
§ 139 Terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2022 alkaen
 
Sosiaali- ja terveyslautakunta 9.12.2021 § 139
 
 Kunnallisissa sosiaali- ja terveyspalveluista perittäviin asiakasmaksuihin on

tehty indeksitarkistukset. Laissa ja asetuksessa olevat enimmäiseuromäärät
tarkistetaan joka toinen vuosi kansaneläkeindeksin tai työeläkeindeksin
mukaisesti. Seinäjoella peritään laissa säädetyt enimmäismaksut ja vuoden
2022 maksuja on tarkistettu indeksin mukaisesti. Maksut on koottu liitteenä
olevaan taulukkoon.

Seinäjoella terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalveluista peritään 18
vuotta täyttäneiltä käyntimaksu (asetus sosiaali - ja terveydenhuoltomaksuista
§7) kolmelta ensimmäiseltä käynniltä samassa terveyskeskuksessa
kalenterivuoden aikana. Vuonna 2022 käyntimaksu on 20,90 €.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 3 §:n 1
momentissa tarkoitettu käyttämättä jätetystä palvelusta perittävä maksu on
51,50 euroa. Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävän
maksun voi periä kaikista terveydenhuollon vastaanottopalveluissa (ml.
esimerkiksi varatut laboratorio- ja kuvantamiskäynnit) sekä sosiaali- tai
terveydenhuollon lyhytaikaisista hoito- tai asumispalvelupaikoista, jos asiakas
on ilman hyväksyttävää syytä ja aikaa tai paikkaa perumatta jäänyt saapumatta
palvelun piiriin. Maksun saa periä ainoastaan 18 vuotta täyttäneiltä. Laissa on
tarkemmin edellytyksiä maksun perimiselle. Näitä ovat mm. tiedottaminen
maksun perimisen mahdollisuudesta, ohjeistus peruuttamisesta sekä maksun
perimisen kohtuullisuus. Kunta voi periä maksun tietyin edellytyksin myös
silloin, kun se on itse, asiakkaan tai tämän edustajan aloitteesta, varannut ajan
tai paikan (ohjeet annettava kirjallisesti ja muistutus varatusta palvelusta).
Maksua ei peritä, jos peruuttamiseen on hyväksyttävä syy.

Terveyskeskuksen fysioterapiassa pyritään yksilöllisten sarjakäyntien sijasta
toteuttamaan fysioterapia ryhmämuotoisena kuntoutuksena. Omatoiminen
kuntosalimaksu laskutetaan 3 kuukauden jaksoissa. Periaate on, että kaikkiin
ryhmiin ilmoittautuminen on sitova ja lasku lähetetään jo ensimmäisen kerran
jälkeen, ellei osallistumista peruuteta. Tällä parannetaan asiakkaiden
sitoutumista ryhmiin. Fysioterapialla vuokralla olevien tilojen (iso liikuntasali ja
altaat) kustannukset ovat jo muutaman vuoden olleet nousujohteiset, mutta
ryhmien asiakasmaksut ovat pysyneet 2016 tasolla. Ryhmien asiakasmaksuja
on maltillisesti korotettu vastaamaan tilojen menokustannuksia.
Yksilökäynneiltä fysioterapeutti ohjaa asiakkaan hänelle
tarkoituksenmukaiseen ryhmään. Yksilökäynnistä fysioterapiassa ja
toimintaterapiassa on käyntimaksu 11,60 €.
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Lyhytaikaista laitoshoitoa tai lyhytaikaista laitospalvelua saavan asiakkaan
ylläpidosta perittävä maksu on 22,80 euroa vuorokaudelta.

Indeksin muutoksen mukaisesti on tarkistettu sosiaali- ja terveydenhuollon
asiakasmaksuista maksukatto, joka on 1.1.2022 alkaen 692 euroa. Maksukatto
lasketaan kalenterivuoden aikana kertyvistä terveyskeskuksen
lääkäripalvelujen ja hoitajan käyntimaksuista, fysioterapia- ja sarjahoidon
maksuista, sairaalan poliklinikkamaksuista, päiväkirurgian maksuista,
lyhytaikaisen laitoshoidon maksuista, yö- ja päivähoidon, kotisairaalan sekä
kuntoutuksen maksuista että uutena kotisairaalan ja suun terveydenhuollon
maksuista paitsi hammasteknisistä kustannuksista.

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

Perittävät maksut liitteenä.
 
Valmistelija johtava ylilääkäri Tiina Perä
 
Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus
 Sosiaali- ja terveyslautakunta vahvistaa esitetyn mukaisesti terveydenhuollon

asiakasmaksut 1.1.2022 alkaen.
 
Päätös Ehdotus hyväksyttiin.
 
Lisätietoja johtava ylilääkäri Tiina Perä, p. 040 753 6487, tiina.pera@seinajoki.fi
 
Liitteet Terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2022 alkaen
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 Terveyskeskuksessa perittävät maksut 2022 
 

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

Käyntimaksu/etävastaanotto 20,90 Peritään kolmelta ensimmäiseltä käynniltä  
Päivystysmaksu 28,70 Laskutetaan jokaiselta käynniltä (viikonloppuisin ja py- 

häpäivinä) 
Erikoissairaanhoidon 
poliklinikkamaksu 

41,80  

Päiväkirurginen toimenpide 136,90  

Fysioterapia ja toimintaterapia    

Sarjassa annettava 
hoito/etävastaanotto  
 

11,60 Maksua voidaan periä enintään 45 hoitokerralta kalente- 
rivuodessa. 

Ryhmäterapia   
• vesiterapia 15x/kausi 50,00 Vesiterapia laskutetaan kausihintoina. 
• vesiterapia 10x/kausi 35,00  

Tule-ryhmät/6x (selkä-, polvi-, 
lonkka- ja olkapääryhmät) 

20,00 TULE-ryhmä ja muut ryhmät laskutetaan kertojen mu- 
kaan. 

• muut/15x 38,00  
• muut/10x 30,00  
• muut/8x 25,00  

Omatoiminen kuntosalimaksu 30,00/ 
3 kk 

 

Laitoshoidon maksut   

Hoitopäivämaksu 49,60 Pitkäaikaisen laitoshoidon maksu määräytyy sosiaali- ja 
terveydenhuollon maksuasetuksen 15 §:n mukaan. 
Maksukaton ylittymisen jälkeen hoitopäivämaksu on 22,80. 

 Päivä- tai yöhoito 22,80  
Kotisairaala, käynti   
Hoitaja tai muu henkilö 12,20  
Kotisairaanhoito, Isokyrön alue   
hoitajan käynti 12,20  

Lääkärin kotikäynti 19,20 
Lääkärin suorittama käynti potilaan kotona, ml. asumis- 
palveluyksiköt. 

  
Maksukatto 692 €. Maksukatto lasketaan kalenterivuoden 
aikana kertyvistä terveyskeskuksen lääkäripalvelujen ja 
hoitajan käyntimaksuista, fysioterapia- ja sarjahoidon 
maksuista, sairaalan poliklinikkamaksuista, päiväkirurgian 
maksuista, lyhytaikaisen laitoshoidon maksuista, yö – ja 
päivähoidon, kotisairaalan sekä kuntoutuksen maksuista 
että suun terveydenhuollon maksuista paitsi 
hammasteknisistä kustannuksista. 

Suun terveydenhuolto  Maksut peritään yli 18-vuotiailta 

Käyntimaksut   
Suuhygienisti 10,30  
Hammaslääkäri 13,30  
Erikoishammaslääkäri 19,50  
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Kuvantamistutkimukset (röntgentut- 
kimukset) 

  

Hammaskuva 8,50  

Leukojen ja koko hampaiston pano- 
raamaröntgenkuvaus (OPTG-kuvaus 
ja KKTT-kuvaus) 

19,20  

   
Ehkäisevä hoito (SC-ryhmä/käynti) 8,50  
   
Tutkimukset, hammastarkastukset ja 
sairauksien hoito vaativuusluokan 
mukaan lukuun ottamatta proteetti- 
sia toimenpiteitä. Vaativuusluokka: 

  

0 – 2 8,50  
3 – 4 19,20  
5 – 7 38,00  
8 – 10 55,60  
11 - 78,00  
   
Proteettiset toimenpiteet   
a) proteesin huolto   

• pohjaus 55,60  
• korjaus 38,00  

b) akryyliosa- ja kokoproteesi 186,00  
c) kruunut ja sillat hampaalta 186,00  
d) rankaproteesi 225,70  
   
Terveyskeskuksessa annettu suun ja 
leukojen erikoissairaanhoito 

  

• poliklinikkamaksu 41,80  
• päiväkirurginen maksu 136,90  

   
  Jos potilas annettujen käyttöohjeiden vastaisen menet- 

telyn tai ilmeisen huolimattomuuden vuoksi on aiheuttanut 
oikomislaitteen häviämisen tai vahingoittumisen, häneltä 
peritään uuden oikomislaitteen hankkimisesta tai 
vahingoittuneen laitteenkorjaamisesta aiheutuneet 
hammastekniset kulut todellisten kustannusten mukaisina. 

  Maksukatto 692 €. Maksukatto lasketaan kalenterivuoden 
aikana kertyvistä terveyskeskuksen lääkäripalvelujen ja 
hoitajan käyntimaksuista, fysioterapia- ja sarjahoidon 
maksuista, sairaalan poliklinikkamaksuista, päiväkirurgian 
maksuista, lyhytaikaisen laitoshoidon maksuista, yö – ja 
päivähoidon, kotisairaalan sekä kuntoutuksen maksuista 
että suun terveydenhuollon maksuista paitsi 
hammasteknisistä kustannuksista.  

Käyttämättä ja peruuttamatta jä- 
tetty aika 
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Kaikista terveydenhuollon 
vastaanottopalveluista ( ml. varatut 
laboratorio ja radio0logiset 
tutkimusajata) 

51,50 
 
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  Todistusmaksua ei saa periä todistuksista, jotka tarvitaan 
asiakkaan hoidon tai kuntoutuksen saamiseksi, 
sairausvakuutuslain (1224/2004) 5 luvun nojalla 
lääkekorvauksen saamiseksi tai sellaisen lyhytaikaisen 
sairausloman tarpeen osoittamiseksi, jonka kesto on 
enintään sairausvakuutuslain 8 luvun 7 §:n 1 ja 2 momentissa 
tarkoitetun omavastuuajan pituinen. 

• 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 

 
61,80 

Käyntimaksu 20,90 peritään myös todistuskäyntien 
yhteydessä. 
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Terveydenhuollon ammattihenkilön 
antama todistus (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. 

 
 
 
 
 
 
 

51,50 

 
 
 
 
 
 
 
Käyntimaksu 20,90 peritään myös todistuskäyntien 
yhteydessä. 

Muut maksut   
 

Asiakirjajäljennös 

2,00/sivu 
+ 7,40 
lähetys- 
ja 

 
 

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 € 

   

 

 
 
 
Yksityisen palveluntarjoajan roko- 
tusmaksu 

käsittelyma
ksu 76 
€/sopimus, 
tiedonsiirt
o- maksu 
1,50 €/ 
rokotettu 

  
 
 
 
 
 

 

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 
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Varakortti 

 
40,00 

Muut kuin Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveys- 
keskuksen työntekijät 
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