ASIAKASMAKSUT V. 2019
Terveyskeskusmaksut
Maksutyyppi
Lääkärin
vastaanottokäynnin
vuosimaksu

Hinta

Muuta huomioitavaa
Peritään ensimmäiseltä
käynniltä kalenterivuodessa
41,20 €
Arkisin 08.00-20.00
Ei koske veteraaneja

Päivystyskäynti

28,30 €

Arkisin klo 20-21, lauantaisin ja
sunnuntaisin sekä juhlapyhinä
Ei oteta huomioon
vuosimaksuun
Ei peritä alle 18-vuotiailta

Erikoissairaanhoidon
poliklinikkamaksu
Sairaanhoitajan/
terveydenhoitajan
vastaanottokäyntimaksu
Päiväkirurginen
toimenpide

Sarjahoito

41,20 €

Peritään joka käynnistä

11,40 €

Peritään korkeintaan 3 krt
kalenterivuoden aikana

135,10 €

11,40€/ hoitokerta

Ei peritä alle 18-vuotiailta
Peritään enintään 45
hoitokerralta kalenterivuoden
aikana

Fysioterapia

11,40 €

Jalkojenhoitokäynti

11,40 €

Rokotuskäynti

19,80 €

Ei peritä valtakunnalliseen
rokotusohjelmaan
kuuluvilta

Käyttämättä ja peruuttamatta
jätetty ajanvaraus

50,80 €

Käsittää hoitajien että lääkäreiden
vastaanottoajat
Peritään 15-vuotta
täyttäneiltä
Peritään jokaisesta perumattomasta
ajasta

Lääkärinlausunnot

50,80 €

B, C- ja vapaamuotoiset
lausunnot

Lääkärinlausunto
terveydentilasta

39,40 €

Veteraaneille maksuton

Lääkärintodistus tai
lausunto ajo-oikeuden
saamiseksi/säilyttämiseksi

61,00 €

Maksua lääkärintodistuksesta ei peritä
jos, sillä osoitetaan sairausloman
tarve ja haetaan sairasvakuutuksen
päivärahaa

ASIAKASMAKSUT V. 2019
Hammashuollonmaksut
Perusmaksu / käynti hammaslääkärillä
Perusmaksu / käynti suuhygienistillä

1.2.2019 alk.
12.50 €
9.70 €

Tavallisimpien toimenpiteiden asiakasmaksut
Suun perustutkimus
Suun tutkimus, laaja
Hampaan paikkaus,
yhdelle pinnalle ulottuva täyte
Hampaan paikkaus, kahdelle
tai kolmelle pinnalle ulottuva täyte
Hampaan paikkaus, terä tai kruunu
täytemateriaaleista
Puudutus/leuan puolisko
Hampaan poisto
Vaativa hampaan poisto
Hampaan poistoleikkaus
Vaativa hampaan poistoleikkaus
Parodontologinen hoito, suppea
Limakalvokantoinen hammaskokoproteesi
(ei sis. teknikon osuutta)
Peruuttamaton poisjäänti (sakkomaksu)

17,90 €
35,50 €
17,90 €
35,50 €
52,10 €
8,10 €
17,90 €
35,50 €
52,10 €
73,00 €
17,90 €
173,70 €

48,10 €

ASIAKASMAKSUT V.2019
Sairaala- ja laitoshoitomaksut
Maksutyyppi
Lyhytaikainen laitoshoito

Hinta

Muuta huomioitavaa
kerryttää maksukattoa

Hoito ja ylläpito

43,20€/hoitopv

Maksukaton ylittymisen
jälkeen peritään

20,00€/hoitopv

Psykiatrian toimintayksikössä

20,00€/hoitopv

Päivä-ja yöhoidonmaksut

kerryttää maksukattoa
20,00€/hoitopv

Kuntoutushoidonmaksut

Ei peritä alle 18-vuotiaalta
siltä osin kuin hoitopäiviä on
kertynyt yli seitsemän

Ei peritä alle 18-vuotiaalta
siltä osin kuin hoitopäiviä on
kertynyt yli seitsemän

kerryttää maksukattoa
15,00€/hoitopäivä

Ei peritä alle 18-vuotiaalta
siltä osin kuin hoitopäiviä on
kertynyt yli seitsemän

Pitkäaikainen laitoshoito
Hoidon arvioidaan kestävän
3kk tai yli

Enintään 85% hoidossa
olevan nettokuukausituloista
Jos suurempituloinen puoliso on
laitoshoidossa, hoitomaksu voi
olla enintään 42,5 % puolisoiden
yhteenlasketuista tuloista
Asiakkaalle taataan kuitenkin
henkilökohtaiseen käyttöön
kuukausittain vähintään 90 euroa.

ASIAKASMASKUT V.2019
Kotihoidon asiakasmaksut
Maksutyyppi

Hinta

Muuta huomioitavaa

Tilapäinen
kotisairaanhoitokäynti

12,00 €

Lääkärin suorittama
kotisairaanhoito käynti

18,90 €

Tilapäinen kotipalvelu
Kotikäynti enintään 2h

12,00 €

Kotikäynti yli 2h

19,30 €

Mikäli tilapäinen kotipalvelu jatkuu
yli kaksi viikkoa, laskutetaan palvelu
kuukausimaksun mukaisesti

Tilapäinen yöhoito

korekintaan
12,00€/yö

Peritään käyntikohtainen maksu,
vaikka käyntejä olisi yksi tai useampi

Kotiutustiimin viikkomaksu

50,40€/vko

Ensimmäinen viikko,
max 3krt/pvä

Alle viikon kestävältä jaksolta
peritään tilapäinen
kotisairaanhoidon käyntimaksu

12,00€/käynti

Yli viikon kestävät
käyntikerta maksun mukaan
Kahden viikon jälkeen
kotihoidon kuukausimaskun
mukaisesti

Kotihoidon arviontijakso

12,00€/päivä

Arviointijakso on korkeintaan
4 viikon pituinen

Yksittäinen
ohjaus- ja neuvontakäynti

11,50€/käynti

Asiakkaille, jotka eivät ole kotihoidon
piirissä

Viikkohinta

17,90€/viikko

Kun kuntoutus toteutetaan kahtena tai
useampana käyntinä viikossa

Kotikuntoutus

Kotihoidon asiakkaille fysioterapeutin
käynnit maksuttomia.
Säännöllinen kotihoito
Säännölinen kotihoito maksutaulukko:

*) asiakasmaksuasetuksen edellyttämä tuloraja
**) tämän tuntimäärän alle jäävät laskutetaan käyntikohtaisella perusteella
***) asiakasmaksuasetuksen määräämä enimmäisprosentti
Asiakkaan kuukausimaksu = (bruttotulot – taulukon tuloraja) * kuukausittaisen hoidontarpeen
mukainen prosentti.
Lapsiperheiden kotipalvelu
Tilapäinen kotipalvelu
0-2 tuntia
2-4 tuntia
4-6 tuntia
yli 6 tuntia

15,00€/käynti
25,00€/käynti
35,00€/käynti
45,00€/käynti

Kotipalvelusta peritään maksua
tilapäisten maksujen mukaan kolmelta
ensimmäiseltä kuukaudelta ja senkin jälkeen
jos palvelu ei ole säännöllistä
Jatkuvasti tai säännöllisesti kotiin annettavasta
kotipalvelusta (palvelun tarve väh. kerran
viikossa yli 3 kk ajan) peritään käyntikertojen,
perheen koon ja asiakkaan maksukyvyn
mukaan määräytyvä kuukausimaksu yllä olevan
säännöllisen kotihoidon taulukon mukaan

ASIAKASMAKSUT V.2019
Kotihoidon tukipalvelumaksut
Maksutyyppi
Päiväpalvelu

Omaishoitajan läkisääteinen
vapaan ajaksi järjestettävä
palvelu

Hinta

Muuta huomioitavaa
17,60€/pv

11,40€/vrk
hoivakoideissa ja laitoshoidossa

Palvelu sisältää aamupalan,
lounaan ja päiväkahvin

Mikäli vapaa pidetään useammassa
alle vuorokauden mittaisessa jaksossa
(esimerkiksi päiväpalvelussa toteutettuna),
peritään yksi maksu vuorokautta kohden
Vapaan voi jakaa enintään
neljään kuuden tunnin jaksoon
Muut omaishoidettavan palvelut asiakasmaksujen
ja maksuasetusten mukaisesti

Turvapuhelinpalvelut
Turvapalvelun auttamiskäynti

15,50 €

Asiakkaalta laskutetaan enint. 10 käyntiä/kk
Maksua ei peritä säännöllisen kotihoidon
asiakkailta

Kauppa- ja asiointipalvelu
Säännölisen kotihoidon
asiakkailta
Tilapäisasiakkilta

9,00€/kerta

9,00€ + tilapäisen kotipalvelun
maksu käytetyn ajan mukaan

Saattajapalvelu
12,00€/tunti

Minimilaskutus 30min

Kylvetyspalvelu ja avustettu
saunominen
Tilapäisasiakkaat

Tilapäisen kotipalvelun
maksun mukaisesti

Maksua ei peritä säännöllisen kotihoidon
asiakkailta, sisältyy kuukausimaksuun

8,50 €/koneellinen +
tilapäisen kotipalvelun maksu
käytetyn ajan mukaan

Maksua ei peritä säännöllisen kotihoidon
asiakkalita, sisältyy kuukausimaksuun

Pyykki- ja vaatehuoltopalvelu
Tilapäisasiakkaat

Palvelun arviointi

Kotihoidon ja omaishoidon tuen palvelun
arviointikäynniltä ei peritä maksua

