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1 MUUT AVOSAIRAANHOIDON ASIAKASMAKSUT

Lääkärintodistus tai lausunto

Lääkärintodistus ja lausunto
Maksullisuus riippuu todistuksen /
lausunnon laadusta. Ks. tarkemmin
Lääkärintodistuksiin liittyvät
maksut

maksu €
31.12.2017
saakka
51,40

maksu €
1.1.2018
lukien
50,80

61,80

61,00

Maksua ei saa periä
kansanterveystyössä hoitoon
liittyvästä todistuksesta tai
lausunnosta eikä koulu- tai
opiskelu-terveydenhuollon
yhteydessä kerättyihin tietoihin
perustuvasta terveystodistuksesta.
Lääkärintodistus ajo-oikeuden
saamiseksi tai säilyttämiseksi

2 SUUN TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT
2.1 PERUSMAKSUT JA KÄYNTIMAKSUT
(asiakasmaksuasetus 9 §)
Maksuja ei peritä alle 18-vuotiailta (lukuun ottamatta maksua peruuttamatta jätetystä poisjäännistä tai
oikomislaitteen häviämistä tai vahingoittumista käyttöohjeiden vastaisen menettelyn tai huolimattomuuden
vuoksi).
Maksuja ei myöskään peritä henkilöltä, jolla on rintamamiestunnus, rintamapalvelutunnus, rintamatunnus,
veteraanitunnus tai todistus eräisiin miinanraivaustehtäviin osallistumisesta
(asiakasmaksuasetus 9 § 6 mom.)
Suun terveydenhuollon maksut eivät kerrytä maksukattoa.

Perusmaksut
suuhygienistin vastaanotolla käynti
hammaslääkärin vastaanotolla käynti
erikoishammaslääkärin vastaanotolla käynti

maksu €
31.12.2017 saakka

maksu €
1.1.2018 lukien

10,30
13,30
19,40

10,20
13,10
19,20

8,50
19,10

8,40
18,90

2.2 TOIMENPIDEMAKSUT (perusmaksun lisäksi)
Kuvantamistutkimukset
hammaskuva
leukojen ja koko hampaiston panoraamaröntgenkuvaus
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Ehkäisevä hoito, käyntikerta
Tutkimukset, hammastarkastukset ja sairauksien hoito
Toimenpiteeltä vaativuusluokan mukaan
0-2
3-4
5-7
8-10
11Proteettiset toimenpiteet:
proteesin huolto

pohjuksella

korjaus
akryyliosa- ja kokoproteesi
kruunut ja sillat hampaalta
rankaproteesi
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8,50

8,40

8,50
19,10
38,00
55,60
78,00

8,40
18,90
37,50
54,90
77,00

55,60
38,00
185,80
185,80
225,50

54,90
37,50
183,50
183,50
222,70

51,40

50,80

51,40

50,80

Mikäli potilas ei ole suorittanut maksua proteettisiin
toimenpiteisiin liittyvistä hammasteknisistä kuluista
suoraan valmistajalle, voidaan näistä periä kulut
enintään todellisten kustannusten mukaisina
(asiakasmaksuasetus 9 § 3 mom.).

2.3 MUUT MAKSUT
Hammaslääkärin todistus ja -lausunto
(asiakasmaksuasetus 23 §)
Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta
perittävä maksu (asiakasmaksuasetus 25 §)
 Maksu peritään peruuttamattomasta lääkärin, suun ja
hampaiden tutkimuksen ja hoidon tai kalliin
kuvantamistutkimuksen vastaanottoajasta 15 vuotta
täyttäneeltä asiakkaalta. Peruuttamisen tulee tapahtua
viimeistään vastaanottoaikaa edeltävänä arkipäivänä
klo 14.00 mennessä.


Palvelun maksuttomuus ei vapauta peruuttamattoman
käynnin ns. sakkomaksusta. Peruuttamatta jätetystä
palvelusta ei peritä maksua, jos peruuttamatta
jättämiseen on esitetty hyväksyttävä syy.

Huolimattomuuden vuoksi oikomislaitteen häviäminen
tai vahingoittuminen (asiakasmaksuasetus 9 § 5 mom.)

Erikoismateriaalit (asiakasmaksuasetus 9 § 4 mom.)
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Uuden laitteen hankkimisesta tai
vahingoittuneen laitteen korjaamisesta
aiheutuneet
hammastekniset
kulut
enintään
todellisten
kustannusten
mukaisesti
Erikoismateriaaleista voidaan periä
enintään
todellisia
kustannuksia
vastaava maksu
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4 KOTONA ANNETTAVAN PALVELUN ASIAKASMAKSUT
4.1 SÄÄNNÖLLINEN KOTIHOITO
SÄÄNNÖLLISESTÄ JA JATKUVASTA KOTIHOIDOSTA
(kotipalvelusta ja kotisairaanhoidosta) peritään kuukausimaksu. Maksu määräytyy palvelun laadun ja
määrän, palvelun käyttäjän maksukyvyn ja perheen koon mukaan. Maksu saa olla enintään palvelun
tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen. Perusturvajohtajan päättämän kulloinkin voimassa
olevan sosiaali- ja terveystoimen laskutushinnaston mukaiset tuotantohinnat rajoittavat myös tuloihin
perustuvien maksujen enimmäismääriä.
Asiakasmaksuasetuksen 27 §:ssä sekä 28 a §:ssä on lueteltu ne tulot, jotka otetaan huomioon maksukykyä
määriteltäessä. Asetuksen 29 §:ssä on lueteltu ne tulot, joita ei oteta huomioon maksukykyä määriteltäessä.
Asetuksen 30 §:ssä on lueteltu tuloista tehtävät vähennykset.
Maksua ei peritä, mikäli maksu on pienempi kuin 6,00 euroa kuukaudessa. Jos henkilöitä on enemmän
kuin 6, tulorajaa korotetaan 350 eurolla ja maksuprosenttia alennetaan 1 prosenttiyksiköllä kustakin
seuraavasta henkilöstä.
Maksu peritään myös asiakkailta, jotka saavat palvelun toimistokäynnillä. Toimistokäynneistä peritään
säännöllisen kotihoidon tulosidonnainen maksu silloin, kun asiakkaan käynti toimistolla on säännöllistä ja
jatkuvaa ja tilapäisen kotisairaanhoidon käyntimaksu 9,40 euroa silloin, kun palvelu on tilapäistä.
Kotihoidon ensiarviointikäynti asiakkaan kotiin on maksuton.
Perheen
jäsenten
määrä

Maksuttomuuden
yläraja/
kk
1.1.2018 alkaen

1

576

Asiakkaan kotihoidon tarve tunteina kuukaudessa
Maksuprosentti tulorajan ylittävistä bruttokuukausituloista
(Maksuluokissa I ja II suluissa nykyiset maksuprosentit ja alla uudet)
alle 5 h
5-10 h
11-20 h
21-30 h
31-40 h
41-80 h
SAP
yli 80 h
I
II
III
IV
V
VI
VII
5%
9%
14 %
21 %
28 %
35 %
35 %

2
3
4
5
6

1063
1667
2062
2496
2866

5%
5%
5%
5%
5%

9%
9%
9%
9%
9%

14 %
14 %
13 %
12 %
11 %

20 %
18 %
15 %
13 %
11 %

22 %
18 %
15 %
13 %
11 %

22 %
18 %
15 %
13 %
11 %

22 %
18 %
15 %
13 %
11 %

Asiakkaan maksukyvyn mukaan määräytyvät maksut määrätään toistaiseksi. Maksukyvyn mukaan
määräytyvät asiakasmaksut tarkistetaan ja uusitaan automaattisesti vuosittain 1.3. alkaen.
Hoitovuorokausi
11,50
11,40
Omaishoitajan lakisääteisen vapaan
aikainen maksu
(asiakasmaksulaki 6 b §)
(ei peritä palvelusetelillä järjestetystä
palvelusta AML 12 §)

5 PITKÄAIKAISEN LAITOSHOIDON ASIAKASMAKSUT
Kuukausimaksu
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain (734/1992) 7 c, 10, 10 b ja 10 c §:ssä ja asetuksen
(912/1992) 15 §:ssä on säännökset pitkäaikaisen laitoshoidon asiakasmaksuista.
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Pitkäaikaisessa laitoshoidossa asiakasmaksu määräytyy asiakkaan maksukyvyn mukaan. Yksinasuvan
asiakkaan asiakasmaksu on 85 % asiakkaan nettokuukausituloista. Asiakkaan käyttöön jää kuukausittain
käyttövara, joka on 15 % nettotuloista, kuitenkin vähintään 108 euroa kuukaudessa (vuonna 2018).
Mikäli asiakas on ennen laitoshoitoon tulemistaan asunut yhteistaloudessa avioliitossa tai
avioliitonomaisissa olosuhteissa ja hänen kuukausitulonsa ovat suuremmat kuin puolison kuukausitulot,
asiakasmaksu määräytyy perheen yhteisten nettokuukausitulojen perusteella ja on 42,5 %
yhteenlasketuista nettokuukausituloista. Asiakkaalle tulee kuitenkin jäädä minimikäyttövara 108 euroa
kuukaudessa (vuonna 2018).
Pitkäaikaisen laitoshoidon asiakkailta perittävistä maksuperusteista määrätään erillisessä ohjeessa (ks.
erillinen liite pitkäaikaisen laitoshoidon asiakkailta perittävät maksut).
Asiakasmaksulain 2 §:n mukaan palvelusta voidaan periä maksu, joka saa olla enintään palvelun
tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen. Perusturvajohtajan päättämän kulloinkin voimassa
olevan sosiaali- ja terveystoimen laskutushinnaston mukaiset tuotantohinnat rajoittavat myös tuloihin
perustuvien maksujen enimmäismääriä.
Asiakkaan maksukyvyn mukaan määräytyvät maksut määrätään toistaiseksi. Maksukyvyn mukaan
määräytyvät asiakasmaksut tarkistetaan ja uusitaan automaattisesti vuosittain 1.3. alkaen.

6 PITKÄAIKAISEN ASUMISPALVELUN ASIAKASMAKSUT
Kuukausimaksu
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaki (734/1992) tai -asetus (912/1992) eivät määrittele erikseen
asumispalveluista perittäviä maksuja.
Asiakkaalle tehdään asiakasmaksupäätös
asumispalvelun maksuperusteiden mukaan.

kaupunginhallituksessa

vahvistettujen

pitkäaikaisen

Asumispalvelujen asiakasmaksujen määrittämisessä käytetään soveltuvin osin samoja periaatteita kuin
pitkäaikaisen laitoshoidon maksuja määriteltäessä.
Pitkäaikaisesta asumispalvelusta peritään asiakkaan nettokuukausitulojen mukainen asiakasmaksu.
Yksinasuvan asiakkaan asiakasmaksu on 85 % asiakkaan nettokuukausituloista. Asiakkaan käyttöön jää
kuukausittain käyttövara, joka on 15 % nettotuloista, kuitenkin vähintään kulloinkin voimassa olevaa
toimeentulotuen perusosaa vastaava määrä kuukaudessa vähennettynä ruokaosuudella (v. 2018
minimikäyttövara 250,52 euroa).
Mikäli asiakas on ennen asumispalveluun tulemistaan asunut yhteistaloudessa avioliitossa tai
avioliitonomaisissa olosuhteissa ja hänen kuukausitulonsa ovat suuremmat kuin puolison kuukausitulot,
asiakasmaksu määräytyy perheen yhteisten nettokuukausitulojen perusteella ja on 42,5 %
yhteenlasketuista nettokuukausituloista. Asiakkaalle tulee kuitenkin jäädä minimikäyttövara 250,52 euroa
kuukaudessa (v. 2018).
Mikäli asiakas asuu asumispalveluyksikössä, jossa vuokra ei sisälly asiakasmaksuun (esim. kaupungin
omat asumispalveluyksiköt), noudatetaan pitkäaikaisen asumispalvelun asiakasmaksuperusteita sillä
poikkeuksella, että asiakas maksaa vuokran suoraan vuokranantajalle.
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Pitkäaikaisen asumispalvelun asiakkailta perittävistä maksuperusteista määrätään erillisessä ohjeessa (ks.
erillinen liite pitkäaikaisen asumispalvelun asiakkailta perittävät maksut).
Asiakasmaksulain 2 §:n mukaan palvelusta voidaan periä maksu, joka saa olla enintään palvelun
tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen. Perusturvajohtajan päättämän kulloinkin voimassa
olevan sosiaali- ja terveystoimen laskutushinnaston mukaiset tuotantohinnat rajoittavat myös tuloihin
perustuvien maksujen enimmäismääriä.
Asiakkaan maksukyvyn mukaan määräytyvät maksut määrätään toistaiseksi. Maksukyvyn mukaan
määräytyvät asiakasmaksut tarkistetaan ja uusitaan automaattisesti vuosittain 1.3. alkaen.
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