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Asiakasmaksut 1.1.2023 alkaen 
 

Sairaalan poliklinikkamaksu   41,80 € 

 

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   136,90 € 

 

Jos potilas otetaan hoitoon sairaansijalle päiväkirurgisen toimenpiteen 

jälkeen, peritään häneltä päiväkirurgisen maksun lisäksi hoitopäivämaksu 

seuraavasta hoitopäivästä lukien. 

 

Lyhytaikainen laitoshoito  

- hoitopäivämaksu (yleinen)   49,60 €  

- psykiatrinen hoitopäivämaksu  22,80 €  

(Maksuja ei saa kuitenkaan periä terveyskeskuksessa eikä sairaalassa  

tai sen toimintayksikössä alle 18-vuotiaalta siltä osin kuin hoitopäiviä 

on kalenterivuodessa kertynyt yli seitsemän) 

 

- hoitopäivämaksu maksukaton   

ylittymisen jälkeen   22,80 € 

  

Päivä- ja yöhoito sairaalassa    22,80 €   

 

Polikliininen käynti   21,00 €  

(ei lääkärin vastaanottoa) 

 

Sarjassa annettava hoito   11,60 € 

Sarjahoitoa ovat muun muassa jatkuva dialyysihoito,  

säde- tai sytostaattihoito ja lääkinnällinen kuntoutus *.  

Maksun voi periä enintään 45 käynnistä kalenterivuodessa. 

Alle 18-vuotiaan sarjahoito on aina maksutonta 

 

Kuntoutushoidon hoitopäivämaksu   17,10 € 

Kuntoutushoidosta voidaan periä enintään 17,10 euroa hoitopäivältä,  

kun vammainen tai kehitysvammainen saa kuntoutushoitoa laitoksessa.  

Alle 18-vuotiaille terveyskeskuksen tai sairaalan toimintayksikössä  

annetusta hoidosta peritään maksua vain seitsemältä ensimmäiseltä  

hoitokerralta kalenterivuodessa. ** 

 

Lääkärintodistus  

Ajokortin saamiseksi tarvittava lääkärintodistus 61,80 €  

Muut lääkärintodistukset    51,50 €  

Maksua ei peritä, kun todistus liittyy hoitokäyntiin, 
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esimerkiksi sairauslomatodistus työnantajalle 

 

 

Maksukatto on 692,00 € / kalenterivuosi  

 

Viivästyskorko peritään korkolain mukaisesti. 

Pitkäaikainen laitoshoito 
Hoitomaksu kuukaudessa voi olla enintään 85 prosenttia hoidettavan 

nettotuloista. Jos laitoshoidossa on suurempituloinen puoliso, maksu on 

enintään 42,5 prosenttia puolisoiden yhteenlasketuista nettotuloista 

kuukaudessa. 

 

Henkilökohtaiseen käyttöön jäävä vähimmäis- 

käyttövara pitkäaikaisessa laitoshoidossa (33 §)           112,00 €/kk  

 

  Maksu ei kerrytä vuotuista maksukattoa. 

 

Muut maksut 
Seuraavat maksut eivät kuulu terveydenhuollon maksukaton piiriin: 

 

Käyttämättä tai peruuttamatta jätetystä palvelusta  

perittävä maksu (pkl-käynti tai kallis kuvantamis- 

tutkimus), 18 vuotta täyttänyt  51,50 €  

Maksua ei saa periä, jos peruuttamatta jättämiseen on hyväksyttävä syy 

 

Aikuispsykiatrian päivähoidon maksu         11,90 €/käynti  

 

Perhehuonemaksu synnytysten yhteydessä           25,00 euroa/vrk 
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Maksukattoon sisältyvät seuraavat julkisen terveydenhuollon maksut: 

 sairaalan poliklinikkamaksut 
 sarjahoidon maksut 
 päiväkirurgian maksut 
 lyhytaikaisen laitoshoidon maksut terveydenhuollon ja sosiaalihuollon laitoksissa 
 yö- ja päivähoidon maksut 
 kuntoutushoidon maksut 
 terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelujen maksut 
 1.1.2022 alkaen maksukattoon huomioidaan myös suun terveydenhuollon ja kotona 

tapahtuvan hoidon kustannuksia tietyiltä osin. 
 

Maksukatossa ei oteta huomioon maksuja, joiden perusteena on työtapaturma- ja 
ammattitautilain, maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain, sotilasvammalain, 
liikennevakuutuslain, potilasvahinkolain tai näitä vastaavan aikaisemman lain perusteella 
korvattava hoito. 

Maksukattoon ei kuulu myöskään maksut, joita peritään enintään palvelun tuottamisesta 
aiheutuvien kustannusten suuruisena muulta kuin Suomessa asuvalta. 

Asiakkaan tulee itse osoittaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksukaton 
ylittyminen esittämällä alkuperäiset laskut ja maksukuitit hänen itsensä tai hänen huollettavinaan 
olevien alaikäisten lasten saamista palveluista suoritetuista maksuista. Jos asiakkaalla on 
maksukattoa kerryttäviä käyntejä ja hoitojaksoja vain Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin laitoksissa, 
tietojärjestelmä huomauttaa maksukaton täyttymisestä.  
Kun maksukatto täyttyy, asiakkaalle korjataan hoitolasku maksukaton mukaiseksi. Jos asiakkaalla 
on ko. vuodelta ennen korjatun laskun hoitoaikaa maksukattoa kerryttäviä asiakasmaksuja muihin 
julkisiin sairaaloihin ja/tai terveyskeskuksiin, asiakkaan tulee toimittaa niistä alkuperäiset laskut ja 
maksukuitit maksukaton uudelleen laskentaa varten sekä pankkitilinsä IBAN-numero mahdollisia 
liikamaksupalautuksia varten viimeistään ennen saamansa laskun eräpäivää. Tositteet esitetään 
siihen laitokseen, jossa maksukatto tulee täyteen. 

 

Maksuttomat terveyspalvelut erikoissairaanhoidossa 

 poliklinikan antama tutkimus ja hoito alle 18-vuotialle 
 alle 18-vuotiaan osastohoito siltä osin kuin hoitopäiviä kalenterivuodessa on kertynyt yli 

seitsemän lukuun ottamatta kehitysvammaisten erityishuoltoa 
 päihteitä käyttäville raskaana oleville suunnattujen äitiyspoliklinikoiden antama tutkimus, 

hoito ja seuranta 
 ihmisen elimen, kudoksien tai solujen luovuttajan tutkimus ja hoito 
 tartuntatautilaissa (1227/2016) tarkoitetut rokotukset, yleisvaarallisen tartuntataudin 

tutkimus, hoito ja hoitoon määrätyt lääkkeet sekä sairastuneen tai sairastuneeksi epäillyn 
eristäminen, valvottaviin tartuntatauteihin kuuluvien HIV-infektion, sankkerin, tippurin ja 
sukupuoliteitse tarttuvan klamydiainfektion tutkimus ja hoito sekä hoitoon ja taudin ehkäisyyn 
määrätyt lääkkeet 

 terveydenhuoltolain 29 §:ssä tarkoitettuun lääkinnälliseen kuntoutuksen kuuluva neuvonta, 
kuntoutustarvetta ja mahdollisuuksia selvittävä tutkimus sekä sopeutumisvalmennus ja 
kuntoutusohjaus silloin, kun nämä tapahtuvat erillisinä ainoastaan näitä toimintoja sisältävinä 
käynteinä lääkinnällisen kuntoutuksen yksiköissä. Muissa yksiköissä kuntoutustarkoitukseen 
annetut normaalit hoitotoimenpiteet ovat asiakkaalle maksullisia. 
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 hengityshalvauspotilaan hoito ja ylläpito sekä hoitoon liittyvät kuljetukset 
 mielenterveyslain (1116/1990) 9 §:n perusteella järjestetyn tarkkailun ajalta, jos tarkkailtavaksi 

otettua ei tarkkailun perusteella määrätä mainitun lain 8 §:ssä tarkoitettuun tahdosta 
riippumattomaan hoitoon 

 lyhytaikaisessa laitoshoidossa maksua ei peritä niiltä täysiltä vuorokausilta, jolloin palvelun 
käyttäjä on hoitojakson aikana poissa laitoksesta. Pitkäaikaisen laitoshoidon maksun saa periä, 
vaikka palvelu keskeytyisi tilapäisesti asiakkaasta johtuvasta syystä. Jos palvelu keskeytyy yli 
viideksi päiväksi maksua ei peritä viittä päivää ylittävältä ajalta. Jos palvelun keskeytys jatkuu 
koko kuukauden, maksua ei peritä lainkaan.  

 maksukaton ylittymisen jälkeen maksukattoon sisältyvät avohoidon palvelut ko. 
kalenterivuoden loppuun 

 psykiatrian avohoito siihen liittyvää osittaista ylläpitoa lukuun ottamatta 
 Seri-tukikeskuksessa annettava hoito 
 sotiemme 1939 - 1945 veteraanit  
 Veteraanit saavat maksuttoman poliklinikkakäynnin näyttämällä tammenlehvätunnuksensa, 

esittämällä sotilaspassin tai kortin, jossa on rintamatunnus, rintamapalvelustunnus tai 
veteraanitunnus. Myös kuvallinen Kela-kortti R-tunnuksella tai MR-tunnuksella käy 
identifiointiin. 

 partisaanihyökkäyksen siviiliuhrit ja karjan evakuointiin sotatoimialueella osallistuneet 
 Henkilöt saavat maksuttoman poliklinikkakäynnin esittämällä todistuksen Valtiokonttorin 

myöntämästä kertakorvauksesta tai kuntoutusoikeudesta tai sota-arkiston myöntämän 
todistuksen palvelusta eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä. 

 sodissamme 1939 - 1945 vammautuneet siviilihenkilöt 
 Henkilöt saavat vapautuksen poliklinikkamaksuista 1.7.2020 alkaen esittämällä 

Tapaturmaviraston tai Valtiokonttorin päätöksen sotainvaliditeetista. 

 

**  Kunta järjestää asukkailleen tarpeelliset lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut terveydenhuoltolain 

     perusteella. Lääkinnälliseen kuntoutukseen kuuluvat 

 kuntoutusneuvonta ja -ohjaus 

 toiminta- ja työkyvyn sekä kuntoutustarpeen arviointi 

 kuntoutustutkimus, jonka avulla selvitetään kuntoutusmahdollisuuksia 

 toimintakyvyn parantamiseen ja ylläpitämiseen tähtäävät terapiat ja muut tarvittavat 

toimenpiteet 

 apuvälinepalvelut 

 sopeutumisvalmennus 

 kuntoutusjaksot laitos- tai avohoidossa. 

Kunta vastaa potilaan lääkinnällisen kuntoutuksen suunnittelusta. Lääkinnällisen kuntoutuksen 

tarve, tavoitteet ja sisältö määritellään kuntoutussuunnitelmassa. Kunta vastaa lisäksi 

kuntoutuspalvelun ohjauksesta ja seurannasta. (Terveydenhuoltolaki 29§) 

 


