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Asiakasmaksut 2019
Hallitus 18.12.2018
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus on vahvistanut sosiaalija terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain ja asetuksen nojalla
seuraavat taksat:
Sairaalan poliklinikkamaksu (8 §)

36,80 €

Sama maksu voidaan periä kaikilta 18 vuotta täyttäneiltä henkilöiltä
terveyskeskuksen ja sairaalan yhteisesti sairaalassa järjestämän päivystyksen
yhteydessä arkisin 20:00 – 8:00 välisenä aikana sekä lauantaisin ja
pyhäpäivinä.
Päiväkirurginen toimenpide (8a §)

120,80 €

Jos potilas otetaan hoitoon sairaansijalle päiväkirurgisen toimenpiteen
jälkeen, peritään häneltä päiväkirurgisen maksun lisäksi hoitopäivämaksu
seuraavasta hoitopäivästä lukien.
Polikliininen käynti
(ei lääkärin vastaanottoa)

18,90 €

Sarjassa annettava hoito (11 §)
maksimissaan 45 käyntiä / vuosi

10,10 €

Lyhytaikainen laitoshoito (12 §, 26a §)
- hoitopäivämaksu (yleinen)
- psykiatrinen hoitopäivämaksu
- hoitopäivämaksu maksukaton
ylittymisen jälkeen

43,60 €
20,20 €
20,20 €

Päivä- ja yöhoitomaksu (13 §)

21,00 €

Kuntoutushoidon hoitopäivämaksu (14 §)

16,90 €

Lääkärintodistus (23 §)

47,30 €

Käyttämättä tai peruuttamatta jätetystä palvelusta
perittävä maksu (pkl-käynti tai kallis kuvantamistutkimus), 15 vuotta täyttänyt

50,80 €

Maksukatto on 683,00 € / kalenterivuosi
Viivästyskorko peritään korkolain mukaisesti.
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Pitkäaikainen laitoshoito
- Kuukausimaksu: 85 % hoidossa olevan nettotuloista kuitenkin siten, että
hoitoa saavan henkilön henkilökohtaiseen käyttöön jää kuukausittain
vähintään kulloinkin voimassa olevan asetuksen henkilökohtaiseen käyttöön
tarkoitettu euromäärä.
- Kuukausimaksu, joka on 42,5 % puolisoitten yhteenlasketuista nettotuloista,
jos hoidettava henkilö on ennen laitoshoidon alkamista elänyt
yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliiton omaisissa olosuhteissa ja hänen
nettotulonsa ovat suuremmat kuin puolison nettotulot. Hoitoa saavan
henkilön henkilökohtaiseen käyttöön on jäätävä kuukausittain vähintään
kulloinkin voimassa olevan asetuksen henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettu
euromäärä.
Henkilökohtaiseen käyttöön jäävä vähimmäiskäyttövara pitkäaikaisessa laitoshoidossa (33 §)

108,00 €/kk

Maksu ei kerrytä vuotuista maksukattoa.

Asumispalvelut
Vuokra ja muut asumiskustannukset
Henkilön (tai perheen) käyttöön luovutettu asunto tai osa-asunto: todelliset
kustannukset tai vähintään neliömetriä kohti laskettu lämmin vuokra,
sisältäen sähkö ja veden
Kuntoutumisyksikkö Pihla
-osuus yhteisistä tiloista

23,04 € /asm2
20,00 € / kk

Tukiasuminen / Pihla
-sähkö

7,47 – 11,48 € /asm2
19,00 € / kk

TUKIPALVELUT:
(hoitotarvikkeet ja pyykkimaksut)

65,50 – 73,50 € / kk

Tilapäisasuminen asumisyksiköissä:
Lyhytaikainen asuminen asumispalveluyksikössä.

35,00 € / vrk

Päivä- ja yöhoidon maksut asumispalveluissa
(ei kerrytä maksukattoa)
Risteys /Intervallihoito

11,00 € / vrk
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Ateriapalvelu
Ruokailu toimintayksikössä tai muussa tarjoilupaikassa ateriapäivältä
Kuntoutumisyksikkö Pihla

14,15 €

Hengityshalvauspotilaalle järjestettävä hoito
Hengityshalvauspotilaalle järjestetty kunnallinen hoito ja hoitoon liittyvät
kuljetukset ovat maksuttomia ja hoito tulee järjestää sairaalassa tai sairaalan
kirjoista poistamatta kotihoidossa.

