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SEINÄJOEN KAUPUNKI

SJK/1349/02.05.00.00/2020

Terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2021 alkaen

Asiakasmaksuasetuksessa säädettyjä euromääriä tarkistetaan joka toinen vuosi 
kansaneläkeindeksin ja työeläkeindeksin muutoksen mukaisesti kuten 
asiakasmaksuista annetun asetuksen 33 a §:ssä on säädetty. Vuodelle 2021 
indeksikorotuksia ei tule. Terveydenhuollon asiakasmaksut pysyvät näin ollen 
ennallaan vuonna 2021. Myös kalenterivuosittainen maksukatto säilyy ennallaan.

Seinäjoella terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkärikäynnistä / 
etävastaanotosta peritään 18 vuotta täyttäneiltä potilailta 20,60 € käyntimaksu 
kolmelta ensimmäiseltä käynniltä samassa terveyskeskuksessa kalenterivuoden 
aikana. 

Seinäjoella pyritään ottamaan käyttöön etäpalvelua, joka korvaa tavanomaisen 
käyntiasiointiin perustuvaa terveyspalvelua ja vastaa sisällöllisesti perinteistä 
henkilökohtaiseen käyntiin perustuvaa hoito- tai palvelukontaktia. Palvelu 
toteutetaan kaksisuuntaisesti tietoliikenneyhteyden avulla esimerkiksi tietokoneen, 
tabletin tai älypuhelimen avulla.  Käyntiasioinnin korvaava palvelu on 
lähtökohtaisesti vuorovaikutteista ja asiakkaalle yksilöllisesti suunnattua. 

Henkilöiltä, joilla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelustunnus, rintamatunnus, 
veteraanitunnus tai todistus miinanraivaustehtäviin osallistumisesta, ei peritä 
maksua hampaiden tarkastuksesta, ehkäisevästä hoidosta eikä protetiikkaan 
liittyvästä kliinisestä työstä, eikä käyntimaksua maksuttomasta hoidosta, ko. 
henkilöiltä ei peritä maksua myöskään terveyskeskuksen lääkärikäynnistä, 
hoitajien
vastaanottokäynnistä, fysioterapiakäynneistä eikä erikoissairaanhoidon 
käynneistä.

Asiakasmaksuasetuksen 25 § mukaan käyttämättä ja peruttamatta jätetystä 
asiakkaan varaamasta 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 
mennessä.

Terveyskeskuksessa perittävät maksut:

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

Käyntimaksu/etävastaanotto 20,60 Peritään kolmelta ensimmäiseltä käynniltä. 
Päivystysmaksu 28,30 Laskutetaan jokaiselta käynniltä (viikonloppuisin ja py- 

häpäivinä)
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SEINÄJOEN KAUPUNKI

Hoitajan vastaanottokäynti/
etävastaanottokäynti
päivystävän sairaanhoitajan vas- 
taanotto kiirevastaanotolla, hoita- 
jan vastaanotto, joka sisältää toi- 
menpiteitä (mm. injektiot, ompe- 
leiden poistot, nestetiputushoito, 
korvahuuhtelu, haavan hoito enin- 
tään 10 kerralta), asiantuntijahoita- 
jan vastaanotto (mm. astmahoitaja, 
uniapneahoitaja, siedätyshoito), 
silmänpohjakuvaus, jalkahoitajan 
vastaanotto, tukisukkien mittaus- 
käynti, ravitsemusterapeutin 
vastaanotto, matkailijoiden 
rokotusneuvontakäynti

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

 muut/15x 32,00

 muut/10x 24,00

 muut / 8x 20,00
Omatoiminen kuntosalimaksu 12,00/

3 kk
Toimintaterapia 11,40

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
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SEINÄJOEN KAUPUNKI

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, 
häneltä peritään uuden oikomislaitteen hankkimisesta tai 
vahingoittuneen laitteenkorjaamisesta aiheutuneet 
hammastekniset kulut todellisten kustannusten 
mukaisina.

Käyttämättä ja peruuttamatta jä- 
tetty aika
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Käyttämättä ja peruuttamatta jäte- 
tystä asiakkaan varaamasta terveys- 
keskuksen ja suun terveydenhuollon 
lääkärin, tutkimuksen ja hoidon, 
erikoissairaanhoidon avohoidon tai 
kalliin kuvantamisen (röntgen, 
ultraääni tai magneettikuvauksen 
aika) vastaanottoajasta

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.
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Lääkärintodistus (erityisruokavalio, 
matkatoimistoa varten, erilaisia 
tarkoituksia varten, esim. 
todistuksenomaiset kopiot).
Todistus erikoisjoukkoihin hakua varten.
C-lausunto (lapsen hoitotuki, omaishoidon 
tuki, eläkkeensaajan hoitotuki, 
kuljetustuki, vammaistuki).
Kansainvälinen rokotustodistus. B-
lausunnot ja vastaavat lausunnot.
E-lausunto, lakisääteinen ja 
vapaaehtoinen.
Hammaslääkärin todistus. 
Lääkärintodistus ase-, lento- tai 
sukelluslupa varten.
Lääkärintodistus oikeutta varten 
(pahoinpitely, holhous, testamentti yms.).
T-todistus ja vastaavat terveystodistukset.
Todistus tai tieto syntymän kellonajasta +
postitus.
Todistus verotusta varten. Vieraskielinen
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)

Tietopyynnöt/tietojen luovutuksista 
perittävät maksut

2,00/sivu, 
kuitenkin 
enintään 60€
(Seinäjoen 
kaupunginhal-
lituksen 
päätöksen 
mukaisesti)

EU yleisen tietosuoja-asetuksen 15 artiklan 3 
kohdan mukaisesti rekisteröidyllä on oikeus 
saada rekisterinpitäjältä maksutta jäljennös 
käsitellyistä rekisteröidyn henkilötiedoista. 
Mikäli rekisteröity kuitenkin pyytää useampaa 
tällaista jäljennöstä, voi rekisterinpitäjä periä 
niistä hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan 
maksun. 

Apuvälineiden kotiinkuljetus ja asennus
30 €/tunti

Terveydenhuollon ja suun terveydenhuollon
toimitilojen käyttöönottotarkastus

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

Yksityisen palveluntarjoajan rokotusmaksu

käsittelymaksu 
76 €/sopimus, 
tiedonsiirto- 
maksu 2,50 €/ 
rokotettu hen- 
kilö

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

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

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä terveydenhuollon asiakasmaksut
1.1.2021 alkaen.

Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätiedot:  johtava ylilääkäri Tiina Perä
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SEINÄJOEN KAUPUNKI

OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen 
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä 
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:

Asiat
§ 162, 164
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, 
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Asiat
§ 140 – 161, 163
Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Asiat ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJE / VALITUSOSOITUS

Oikaisuvaatimus-
viranomainen / 
Valitusviranomainen

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle 
oikaisuvaatimus tehdään, postiosoite:

Seinäjoen sosiaali- ja terveyslautakunta, PL 229, 60101 Seinäjoki
Telekopio: 064162868, sähköposti: kirjaamo.sosiaalijaterveys@seinajoki.fi
Asiat
§ 140 – 161, 163
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella virka-aikana 8:00–16:15. 
Tarkemmat ohjeet annetaan valitusosoituksella. Oikeudenkäyntimaksu (käsittelymaksu) on 
hallinto-oikeudessa tällä hetkellä 260 euroa. Maksua ei peritä eräissä asiaryhmissä eikä mikäli 
asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Mikäli valittaja voittaa asiansa osittain tai 
kokonaan, maksua ei myöskään peritä (Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455). 

Valitusviranomainen ja postiosoite

Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 Vaasa
Telekopio: 029 56 42760, sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa 
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
Asiat
§ 165 - 175

Oikaisuvaatimus-
aika ja sen 
alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
laitettu nähtäville kaupungin internet-sivulle. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksen 
tiedoksi, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä 
aikana. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen 
oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Oikaisuvaatimuksen
sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

MUUTOKSENHAKUOHJE HANKINTA-ASIASSA
Pykälät

Muutoksenhakuohje liitteenä
TIEDOKSIANTO ASIANOSAISELLE

   Antopäivä  
  Lähetetty tiedoksi kirjeellä, (kuntalaki 139 §)

Asianosainen

Annettu postin kuljetettavaksi, pvm / tiedoksiantaja
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SEINÄJOEN KAUPUNKI

    Luovutettu asianosaiselle
Paikka, pvm ja vastaanottajan allekirjoitus

 VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen 
ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valituksen voi 

toimittaa myös sähköisesti (telekopio ja sähköposti) virka-aikana 8:00 – 16:15.
Valitusviranomainen, postiosoite

Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 Vaasa 
Telekopio: 029 56 42760, sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten 
asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

Oikeudenkäyntimaksu (käsittelymaksu) on hallinto-oikeudessa tällä hetkellä 260 euroa. 
Maksua ei peritä eräissä asiaryhmissä eikä mikäli asianosainen on muualla laissa 
vapautettu maksusta. Mikäli valittaja voittaa asiansa osittain tai kokonaan, maksua ei 
myöskään peritä (Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455). 
Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Kunnallisvalitus, asiat
§ 166 
Mikäli päätökseen halutaan muutosta  sillä perusteella, että 
päätös on työsopimuslain vastainen, asia on kuitenkin 
saatettava yksityisoikeudellisena riita-asiana Etelä-
Pohjanmaan käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

valitusaika

               30 päivää

Hallintovalitus, asiat

§ 165, 167 - 175

Valitusaika

               30 päivää

Muu valitusviranomainen, postiosoite, asiat Valitusaika

                        päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on laitettu nähtäville 
kaupungin internet-sivulle. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksen tiedoksi, jollei muuta
näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana
aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Valituskirja
Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta
- jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
  valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on mainittava myös tämän nimi
  ja kotikunta
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet
- valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja postinumero, joihin asiaa koskevat
  ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan allekirjoitettava. Sähköisesti 
vireillepanossa vahvistuksessa ei vaadita allekirjoitusta. Jos ainoastaan laatija on 
allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, kotikunta ja 
postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai 
jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, jona päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys 
valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa valituksensa 
tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. 

Valitusasiakirjojen 
toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa.

Pöytäkirjanote Nro 12/2020

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sivu
 8

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
mailto:vaasa.hao@oikeus.fi


SEINÄJOEN KAUPUNKI

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, postiosoite Asiat

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, postiosoite Asiat

Lisätietoja
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle                                                                                              Liitetään pöytäkirjaan 
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