuvälineitä varten
Lähete sairaalaan
Joukkorokotustodistus
Neuvola- ja kouluterveydenhuollon todistukset (esim. jälkitarkastustodistus
äitiyspäivärahaa varten)
Todistus potilaan kuljetuksesta = matkatodistus
Todistus isyysveritutkimuksen suorittamisesta
Todistus sairaanhoidon vuoksi tarpeellisen lääkinnällisen toimenpiteen
suorittamista varten (esim. raskauden keskeyttäminen ja steriloiminen)

6 KÄYTTÄMÄTTÄ JA PERUUTTAMATTA JÄTETYSTÄ PALVELUSTA PERITTÄVÄ
MAKSU
Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta peritään 15 vuotta
täyttäneiltä 50,80 €.
- terveyskeskuslääkärin käyttämättä jätetystä vastaanottoajasta
-

suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon käyttämättä jätetystä vastaanottoajasta
erikoissairaanhoidon avohoidon käyttämättä jätetystä vastaanottoajasta.

-

kalliin kuvantamistutkimuksen käyttämättä jätetystä vastaanottoajasta
maksua ei peritä silloin, kun peruuttamatta jättämiselle on hyväksyttävä syy

(ASIAKASMAKSUASETUS 25 §, EI KERRYTÄ MAKSUKATTOA)
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7 MUUALTA KUIN SUOMESSA ASUVALTA PERITTÄVÄ MAKSU
Muualta kuin Suomessa asuvalta peritään enintään palvelun tuottamisesta
aiheutuvien kustannusten suuruinen maksu, jollei Suomea sitovasta kansainvälisestä
sopimuksesta muuta johdu. (ASIAKASMAKSUASETUS 24 §, EI KERRYTÄ

MAKSUKATTOA)
8 RÖNTGEN- JA ISOTOOPPIKUVAUSTEN SIIRTO CD:LLE
CD- ja DVD-levyllä luovutettavista kuvantamisen tutkimuksista peritään 10,00 €/yksi
kuva, useampi kuva 24,00 € (SataDiag).

9 LYHYTAIKAINEN OSASTOHOITO
Hoitopäivämaksu 48,90€ vuorokaudessa. Maksukaton ylittymisen jälkeen maksu on
22,50€ vuorokaudessa. Päivä- ja yöhoitomaksu on 22,50€.

10 KOTISAIRAALAHOITO
Yhden tai useamman työntekijän yhdessä tekemä kotikäynti 12,00 €/kotikäynti tekijän
ammattiryhmästä riippumatta. Vuorokaudessa laskutetaan korkeintaan 2
kotikäyntimaksua, vaikka käyntejä olisi useampi. Lääkärin hoito kuuluu lääkärin
vuosimaksuun, kotikäynneistä ei laskuteta erikseen.
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