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SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT PUOLANGALLA 1.1.2020
Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa
laissa 734/92 ja asetuksessa 912/92 (asiakasmaksulaki ja asiakasmaksuasetus).
Lyhytaikainen laitoshoito vuodeosastolla ( Maksu A 12§) hoitopäivämaksu ( ei peritä alle 18- vuotiailta) 48,90 €
Lyhytaikainen laitoshoidon hoitopäivämaksu maksukaton ylittymisen jälkeen 22,50 €
Kuntoutushoito 16,90 € (MaksuA 14§) Peritään vammaiselle henkilölle terveydenhuoltolain (1326/2010) 29§:n 1
momentin 7 kohdassa tarkoitettuna laitoshoitona annetusta kuntoutushoidosta tai kehitysvammaisten
erityshuoltona annetusta kuntoutushoidosta (19.11.2015/1350). Maksua ei peritä alle 18-vuotiaalta
terveyskeskuksessa tai sairaalassa taikka sen toimintayksikössä siltä osin kuin hoitopäiviä on
kalenterivuodessa kertynyt yli seitsemän.
Hoito omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana. (Asiakasmaksul. 6b§) 11,40 €
Päivä- ja yöhoidon maksu (Maksu A 13§) 22,50 €
Terveyskeskuksen avohoidon maksut (MaksuA 7§)
Terveyskeskuksen avohoidon maksua ei peritä.
- alle 18-vuotiailta
-äitiys- ja lastenneuvolan sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lääkärikäynneillä, sis. myös mahdolliset
sairaanhoidolliset käynnit
-perhesuunnittelukäynniltä, silloin, kun siihen ei liity sairaanhoitoa
-kehitysvammaisilta (erityishuolto on maksutonta, lukuun ottamatta ylläpitomaksua)
- julkisessa laitoshoidossa olevilta
- tartuntalain mukaisesta hoidosta
- kouluterveydenhuollon eritystutkimuksista, koulutapaturmista
- isyystutkimukseen liittyvältä käynniltä
- työvoimaviranomaisen vaatimasta tutkimuksesta
- kutsuntatarkastuksesta, varusmiehiltä, siviilipalvelusmiehiltä
-vangeilta, pidätetyiltä
-säännöllisen/jatkuvan kotihoidon piirissä olevilta asiakkailta
-maksukaton täyttymisen jälkeen
Lääkärin vastaanotto, käyntimaksu x3 kalenterivuosi 20,60 €
Päivystyskäyntimaksu 28,30 €
Peritään jokaisesta päivystyskäynnistä arkisin klo 20:00 -08:00 ja lauantaisin, sunnuntaisin tai pyhäpäivinä
tapahtuneista käynneistä yli 18-vuotiailta. Sotiemme veteraaneilta, heidän puolisoiltaan ja leskiltään ei
peritä päivystysmaksua.
Terveyskeskuksessa annettu yksilökohtainen fysioterapia 11,40 €
Päiväkirurginen toimenpidemaksu 135,10 €
Tilapäinen kotisairaanhoitokäynti/lääkäri (MaksuA 3 §)18,90 €
Maksua ei peritä:
kuukausimaksua maksavalta, jatkuvaa kotihoitoa saavalta henkilöltä
- alle 18-vuotiaalta
-neuvolapalveluun liittyvältä käynniltä
-julkisessa laitoshoidossa olevalta
tartuntalain mukaisesta hoidosta
- sotainvalideilta
-varusmiehiltä, siviilipalvelusmiehiltä ym. ryhmiltä, joiden hoidosta vastaa muu taho, jota
laskutetaan
Tilapäinen kotisairaanhoitokäynti/muu henkilöstö (MaksuA 3§) 12,00 €
Maksua ei peritä:
kuukausimaksua maksavalta, jatkuvaa kotihoitoa saavalta henkilöltä
- alle 18-vuotiaalta
-neuvolapalveluun liittyvältä käynniltä
-julkisessa laitoshoidossa olevalta
tartuntalain mukaisesta hoidosta
- sotainvalideilta
-varusmiehiltä, siviilipalvelusmiehiltä ym. ryhmiltä, joiden hoidosta vastaa muu taho, jota laskutetaan

Sarjassa annettava hoito 11,40 € (maksu 11§) yli 18v, enintään 45 kerralta /vuosi
Lääkinnällinen kuntoutus, dialyysi sekä muu vastaava hoito
hoito- ja kuntoutussuunnitelmaan perustuva lääkinnällinen kuntoutus:
-fysioterapia
-neuropsykologinen kuntoutus
-psykoterapia
-jalkahoito
- muut näihin rinnastettavat toimintakykyä parantavat ja ylläpitävät terapiat ja toimenpiteet
Maksua ei peritä maksukaton täyttymisen jälkeen
Käyttämättä ja perumatta jätetystä palvelusta peittävä maksu 50,80 € (MaksuA 25§)
Peritään käyttämättä tai peruttamatta jätetystä asiakkaan varaamasta terveyskeskuksen lääkäri, suun ja hampaiden tutkimuksen ja
hoidon, erikoissairaanhoidon avohoidon tai kalliin kuvantamistutkimuksen vastaanottoajasta 15 vuotta
täyttäneeltä. Maksua ei peritä silloin, kun varatun ajan peruuttamatta jättämiseen on hyväksyttävä syy.
Sairaalan poliklinikkamaksu 41,20 € (MaksuA 8 §)
Peritään terveyskeskuksen erikoislääkärijohtoisen sairaalan
poliklinikalla tutkittavalta tai hoidettavalta.
Veteraanitunnuksen omaaville ja alle 15-vuotiaille maksuton.
Sisältää Puolangan terveyskeskuksen lääkärin lähetteellä toteutettavien Terveystalon erikoislääkärien vastaanottomaksut
sekä MRI ja TT kuvantamismaksut
Suun ja hampaiden tutkimuksesta ja hoidosta peritään käynniltä perusmaksu (MaksuA 9 §)
Suuhygienisti 10,20 €
Hammaslääkäri 13,10 €
Erikoishammaslääkäri 19,20 €
Perusmaksun lisäksi peritään tutkimuksesta ja hoidosta seuraavat maksut (MaksuA 9§)
Kuvantamistutkimus: hammaskuva 8,40 €
Kuvantamistutkimus: leukojen ja koko hampaiston panoraamaröntgenkuvauksesta 18,90 €
Ehkäisevään hoitoon kuuluvat toimenpideluokituksen SC-ryhmän suun terveyden edistämisen toimenpiteet 8,40 €
Tutkimukset, hammastarkastukset ja sairauksien hoito
Toimenpiteet luokituksen mukaisesti
vaativuusluokka 0-2 8,40 €
vaativuusluokka 3 -4 18,90 €
vaativuusluokka 5 -7 37,50 €
vaativuusluokka 8 -10 54,90 €
vaativuusluokka 11 - 77,00 €
Proteettiset toimenpiteet
Proteesin huolto: pohjauksella 54,90 €
Proteesin huolto: korjaus 37,50 €
Proteettiset toimenpiteet: akryyliosa- ja kokoproteesi 183,50 €
Proteettiset toimenpiteet: kruunut ja sillat hampaalta 183,50 €
Proteettiset toimenpiteet: rankaproteesi 222,70 €
Edellä säädettyjen maksujen lisäksi voidaan oikomislaitteista ja hammasproteettisista toimenpiteistä periä
aiheutuvat hammastekniset kulut enintään todellisten kustannusten mukaisina 18-vuotiailta ja
vanhemmilta, mikäli potilas ei ole suorittanut maksua suoraan valmistajalle.( MaksuA 9§)
Maksu lääkärin todistuksesta 50,80 € (MaksuA 28§)
Asiakkaan pyytämästä todistuksesta tai lausunnosta peritään
maksu. Potilaan hoitoon liittyvästä ja nuorison terveystodistuksesta ei maksua kuitenkaan peritä.
Maksu ajo-oikeutta varten (Maksua 28) 61,00 €
Kunnallisen terveydenhuollon asiakasmaksuissa on kalenterivuosittainen maksukatto.
vuonna 2020 maksukatto on 683 euroa.
Maksukattoon lasketaan mukaan:
terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelujen maksut,
fysioterapiamaksut
sarjahoidon maksut
sairaalan poliklinikkamaksut
päiväkirurgian maksut

lyhytaikaisen laitoshoidon maksut terveydenhuollon ja sosiaalihuollon laitoksissa
yö- ja päivähoidon maksut
kuntoutushoidon maksut
Maksukattoon ei lasketa mukaan maksuja:
hammashoidosta
sairaankuljetuksesta
lääkärintodistuksista
yksityislääkärin lähetteellä tehdyistä laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista
Holter-tutkimus (EKG:n vuorokausinauhoitus) omalla kustannuksella 320,00 €
Ryhmäkäynnit 3,50 €/osallistuja/kerta
fysioterapia
maksu 3,50€/osallistuja /kerta
Yksityisasiakkaan näytteenottomaksu 10€ /käynti
Yksityisasiakkaan laboratorionäytteiden analysointi toteutuneiden kustannusten mukaan (Nordlab)

