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Terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2020 alkaen

Asiakasmaksuasetuksessa säädettyjä euromääriä tarkistetaan joka toinen vuosi kansanelä-
keindeksin ja työeläkeindeksin muutoksen mukaisesti kuten asiakasmaksuista annetun ase-
tuksen 33 a §:ssä on säädetty. 
Vuosille 2020–2021 ei tehdä indeksitarkastusta tasasuuruisiin asiakasmaksuihin.
Myös kalenterivuosittainen maksukatto säilyy ennallaan.

Terveydenhuollon asiakasmaksut pysyvät näin ollen ennallaan vuonna 2020. 

Seinäjoella terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkärikäynnistä peritään 18 vuotta täyttä-
neiltä potilailta 20,60 € käyntimaksu kolmelta ensimmäiseltä käynniltä samassa terveyskes-
kuksessa kalenterivuoden aikana. 
 
Henkilöiltä, joilla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelustunnus, rintamatunnus,
veteraanitunnus tai todistus miinanraivaustehtäviin osallistumisesta, ei peritä 
maksua hampaiden tarkastuksesta, ehkäisevästä hoidosta eikä protetiikkaan liittyvästä klii-
nisestä työstä, eikä käyntimaksua maksuttomasta hoidosta, ko. henkilöiltä ei peritä maksua 
myöskään terveyskeskuksen lääkärikäynnistä, hoitajien vastaanottokäynnistä, fysioterapia-
käynneistä eikä erikoissairaanhoidon käynneistä.

Asiakasmaksuasetuksen 25 § mukaan käyttämättä ja peruttamatta jätetystä asiakkaan va-
raamasta terveyskeskuksen lääkärin, suun ja hampaiden tutkimuksen ja
hoidon, erikoissairaanhoidon avohoidon tai kalliin kuvantamisen (röntgen-, ultraääni- tai 
magneettikuvauksen aika) vastaanottoajasta voidaan periä 15 vuotta täyttäneiltä 50,80 €. 
Maksua ei peritä, jos peruuttamiseen on hyväksyttävä syy. Peruutus on tehtävä viimeistään 
edellisenä päivänä klo 12:een mennessä.

Terveyskeskuksessa perittävät maksut:

Terveyskeskuslääkärin vastaanotto € Palvelu
(maksut peritään yli 18-vuotiaalta, ellei toisin mainita)

Käyntimaksu 20,60 Peritään kolmelta ensimmäiseltä käynniltä
Päivystysmaksu 28,30 Laskutetaan jokaiselta käynniltä (viikonloppuisin ja 

pyhäpäivinä)
Hoitajan vastaanottokäynti,
päivystävän sairaanhoitajan vas- taa-
notto kiirevastaanotolla, hoita- jan 
vastaanotto, joka sisältää toi- men-
piteitä (mm. injektiot, ompe- leiden 
poistot, nestetiputushoito, korva-
huuhtelu, haavan hoito enin- tään 10 
kerralta), asiantuntijahoita- jan vas-
taanotto (mm. astmahoitaja, uniap-
neahoitaja, siedätyshoito), silmän-
pohjakuvaus, jalkahoitajan vastaan-
otto, tukisukkien mittauskäynti, ra-
vitsemusterapeutin vastaanotto, 
matkailijoiden rokotus- neuvonta-
käynti

10,20 Maksu voidaan periä enintään 45 hoitokerralta kalenteri- 
vuodessa. Maksua ei peritä, jos potilas käy saman 

vastaanoton aikana lääkärillä ja hoitajalla.

Erikoissairaanhoidon poliklinikka- 
maksu

41,20 Maksu peritään kaikilta



Päiväkirurginen toimenpide 135,10 Maksu peritään kaikilta

Fysioterapia ja toimintaterapia

Sarjassa annettava hoito 11,40 Maksua voidaan periä enintään 45 hoitokerralta kalente-
rivuodessa.

Ryhmäterapia

 vesiterapia 15x/kausi 45,00 Vesiterapia laskutetaan kausihintoina.

 vesiterapia 10x/kausi 32,00
Tule-ryhmät/6x (selkä-, polvi-,
lonkka- ja olkapääryhmät)

16,00 TULE-ryhmä ja muut ryhmät laskutetaan kertojen mukaan.

 muut/15x 32,00

 muut/10x 24,00
Omatoiminen kuntosalimaksu 12,00/

3 kk

Laitoshoidon maksut

Hoitopäivämaksu 48,90 Pitkäaikaisen laitoshoidon maksu määräytyy sosiaali- ja
terveydenhuollon maksuasetuksen 15 §:n mukaan. Mak- 
sukaton ylittymisen jälkeen hoitopäivämaksu on 22,80 €.

Päivä- tai yöhoito 22,50
Maksukatto 683 €. Maksukatto lasketaan kalenterivuo-
den aikana kertyvistä terveyskeskuksen lääkäripalvelujen 
ja hoitajan käyntimaksuista, fysioterapia- ja sarjahoidon 
maksuista, sairaalan poliklinikkamaksuista, päiväkirurgi- 
an maksuista, lyhytaikaisen laitoshoidon maksuista, yö – 
ja päivähoidon sekä kuntoutuksen maksuista.

Kotisairaala, käynti

Hoitaja tai muu henkilö 12,00
Kotisairaanhoito, Isokyrön alue

hoitajan käynti 12,00

Lääkärin kotikäynti 18,90
Lääkärin suorittama käynti potilaan kotona, ml. asumis- 
palveluyksiköt.

Suun terveydenhuolto Maksut peritään yli 18-vuotiailta

Käyntimaksut
Suuhygienisti 10,20
Hammaslääkäri 12,00
Erikoishammaslääkäri 19,20

Kuvantamistutkimukset (röntgentut- 
kimukset)
Hammaskuva 8,40
Leukojen ja koko hampaiston pano- 
raamaröntgenkuvaus (OPTG-kuvaus)

18,90

Ehkäisevä hoito (SC-ryhmä/käynti) 8,40

Tutkimukset, hammastarkastukset ja 
sairauksien hoito vaativuusluokan 
mukaan lukuun ottamatta proteetti- 
sia toimenpiteitä. Vaativuusluokka:
0 – 2 8,40
3 – 4 18,90
5 – 7 37,50
8 – 10 54,90
11 - 77,00

Proteettiset toimenpiteet



a) proteesin huolto
 pohjaus 54,90
 korjaus 37,50

b) akryyliosa- ja kokoproteesi 183,50
c) kruunut ja sillat hampaalta 183,50
d) rankaproteesi 222,70

Terveyskeskuksessa annettu suun ja 
leukojen erikoissairaanhoito

 poliklinikkamaksu 41,20
 päiväkirurginen maksu 135,10

Jos potilas annettujen käyttöohjeiden vastaisen menet- 
telyn tai ilmeisen huolimattomuuden vuoksi on aiheutta- 
nut oikomislaitteen häviämisen tai vahingoittumisen, hä-
neltä peritään uuden oikomislaitteen hankkimisesta tai 
vahingoittuneen laitteenkorjaamisesta aiheutuneet ham-
mastekniset kulut todellisten kustannusten mukaisina.

Käyttämättä ja peruuttamatta jä- 
tetty aika

Käyttämättä ja peruuttamatta jäte- 
tystä asiakkaan varaamasta terveys- 
keskuksen ja suun terveydenhuollon 
lääkärin, tutkimuksen ja hoidon, eri-
koissairaanhoidon avohoidon tai kal-
liin kuvantamisen (röntgen, ultraääni 
tai magneettikuvauksen aika) vas-
taanottoajasta

50,80
Maksu peritään yli 15v.
Maksua ei peritä, jos peruuttamiseen on hyväksyttävä 
syy.
Peruutus on tehtävä viimeistään edellisenä päivänä klo 
12:een mennessä.

Todistusmaksut

Maksuttomat todistukset
 todistus käynnistä
 todistus lapsen sairastumisesta
 todistus sairastumisesta (sai- 

raanhoitajan antama todistus)
 A-todistus

 B-todistus
Kansanterveystyössä hoitoon liittyvä todistus, jonka syy- 
nä on sairausloma, Kelan kuntoutus.

 todistus potilaan kuljetuksesta
= matkatodistus

 terveystarkastus kutsuntaa var- 
ten

 nuorison terveystodistus, mat- 
katodistus/koulukyytitodistus 
sairauden perusteella

 todistus kouluruokai- 
lua/koululiikuntaa varten

 lääkärintodistuksen kaltaiset 
lähetteet (maksusitoumus, ve- 
teraanikuntoutus)

 kuolintodistus
 todistus äitiys- ja vanhempain- 

rahaa varten



Maksulliset todistukset Maksu peritään kaikenikäisiltä.

Ajokorttitodistus 61,00
Käyntimaksu 20,60 peritään myös todistuskäyntien 
yhteydessä.

Lääkärintodistus (erityisruokava- 
lio, matkatoimistoa varten, erilai- 
sia tarkoituksia varten, esim. to- 
distuksenomaiset  kopiot).
Todistus erikoisjoukkoihin hakua 
varten.
C-lausunto (lapsen hoitotuki, 
omaishoidon tuki, eläkkeensaajan 
hoitotuki, kuljetustuki, vammais- 
tuki).
Kansainvälinen rokotustodistus. 
B-lausunnot ja vastaavat lausun- 
not.
E-lausunto, lakisääteinen ja va- 
paaehtoinen.
Hammaslääkärin todistus. Lää-
kärintodistus ase-, lento- tai su-
kelluslupa varten.
Lääkärintodistus oikeutta varten 
(pahoinpitely, holhous, testament- 
ti yms.).
T-todistus ja vastaavat terveysto- 
distukset.
Todistus tai tieto syntymän kel- 
lonajasta + postitus.
Todistus verotusta varten. Vie-
raskielinen lääkärintodistus.

50,80
Käyntimaksu 20,60 peritään myös todistuskäyntien 
yhteydessä.

Muut maksut

Asiakirjajäljennös

2,00/sivu + 
7,00 lähetys- 
ja postitus- 
maksu

Mm. sairauskertomuksesta voidaan potilaan pyynnöstä 
ottaa jäljennös. (kerran vuodessa on oikeus saada 
maksutta)

Apuvälineiden kotiinkuljetus ja 
asennus

30 €/tunti

Terveydenhuollon ja suun tervey- 
denhuollon toimitilojen käyttöön- 
ottotarkastus

95 €
(alle 200 m²)
150 €
(200 - 400 m²)
215 €
yli 400 m²

Yksityisen palveluntarjoajan roko- 
tusmaksu

käsittelymaksu 
76 €/sopimus, 
tiedonsiirto- 
maksu 1,50 €/ 
rokotettu hen- 
kilö

Terveydenhuollon varmennekortti 55,00
Muut kuin Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveys- 
keskuksen työntekijät



SEINÄJOEN KAUPUNKI

Uusi PUK-koodi 40,00
Muut kuin Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja 
terveys- keskuksen työntekijät

Varakortti 40,00
Muut kuin Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja 
terveys- keskuksen työntekijät

Tarkastusta on tehty kirjeiden lähetyshintoihin postin hinnaston mukaisesti. 

Henkilöstöjohtaja-sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä terveydenhuollon asiakasmaksut
1.1.2020 alkaen.

Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätiedot: johtava ylilääkäri Tiina Perä, p. 040 7536487
tiina.pera@seinajoki.fi

mailto:tiina.pera@seinajoki.fi

