
 SOSIAAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2020 ALKAEN 

SOSIAALIPALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT 

KOTIHOITO (KOTIPALVELU JA KOTISAIRAANHOITO) 

Kotona annettavalla palvelulla tarkoitetaan sosiaalihuoltoasetuksen (607/83) 9§:ssä 
tarkoitettuja kotipalveluita ja kansanterveyslain (66/72) 14 § 1 mom.2 kohdan perusteella 
järjestettyä kotisairaanhoitoa. 

Kotona annettava palvelu on säännöllistä ja jatkuvaa, jos sitä annetaan vähintään kerran 
viikossa. Mikäli palvelu kestää vähintään yhden kuukauden, määritellään asiakkaalle 
säännöllisen kotihoidon kuukausimaksu. Tilapäisestä kotisairaanhoidosta sekä kotihoidosta 
peritään käyntiperusteinen maksu. Lääkkeenvientimaksu lasketaan mukaan tuntikehyksiin ja 
peritään säännöllisen kotihoidon maksu. Lääkkeenjaon ollessa vähintään 1 krt/vko, käynti 
lasketaan mukaan tuntikehykseen ja peritään säännöllisen kotihoidon maksu. Muusta 
lääkkeenjaosta peritään kertamaksu. 

Kotona annettavasta palvelusta laaditaan yhdessä palvelun käyttäjän kanssa hoito- ja 
palvelusuunnitelma, jossa määritellään mm. käyntikerrat. Suunnitelmaan sisällytetään sekä 
kotisairaanhoito että kotipalvelu sekä tukipalvelut. Palvelusta peritään hoito- ja 
palvelusuunnitelman ja maksutaulukkoon perustuva kuukasimaksu.  

Maksua tarkistetaan, mikäli asiakkaan tulot tai palvelumäärä muuttuvat maksutaulukon tuntimäärän 
mukaisesti. Asiakasmaksut tarkistetaan kuitenkin vähintään joka toinen vuosi (samanaikaisesti 
lakisääteisten indeksitarkistusten kanssa).  

Kotona annettavan palvelun maksua ei peritä keskeytyksen ajalta. 

Asiakasmaksuasetuksen 3 §:n perusteella jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta 
kotisairaanhoidosta ja kotipalvelusta voidaan periä palvelun laadun ja määrän, palvelun 
käyttäjän maksukyvyn sekä perheen koon mukaan määräytyvä kohtuullinen kuukausimaksu. 
Kuukausimaksu saa olla enintään maksuprosentinosoittamamäärä tulorajan ylittävistä 
kuukausituloista 

Säännöllisen kotihoidon ja kotisairaanhoidontulotaulukko 2020 

Hlö Tuloraja 
€/kk* 

<5,99 
h/kk 

6 - <12 
h/kk 

12 - <21 
h/kk 

21-<30 
h/kk 

30-<46 
h/kk 

46- 
h/kk 

% % % % % %** 
1 588 12 16 21 26 33 35 
2 1084 10 13 16 18 21 22 
3 1701 7 9 12 14 17 18 
4 2103 5 7 10 12 14 15 
5 2546 4 5 8 9 11 13 
6 2924 3 4 8 9 10 11 

*asiakasmaksuasetuksen edellyttämä tuloraja
** asiakasmaksuasetuksen määräämä enimmäisprosentti

         Ptltk 12.12.2019 ohm.43



Kun henkilömäärä on suurempi kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 357eurolla ja maksuprosenttia 
alennetaan 1 prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta henkilöstä. 

Tilapäisen kotisairaanhoidon käyntimaksut  
Asiakasmaksuasetus 3 § (Ei kerrytä maksukattoa) 

- lääkärin/hammaslääkärin kotikäynti 18,90 € 
- muun henkilön kotikäynti 12,00 € 

Tilapäisen kotihoidon käyntimaksut ja turvapuhelinhälytyskäynti 

Tilapäisen kotihoidon maksuista ei ole erikseen säädetty asiakasmaksulaissa tai –asetuksessa, joten 
kunta voi periä niistä päättämänsä maksun 

- kertakäynti  alle 2 tuntia 12,00 € 
- kertakäynti 2 – 5 tuntia 20,00 € 
- kertakäynti yli 5 tuntia 30,00 € 

Omaishoitajan vapaan aikainen hoito 
Asiakasmaksulaki 6 b §  

Omaishoitajalaissa (973/2005) määritellyiltä vapaapäiviltä 11,40 €/vrk 

Lapsiperheiden kotipalvelu 

Tilapäisen kotihoidon maksuista ei ole erikseen säädetty asiakasmaksulaissa tai –asetuksessa, joten 
kunta voi periä niistä päättämänsä maksun 

- kertakäynti  alle 2 tuntia 12,00 € 
- kertakäynti 2 – 5 tuntia 20,00 € 
- kertakäynti yli 5 tuntia 30,00 € 

Kotipalvelun myöntämisperusteet täyttäville lapsiperheille kotipalvelu on maksutonta kahden (2) 
viikon yhtäjaksoiselle ajalle. 

Maksuttoman kotipalvelujakson aikana perheiden palveluntarve ja säännöllinen kotipalvelun tai 
muun tuen tarve arvioidaan. 

TUKIPALVELUT 

Tukipalvelujen maksuista ei ole erikseen säädetty asiakasmaksulaissa tai –asetuksessa, joten kunta 
voi periä niistä päättämänsä maksun. 

Turvapalvelut 

- turvapuhelin 30,00 €/kk 
- turvapuhelin gsm-sovittimella 25,00 €/kk 
- ovihälytin 25,00 €/kk 
- turvapuhelimen asennus ja vienti 40,00 € 



Tukipalvelut 

- pyykkipalvelu 30,00 €/kk 
- asiointipalvelu 30,00 €/kk 

(kotihoidon henkilöstön suorittama asiointi- ja kauppapalvelu)
- saattajapalvelu 14,00 €/krt 

(kotihoidon henkilöstö mukana esim. sairaalassa)

Päivätoiminta 

- palvelupäivä, sis. kuljetus, lounas ja kahvi  7,40 €/pvä 

TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN LUMILYHTY 

Asumispalvelujen asiakasmaksujen määräytymisperusteita ei ole säädetty asiakasmaksulaissa tai –
asetuksessa. 

Palvelumaksun määräytyminen: 

Palvelumaksu määräytyy asukkaan tulojen mukaan. Maksu on 35 prosenttia siitä osasta nettotuloa, 
joka ylittää 588,00 euroa kuukaudessa. Tehostetussa palveluasumisessa peritään lisäksi perusmaksu 
42,30 euroa kuukaudessa. Jos molemmat puolisot asuvat yhteisessä palveluasunnossa, on 
palvelumaksu 22 prosenttia 1084,00 euroa ylittävästä yhteenlasketusta nettotulosta.  
Tuloina otetaan huomioon asiakkaan nettotulot ja pääomatulot. Jos kuukausitulot vaihtelevat, 
otetaan kuukausitulona huomioon viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo.  
Tuloksi huomioidaan myös Kelan maksama eläkkeen saajan hoitotuki. Kelan maksama asumistuki 
huomioidaan asiakkaan tuloksi, kun määritellään käyttövaraa. 

Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon kiinteistön luovutuksen yhteydessä määrärajaksi tai 
elinkaudeksi pidätetty rahana suoritettava etuus (syytinki). Edunvalvojan palkkio ja 
tilintarkastusmaksu vähennetään maistraatin voimassa olevan päätöksen mukaan. Vähennykseksi 
hyväksytään perusmaksu ja vuositilin antamisesta määrätty palkkio. Omaisuuden ositusta tai 
perinnönjakoa koskevasta päätöksestä aiheutuneita kuluja ei hyväksytä menoksi palvelumaksua 
määriteltäessä. Lääkekustannuksia ei huomioida menoksi. 

Palveluasumisen maksun sisältö: 

Palveluasumisesta perittävä maksu sisältää hoidon ja huolenpidon. 

Asukkaan maksut:  

Palvelumaksun lisäksi asukkaat maksavat asumisestaan huoneenvuokrasopimuksen mukaisen 
vuokran sekä ruokamenot. Asukkaat kustantavat itse lääkekulut, terveydenhuoltomenot (mm. 
lääkärimaksut), vaatetusmenot, vuodevaatteet, kalustemenot, harrastukset ja matkat. Vuokraan 
asukkaat voivat hakea Kelan asumistukea. Lääkärikäynneistä, myös paikan päällä, peritään 
terveyskeskuksen käyntimaksu tai tilapäisen kotisairaanhoidon lääkärin/hammaslääkärin 
kotikäyntimaksu.  



Asiakkaalle jäävä vähimmäiskäyttövara on 253,62 euroa/kuukausi sekä Kelan hoitotuesta 65 % 
riippuen hoitotuen määrästä (huomioidaan tuloksi vain tehostetussa palveluasumisessa). Mikäli 
edellä mainittua käyttövaraa ei jää, palvelumaksua ei peritä. 
Tulojen vähennyksenä huomioidaan käyttövaraa määriteltäessä asiakkaan palvelukotiin maksama 
vuokra ja ruoka. Kelan asumistuki huomioidaan asiakkaan tuloksi, kun määritellään käyttövaraa. 
Palvelumaksun määrittelyssä huomioidaan, että asiakkaalle jää kuukausittain käyttövara, joka 
on toimeentulotuen perusnormi, vähennettynä ravintomenoilla. Asiakkaalle jäävä 
vähimmäiskäyttövara on 253,62 euroa/kuukausi sekä Kelan hoitotuesta 65 prosenttia riippuen 
hoitotuen määrästä. Jos edellä mainittua käyttövaraa ei jää, palvelumaksua ei  

Lyhytaikainen hoitopäivämaksu Lumilyhty 

Tilapäinen tehostettu palveluasuminen  31,30 €/vrk 
sis. hoivan, ateriat ja asumiskulut 
Osavuorokautinen palveluasuminen (päivä tai yö) 22,50 

IKÄIHMISTEN PERHEHOITO 

Pitkäaikainen perhehoito 

Pitkäaikaisesta ikäihmisten perhehoidosta peritään säännöllisen kotihoidon maksujärjestelmän 
mukainen palvelumaksu, joka on 35 % asiakkaan nettotuloista, joista on vähennetty 
asiakasmaksuasetuksen 3 §:n mukainen tuloraja, joka on 588 € vuonna 2020. 
Lisäksi asiakas maksaa kunnalle kunnanhallituksen päättämän väliaikaispaikan ateriamaksun, joka 
on 13,40 €. 
Maksut kattavat perhehoitajan antaman palvelun, ruoan ja asumisen. Asiakas vastaa itse kaikista 
muista kustannuksista, eikä niistä myöskään makseta kulukorvausta perhehoitajalle. Perhehoidossa 
olevalta asiakkaalta ei peritä päällekkäin kotihoidon maksuja. Jos asiakas siirtyy perhehoidosta 
suoraan laitoshoitoon tai laitoksesta perhehoitoon, ei perhehoidon asiakasmaksua peritä 
siirtopäivältä. 

Tilapäinen perhehoito 

Tilapäishoidon maksu on sisältäen ateriat  31,30 €/vrk 

VAMMAISTEN JA KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELUT JA PERHEHOITO 

Kehitysvammaisten asumispalvelu ja perhehoito 
- ylläpitomaksu (aamupala, lounas, päiväkahvi, päivällinen, 13,40 €/vrk

iltapala)

Vammaisten ja kehitysvammaisten tilapäinen asuminen ja perhehoito ympärivuorokautisessa 
hoidossa 

- yli 16-vuotiaat, yövalvottu 24,70 €/vrk 
- alle 16-vuotiaat, yövalvottu 19,00 €/vrk 
- yli 16-vuotiaat, ei yövalvottu 22,30 €/vrk 
- osavuorokautinen ylläpito, peritään yli 16-vuotiailta 12,40 €/vrk 



TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT 

TERVEYSKESKUSMAKSUT 
Asiakasmaksuasetus 7 – 15§ 

Avosairaanhoidon lääkäripalvelut 

- käyntimaksu *20,60€/käynti

Maksu peritään ainoastaan kolmelta ensimmäiseltä käynniltä samassa 
terveyskeskuksessa kalenterivuoden aikana. Sama maksu peritään käynnistä muussa 
vastaavassa terveydenhoitoyksikössä virka-ajan ulkopuolella ja klo 16 - 19.59 arkisin. 

Käyntimaksua ei peritä rintamaveteraaneilta, pitkäaikaistyöttömiltä asiakkailta,  
omaishoitajilta (hyvinvointi -ja terveystarkastukset) eikä alle 18-vuotiailta lapsilta. 

- käyttämättä tai peruuttamatta jätetty asiakkaan varaama lääkärin vastaanottoaika 15 vuotta
täyttäneiltä    50,80 €

Käynti Oulun seudun yhteispäivystyksessä ia Terveystalon lääkärin vastaanotolla 

- yhteispäivystyskäynti *28,30 €/käynti

Yhteispäivystyksessä (perusterveydenhuolto) peritään arkisin klo 20.00 -8.00 välisenä aikana 
sekä lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhäpäivinä Samaa maksua sovelletaan, kun asiakas käy 
muun vastaavan terveydenhoitoyksikön lääkärin vastaanotolla yhteispäivystyksen sijasta. 

- yhteispäivystyskäynti, muu aika *20,60 €/käynti

Muuna aikana, maksu voidaan periä terveyskeskuksen käyntimaksun maksaneelta asiakkaalta. 

Erikoissairaanhoitotasoiset ostopalvelut yksityisiltä palveluntuottajilta 
terveyskeskuksen kustantamana 

- erikoissairaanhoitotasoisistapalveluista *41,20€/käynti

Näitä palveluita ovat esim. tietyt erityistutkimukset (sydämenultraäänitutkimus, 24 tunnin 
ekg - rekisteröintirasitus -ekg, ENMG, magneetti- ja tietokonekerroskuvaukset, maha-
suolikanavantähystystutkimukset). Sairaalan pkl-maksua vastaava. 

Fysioterapiahoito 

- Fysioterapia, terveyskeskuslähetteellä *11,40 €/kerta



Sarjassa annettavat hoidot/lääkinnällinen kuntoutus 

- lääkinnällinen kuntoutus   *11,40 €/kerta
Lääkinnällisenä kuntoutuksena annettava psykoterapia, puheterapia, fysioterapia,
toiminta- ym. terapia, enintään 45 hoitokerralta kalenterivuodessa

- lääkinnällinen kuntoutus ryhmähoitona  *3,00 €/kerta
Lääkinnällisenä kuntoutuksena annettu ryhmähoito, enintään 45 hoitokerralta
kalenterivuodessa

Alle 18 -vuotiaille annetusta lääkinnällisestä kuntoutuksesta ei maksuja peritä 
(psyko-, puhe-, fysio-, toiminta- ja musiikkiterapia ym.) 

Lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivämaksu 

- Hoitopäivämaksu *48,90€/vrk
- Maksukaton täyttymisen jälkeen

vapaakortin voimassaoloaikana 22,50 €/vrk 
Mukaan luetaan lähtöpäivä. 

Maksu päiväkirurgisesta toimenpiteestä 

- Toimenpide tehdään leikkaussalissa ja se edellyttää yleisanestesiaa, laajaa puudutusta
tai suonensisäisesti annettavaa lääkitystä  *135,10€

Maksukatto 683,00€ 

*-merkityt kerryttävät maksukattoa 

Kohtuuttoman korkeaksi nousevan maksurasituksen estämiseksi on asiakasmaksuista 
palvelujen käyttäjille kalenterivuoden aikana aiheutuvilla kustannuksilla 683 €:n 
maksukatto. Maksukaton seurantajaksona on kalenterivuosi. 

Maksukaton ylittymisen jälkeen ovat maksukattoon sisältyvät palvelut maksuttomia 
asianomaisen kalenterivuoden loppuun saakka. Laitoshoidosta voidaan kuitenkin periä 
maksu palvelunkäyttäjän ylläpidosta maksukaton ylittymisen jälkeenkin ja ylläpitomaksun 
suuruudesta säädetään valtioneuvoston asetuksella. Lyhytaikaisen laitoshoidon 
ylläpitomaksuna peritään Lumijoella maksukaton täyttymisen jälkeen Valtioneuvoston 
asetuksessa säädetty 22,50€/vrk 18vuotta täyttäneeltä henkilöltä. 

Terveyspalvelujen käyttäjän on itse seurattava maksukaton täyttymistä. 

Perittyjen asiakas maksujen yhteismäärää laskettaessa otetaan huomioon 
kalenterivuodenaikana perityt maksut: 

- terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkärinpalveluista
- yksilökohtaisesta fysioterapiasta
- poliklinikkakäynnistä



- päiväkirurgisesta hoidosta
- sarjahoidosta
- yö- ja päivähoidosta
- kuntoutushoidosta
- lyhytaikaisesta sosiaali- ja terveydenhuollon laitoshoidosta

Maksukaton ulkopuolelle jäävät seuraavat maksut: 
- kotona annettavat palvelut: kotipalveluja lyhytaikainen kotisairaanhoito sekä

erikoissairaanhoidon järjestämä hoito potilaan kotona
- yksityislääkärin lähetteellä tehdyistä laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista perittävät

maksut
- terveyskeskuksen suun ja hampaiden tutkimus ja hoito
- sairaankuljetus
- pitkäaikainen laitoshoito
- lääkärintodistusmaksut
- käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä maksu
- lakisääteisistä vakuutuksista maksetut maksut (täyskustannusmaksut)
- toimeentulotukena myönnetyt asiakasmaksut
- sosiaalihuoltolain mukaiset asumispalvelumaksut
- vaikeavammaisen asumispalveluista perittävä asiakasmaksu
- vaikeavammaisen kuljetuspalvelusta perittävä maksu
- työterveyshuollon maksut
- perhehoidon maksut
- viivästyskorko
- perintäkulut

Maksukaton täyttymisen jälkeen perittävät maksut ovat seuraavat: 

- poliklinikka käynnit maksuton 
- päiväkirurgiset käynnit maksuton 
- sarjahoitokäynnit maksuton 
- päivä- ja yöhoito (laitosh) maksuton 
- kuntoutushoito maksuton 
- lyhytaikainen laitoshoito 22,50 €/vrk 

Maksukaton täyttymisen jälkeen myönnetään vapaakortti, minkä myöntää se 
terveydenhuollon laitos, jossa maksukatto on täyttynyt. Vapaakortti on maksukaton 
täyttymisestä lähtien voimassa kalenterivuoden loppuun saakka. 

Alle18-vuotiaan lapsen käyttämistä palveluista perityt maksut otetaan huomioon yhdessä 
hänen vanhempansa tai muun huoltajansa maksujen kanssa. (asiakasmaksulaki 6 a§). 



Lääkärintodistusmaksut 

Maksulliset todistukset ia lausunnot ia niihinliittyvät poikkeukset 

- B-lausunnot    50,80 € 
Niistä b-lausunnoista, jotka eivät liity potilaan hoitoon. B- lausunto tulkitaan hoitoon 
liittymättömäksi silloin, kun se kirjoitetaan eläke-etuuksia sekä erityiskorvattavia 
lääkkeitä varten ja yleensä kuntoutusta varten (paitsi lääkinnällinen kuntoutus mukaan 
lukien rintamaveteraanien kuntoutus). 

Hoitoon liittymättömiä, maksullisia b - lausuntoja ovat edelleen verotusta ja vakuutus 
etuuksien saamista varten taikka viranomaisia varten tai vahingon aiheuttajilta vaadittavaa 
korvausta varten B -lomakkeelle laaditut lausunnot. 

- T -lausunnot/todistukset 50,80 € 

T - lausunnosta tai vastaavista (esim. oppilaitosten lomakkeet) lausunnoista peritään 
aina todistusmaksu. Myös puolustusvoimia varten kirjoitettavasta lausunnosta (T- tai 
SA Lääk 1141 -lomake) peritään todistusmaksu silloin, kun lausunto kirjoitetaan 
muulloin kuin kutsuntatarkastuksen yhteydessä(esim. haettaessa suorittamaan 
asevelvollisuutta vapaaehtoisena). Kutsuntatarkastuksessa (joukkotarkastuksessa tai 
kutsuntatilaisuudessa) kirjoitettavasta SA Lääk 1141-lausunnosta ei peritä maksua. 
Mikäli kutsuntatarkastuksen yhteydessä kirjoitetaan T-lausunto tai lääkärintodistus 
ajokorttianomusta varten, maksu peritään. Koululaisten terveystarkastusten yhteydessä 
kirjoitettavat lausunnot/todistukset ovat samoin maksullisia. 

- E –lausunto 50,80 € 

- Ajokorttitodistus, ajokorttihakemusta varten 61,00 € 

- C –todistukset 50,80 € 

Erilaisten tukien (esim. lapsen hoitotuki, eläkkeensaajan hoitotuki, vammaistuet) hakemista 
varten tarvittava C – todistus. 

- Rokotustodistus 50,80 € 

Rokotustodistus on maksullinenesim. silloin, kun se kirjoitetaan rokotuksesta, joka 
annetaan ulkomailla työskentelyä tai ulkomaille matkustamista varten. Joukkorokotuksen 
yhteydessä annettava todistus on maksuton. 

- Oikeustoimikelpoisuutta koskeva lausunto 50,80 € 

Oikeustoimikelpoisuutta koskevalla lausunnolla tarkoitetaan esim. lausuntoa testamentin 
tekemistä varten. 

- Muut oikeusviranomaisille tarkoitetut lausunnot 50,80 € 



 
Kaikki oikeusviranomaisia/oikeudenistuntoa varten kirjoitettavat todistukset 
ja lausunnot (esim. pahoinpitely vammoista, raiskauksesta ym) ovat maksullisia. 
 

- Todistukset matkatoimistoa varten  50,80 € 
Todistus sairaudesta, joka estää matkalle lähdön tai on aiheuttanut sen keskeytyksen, 
on maksullinen. 
 
 

- Muut todistukset    50,80 € 
 

Lausunto terveyden tilasta on maksullinen, holhoustoimi asioissa henkilön omasta tai hänen 
omaisensa aloitteesta annettavasta lääkärinlausunnosta peritään maksu. 
 
Maksuttomat todistukset ja lausunnot 
 
Lausunto/todistus liittyy hoitoon 

- Sva-todistus ja Svb-todistus työntekijän sairauslomaa varten, todistus sairaan 
lapsen hoitolomaa varten 

- todistus saattajan tarpeesta/muun kuin yleisen kulkuneuvon tarpeesta 
- lausunto raskauden keskeyttämistä varten (R 1 - lomake) 
- nuorison terveystodistus 
- äitiysneuvolatoimintaan liittyvä todistus jälkitarkastuksesta 
- kuolintodistus 
- asevelvollisten ennakkotarkastukseen ja kutsuntatarkastukseen liittyvä lausunto 

(uusintatarkastuslausunto palvelukelpoisuudesta on maksullinen, samoin todistus 
vapaaehtoista asevelvollisuutta varten 

- koulukyytilausunto sairauden perusteella ja todistus koululiikuntaa varten 
- todistussairaanhoidonvuoksitarpeellisenlääkinnällisentoimenpiteensuorittamisesta 

(esim. raskauden keskeyttäminen jasteriloiminen) 
- Maistraatinpyynnöstäannettulääkärinlausuntoedunvalvonnanselvittämistä varten on 

maksuton (holhoustoimilaki 442/1999 90§) 
 
Muut asiakkailta perittävät maksut 
 

- Raskauden ehkäisyyn käytettävistä kierukoista peritään todellisia kustannuksia vastaava 
maksu. 

- Työpaja Lumijobin työpalvelun hinta on 13 €/tunti. 
 
Sotaveteraanit 
 

- Sotaveteraaneilta ei peritä asiakasmaksua sairaanhoidosta, kuntoutushoidosta, 
kotihoidosta, pitkäaikaisesta laitoshoidosta eikä palveluasumisen hoivapalvelusta. 
Valtiokonttori korvaa kunnalle näiden palveluiden kustannukset. 

 
 
 
 
 



SUUN TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 
Asiakasmaksuasetus 9 § 
 
Maksut peritään 18 vuotta täyttäneiltä palvelun käyttäjiltä. Maksua ei peritä 
lumijokisilta rintamapalvelu- tai rintamasotilas tunnuksen omaavilta henkilöiltä. 
 

- Peruuttamattomasta poisjäännistä peritään yli 15 v.  50,80 € 
 
 
Perusmaksu käynneiltä 

- käynti suuhygienistillä   10,20 € 
- käynti hammaslääkärillä   13,10 € 
- käynti erikoishammaslääkärillä   19,20 € 

 
 
Perusmaksun lisäksi peritään tutkimuksesta ja hoidosta voimassa olevan 
terveydenhuollon toimenpideluokituksen suun terveydenhuollon toimenpiteistä 
seuraavat maksut: 
 

1. kuvantamistutkimukset 
- hammaskuvalta    8,40 € 
- leukojen ja koko hampaiston panoraamaröntgenkuvaus  18,90 € 

 
2. ehkäisevä hoito 

- toimenpideluokituksen SC-ryhmän suun terveyden edistämisen toimenpiteistä 
käyntikerralta    8,40 € 
 

3. tutkimukset, hammastarkastukset ja sairauksien hoito 
- toimenpideluokituksen vaativuusluokan mukaan, lukuun ottamatta kohdassa 4 lueteltuja 

proteettisia toimenpiteitä, kultakin toimenpiteeltä: 
 

Vaativuusluokka 
0 – 2      8,40 € 
3 – 4      18,90 € 
5 – 7     37,50 € 
8 – 10     54,90 € 
11 -      77,00 € 
 

4. proteettiset toimenpiteet  
- proteesin huolto, pohjauksella     54,90 € 
- proteesin korjaus      37,50 € 
- akryyliosa- ja kokoproteesi   183,50 € 
- kruunut ja sillat, hampaalta   183,50 € 
- rankaproteesi    222,70 € 
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