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KKKUUUNNNTTTAAAYYYHHHTTTYYYMMMÄÄÄNNN   MMMAAAKKKSSSUUUTTTAAAKKKSSSAAA   

                                                                                                            222000222111   
 

1. ASIAKKAALTA PERITTÄVÄT MAKSUT  
  

A) PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT (YH 18.11.2020/151 §) 
 

1. Vammaispalvelut  
Vammaispalvelun palveluasuminen ja kehitysvammahuollon asumispalvelut 

 ateriamaksu   15 € /pv 

 jos ateriamaksu on alle 15 €/pv, palveluntuottaja perii maksun asiakkaalta 

 ylläpitomaksu   25-45 € /kk 

Kirsikkakoti 

 vuokra    291 €/kk 

 vesi     13,10 €/kk 

 tilapäinen ympärivuorokautinen asumispalvelu 26 €/pv 

 alle 16-vuotiaat   11,40 €/pv 

 päivähoito   18 €/pv 

 yöhoito    18 €/pv  

Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu 

 asiakkaan omavastuuosuus, jonka taksi perii asiakkaalta matkan yhteydessä 

matkakilometrit 

enintään 

omavastuuosuus 

alle 6 km 3,30 € 

9 km 3,60 € 

12 km 3,90 € 

16 km 4,70 € 

20 km 5,50 € 

25 km 6,10 € 

30 km 6,80 € 

35 km 7,40 € 

40 km 8,20 € 

45 km 9,30 € 

50 km 10,10 € 

80 km 15,50 € 

90 km 17,30 € 

100 km 18,70 € 
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Kehitysvammahuollon työ- ja päivätoiminta (Hovipaja ja Toimari) 

 ateriamaksu    5 €/pv 

 matkakulut korvataan asiakkaalle, mikäli hän kulkee julkisilla kulkuvälineillä 

Omaishoidon vapaat 

 asiakasmaksu   11,40 €/vrk 

 

2. Aikuisten psykososiaaliset palvelut 

Sosiaalihuoltolain mukaiset asumispalvelut 

 Palveluasumisessa ja tehostetussa palveluasumisessa asiakasmaksu määrätään asi-

akkaan maksukyvyn mukaan keskimääräisten kuukausitulojen perusteella niin, et-

tä asiakkaan käyttövaraksi jää asiakasmaksun suorittamisen jälkeen 200 €/kk. 

 Lyhytaikaisessa (alle 3 kk) tai jaksotetussa palveluasumisessa ja tehostetussa pal-

veluasumisessa asiakkaalta peritään asiakasmaksua 27 €/pv. 

 Tuetussa asumisessa asiakasmaksuna peritään asiakasmaksuasetuksen mukaan ko-

tona annettavan palvelun yksinäisen henkilön mukaan määräytyvä enimmäismak-

su eli 35 % sosiaali- ja terveysministeriön kulloinkin vahvistaman tulorajan ylittä-

västä bruttotulosta. Tuloraja vuonna 2020 on yksinäisen henkilön kohdalla 588 

€/kk. 

 

3. Lapsiperheiden palvelut 

Lapsiperheiden kotipalvelu 

 Lapsiperheiden kotipalvelun käynneistä ei peritä maksua, kun kotipalvelu kuuluu 

lapsiperheiden sosiaalihuollon tai lastensuojelun asiakkaan asiakassuunnitelman 

mukaisiin palveluihin.  

 Kotipalvelun tarve, joka ei perustu sosiaalihuollon tai lastensuojelun asiakkuuteen, 

vaan yleensä ainoastaan somaattiseen syyhyn (esim. lapsen sairaus) peritään koti-

palvelusta kotihoidon mukaan määräytyvä maksu. 

 Ennaltaehkäisevänä palveluna lapsiperheiden on mahdollista saada viisi maksu-

tonta käyntikertaa, jotka eivät edellytä sosiaalihuoltolain mukaista palvelutarpeen 

arviointia tai asiakkuutta. 

 Ennaltaehkäisevänä palveluna Keski-Satakunnan kuntien alueella perheeseen tule-

valle uudelle lapselle tarjotaan lapsikohtainen vauvalahjakortti (lahjakortin saa 

kaksin- tai kolminkertaisena ym., jos perheeseen tulee kerralla useampi uusi lapsi), 

joka oikeuttaa neljän tunnin käyntiin lapsiperhepalvelujen kotipalvelun työnteki-

jälle. Lahjakortti annetaan neuvolasta.  
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B) TERVEYDENHUOLLON AVOPALVELUT 
 (Asiakasmaksulaki 734/92, 7-9 §, 25 §; Asetus 842/2014) 

 
1. Avoterveydenhoito 

 

LÄÄKÄRIKÄYNTIEN MAKSUT 
- Terveysasemilla asioinnista peritään käyntimaksu 20,60 € kolmelta ensim-

mäiseltä terveyskeskuskäynniltä kalenterivuodessa  

- Maksua ei peritä alle 18-vuotiailta, veteraaneilta, kunnallisen vanhainkodin 

pitkäaikaispotilailta, maksukaton ylittymisen jälkeen eikä asiakkaan siirtyes-

sä suoraan osastolle 

- Peruuttamattomasta poisjäännistä peritään käyttämättä jääneen ajan maksu  

50,80 €; ei alle 15-vuotiailta 

    

TERVEYDENHUOLLON AMMATTIHENKILÖN SAIRAANHOIDOL-

LINEN VASTAANOTTOKÄYNTI 

- Käyntimaksu 11,40 € kolmelta ensimmäiseltä hoitajakäynniltä kalenterivuo-

dessa 

- Hoitajamaksu peritään sairaanhoidollisista käynneistä, esim. injektiot ja in-

fuusiot, ompeleiden poisto, päivystävä sairaanhoitaja (esim. vatsatauti, fluns-

sa), haavan hoidot, rokotusohjelman ulkopuoliset rokotukset, kansansairauk-

sien hoitoon liittyvät hoitajien vastaanotot (esim. astma, reuma, sydänsairau-

det, INR-vastaanotto, diabetes), Doppler-tutkimus, muistihoitajan vastaanot-

to, korvahuuhtelu, Pef-seuranta, jalkahoito 

o terveyden edistämisen ja ehkäisevän terveydenhuollon käynnit ovat 

maksuttomia (esim. rokotusohjelman mukainen rokotus, terveystar-

kastus, terveysneuvonta, ehkäisyyn liittyvä käynti); maksua ei peritä 

tartuntatautilain mukaisesta hoidosta, päihteiden korvaushoidosta, 

psykiatrisen hoidon käynneistä eikä audionomikäynneistä. 

- Maksua ei peritä alle 18-vuotiailta, veteraaneilta, kunnallisen vanhainkodin 

pitkäaikaispotilailta, maksukaton ylittymisen jälkeen eikä asiakkaan siirtyes-

sä suoraan osastolle. 

- Hoitajamaksut kerryttävät maksukattoa 

- Jos asiakas käy saman vastaanottokäynnin aikana sekä hoitajalla että lääkäril-

lä, ei hoitajakäyntimaksua peritä 

 

FYSIOTERAPIAMAKSUT 

- Yksilöterapiasta peritään 11,40 €/käyntikerta (maksukaton ylittymisen jäl-

keen maksuton) 

- Kotikäynti 12,00 €/käyntikerta  

- Veteraaneille maksuton 1.1.2009 alkaen. Maksua ei peritä myöskään alle 18-

vuotiailta eikä pelkästään apuvälinetarpeen arviointiin perustuvista käynneis-

tä 

- Apuvälineiden kotiinkuljetus ja asennus 20 €/tunti + kilometrikorvaus (mi-

nimiveloitus 15 €) (YH 19.12.2012/202 §) 

 
SARJASSA ANNETTAVA HOITO 

- Sarjassa annettavasta hoidosta peritään 11,40 €/hoitokerta (esim. siedätyshoi-

to, lääkinnällinen kuntoutus) 

- Maksullisten hoitokertojen enimmäismäärä on 45. 

- ei peritä maksukaton ylittymisen jälkeen; veteraaneille maksuton  

- ei peritä alle 18-vuotiailta 

(kotona annettava hoito ei ole sarjahoitoa) 
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2. Suun terveydenhuollon maksut 

- alle 18-vuotiaille maksutonta 

- maksut määräytyvät toimenpiteiden mukaan.  

- hoitoon ja tutkimuksiin lisätään aina perusmaksu. 

     (maksuasetuksen 772/98 § 9 mukaiset enimmäiskorvaukset): 
1. Perusmaksu 

Suuhygienisti   10,20 €/käynti 

Hammaslääkäri   13,10 €/käynti 

Erikoishammaslääkäri                       19,20 €/käynti 

Käynti asiakkaan luona hammaslääkäri 18,90 €/käynti 

     muu henkilö 12,00 €/käynti 

2. Tutkimukset: 

                                         a) Toimenpideluokituksen SA -ryhmän tutkimuksista käyntikerralla  8,40 € 

                                              b) Lisäksi tehdyistä kuvantamistutkimuksista hammaskuvalta            8,40 € 

                          c) leukojen ja koko hampaiston panoraamaröntgenkuvauksesta        18,90 € 

 

3. Ehkäisevä hoito 

Kulloinkin voimassa oleva sairausvakuutuskorvaustaksa; ehkäisevän hoidon ja 

terveyskasvatuksen toimenpiteet käyntikerralta                 8,40 € 

4.  Sairauksien hoito 

Toimenpideluokituksen vaativuusluokan mukaan, lukuun ottamatta kohdassa 5 

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 € 

5. Proteettiset toimenpiteet 

a) proteesien hoito: pohjauksella   54,90€ 

korjaus   37,50 € 

b) akryyliosa- ja kokoproteesi 183,50 € 

c) kruunut ja sillat hampaalta 183,50 € 

d) rankaproteesi  222,70 €  

  

- Edellä 1 ja 2 momentissa säädettyjen maksujen lisäksi oikomislaitteista ja 

hammasproteettisista toimenpiteistä peritään aiheutuvat hammastekniset ku-

lut enintään todellisten kustannusten mukaisina, mikäli potilas ei ole suoritta-

nut maksua suoraan valmistajalle. 

- Erikoismateriaaleista peritään enintään todellisia kustannuksia vastaava mak-

su 

- Jos potilaan annettujen käyttöohjeitten vastaisen menettelyn tai ilmeisen huo-

limattomuuden vuoksi on aiheutunut oikomislaitteen häviäminen tai vahin-

goittuminen, peritään häneltä uuden oikomislaitteen hankkimisesta tai vahin-

goittuneen laitteen korjaamisesta aiheutuneet kulut todellisten kustannusten 

mukaisina. 

- Henkilöllä, jolla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelustunnus tai veteraa-

nitunnus (myös miinanraivaajat), ei peritä maksua hampaiden tarkastuksesta, 

ehkäisevästä hoidosta eikä protetiikkaan liittyvästä kliinisestä työstä. 

- Peruuttamattomasta poisjäännistä peritään 15 vuotta täyttäneiltä käyttämättä 

jääneen ajan maksu 50,80 €. 

- Suun terveydenhuollon maksut eivät sisälly maksukattoon 

-    Myös odottavilta äideiltä peritään suun terveydenhuollon maksu 
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3. Muut 

- Peruuttamattomasta ajasta peritään 50,80 € maksu kaikilta 15 vuotta täyttä-

neiltä (aika tulee perua edellisenä päivänä klo 14 mennessä), kun asiakas jät-

tää peruuttamatta varaamaansa ajan lääkärille (myös psykiatrin ajanvarauk-

set), suun ja hampaiden tutkimukseen/hoitoon tai silmänpohjatutkimukseen 

- Yksityislääkärin lähetteellä tehtävät tutkimukset: 

 hoitajan/asiantuntijahoitajan tekemät tutkimukset 40,00 €/72,00 € 

(esim. Holter, Spirometria, ABI, EKG)        

 lääkärin tekemät tutkimukset      100,00 € 

 erikoislääkärin tekemät tutkimukset (esim. ergometria) 200,00 €  

  

 
4. Todistusmaksut 

(Asiakasmaksulaki 734/92, 23 §; Asetus 842/23.10.2013) 
 

LÄÄKÄRINTODISTUKSET 

1. TAVALLINEN   50,80 € 

- C-todistus, T-todistus 

- E-lausunto 

- lääkärintodistus vammaispalvelulain perusteella annettavien palvelujen 

hakemiseksi (esim. kuljetuspalvelu) 

- vaihto-oppilastodistus 

todistus invalidiprosentista verotukseen 

hammaslääkäritodistus 

todistus kypäräpakon vapauttamisesta 

todistus turvavyön käytön tai autoveron vapauttamisesta  

meripalvelutodistus 

todistus laskuvarjohyppääjä- ja sukeltajakurssille yms. 

lausunto oikeudenkäyntiä varten 

todistus hoitotukea varten 

todistus vapaaehtoisesta asepalvelusta varten 

lausunto holhousasioissa, kun asiakas omasta tai omaisensa aloitteesta 

pyytää 

lausunto työvoimatoimistoa varten 

todistus taksiajolupaa varten 

 

2. AJOKORTTITODISTUS 

Tieliikennelaissa (267/1981) säädetyistä ajo-oikeuden saamiseksi tai säi-

lyttämiseksi tarvittavasta lääkärintodistuksesta 61,00 € 

 

Rintamamiestunnuksen omaavilta veteraaneilta ja heidän puolisoiltaan ei peritä mak-

sua todistuksesta, joka oikeuttaa pääsyn veteraanikuntoutukseen (koskee myös muita 

sodanaikaisiin tehtäviin osallistuneita esim. miinanraivaajia ja lottia). 

 

Jos lääkärintodistuksia ja -lausuntoja kirjoitetaan laitoshoidon aikana, niistä peritään 

maksu normaaliin tapaan. 

 

Todistusmaksuissa ei ole ikärajoja, eivätkä ne kerrytä vuotuista maksukattoa. 
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C) KOTI-, SAIRAALA- JA HOIVAPALVELUT 
 

1. Kotisairaanhoidon/kotisairaalan asiakasmaksut 

- käyntimaksu palveluista on 12,00 €/käynti (enint.. 3 kertaa/vrk) 

- lääkärin kotikäyntimaksu 18,90 €/käynti 

- jos asiakkaalla on voimassa oleva kotipalvelun kuukausimaksu, ei kotisai-

raanhoitoa eikä lääkärin kotikäyntimaksua laskuteta 

- veteraaneille maksuton 1.1.2009 alkaen 

> kotona annettava hoito ei kerrytä maksukattoa! 

 

2. Tk-sairaalan/osaston asiakasmaksut 
(Asiakasmaksulaki 734/92, 12-13 §; Asetus 842/23.10.2014) 

- lyhytaikaisen laitoshoitomaksu 48,90 €/vrk 

- alennettu laitoshoitomaksu 22,50 €/vrk, kun maksukatto täynnä 

- päivä- tai yöhoidon maksu 22,50 € (ei peritä maksukaton ylittymisen jälkeen) 

- omaishoidon lakisääteinen vapaa 11,40 €/vrk (ei kerrytä maksukattoa; peri-

tään myös maksukaton ylittymisen jälkeen) 

- Laitoshoidon maksua ei peritä alle 18-vuotiaalta siltä osin kuin hoitopäiviä 

on kalenterivuodessa kertynyt seitsemän. 

- vuodeosastopotilailta ei laskuteta fysioterapiahoitoa erikseen 

- Lyhytaikaiseen hoitoon sisältyy kiireellinen hammashoito ja pitkäaikaiseen 

hoitoon suun terveys kokonaisuudessaan 

 

Lähtöpäivä luetaan hoitovuorokaudeksi lukuun ottamatta tilanteita, joissa potilas lähe-

tetään välittömästi toiseen hoitolaitokseen hoidettavaksi ja potilas sisäänkirjoitetaan 

vastaanottavaan laitokseen (maksuasetus § 2 ja § 12).  

 

3. Asumispalveluiden asiakasmaksut 

YH 26.11.2020 § 169 

 

 Yhteisöllinen palveluasuminen 

Asukas maksaa vuokranosuuden sekä tarvitsemansa palvelun esim. kotihoidonmaksun 

vahvistettujen perusteiden mukaisesti (kuntayhtymähallitus 14.10.2020/121§) 

Palveluasuminen 

Asukas maksaa palvelutalo/asunto kohtaisen vuokran ja tarvitsemansa palvelun mak-

sut joko kotihoidon tai tukipalvelun vahvistettujen maksujen mukaisesti (kuntayhty-

män hallitus 14.10.2020/121§) 

Laitoshoito, lyhytaikaishoito 

48,90€/vrk, kerryttää maksukattoa (683€). 

Maksukaton jälkeen hoitomaksu 22,50€/vrk 

Tehostettu palveluasuminen, lyhytaikaishoito 

37 €/vrk, ei kerrytä  maksukattoa  

ei sisällä hoito- ja hygieniatuotteita, eikä lääkkeitä 

Tehostetun palveluasumisen asiakasmaksut 

Asiakasmaksu on asukkaan nettotuloista 85%, vähennettynä asuntokohtainen vuokra 

ja ateriat 12€/vrk sekä asukkaan käyttövara 165€/kk. 

Asiakasmaksu voi olla enintään hoidon todelliset kustannukset.  

 

 

 

 

 



Yhtymähallitus 17.12.2020 §  

 

Tehostetun palvelusetelin asiakasmaksu 

Asiakasmaksu määräytyy kuten tehostetutussa palveluasumisessa, kuitenkin siten, että 

asukas maksaa itse asuntokohtaisen vuokran ja ateriat palvelutalokohtaisen hinnaston 

mukaisesti. Lisäksi asukas maksaa hoidon ja hoivan omavastuuosuuden palvelutalo-

kohtaisen hoitopäivähinnan mukaisesti. Palvelusetelillä tuotettava palveluasuminen 

toteutetaan kuntayhtymän alueella seudullisen palvelusetelijärjestelmän avulla. Seu-

dullista palvelusetelijärjestelmää hallinnoi Säkylän kunta. 

Vaativa tehostettu palveluasuminen 

Asiakasmaksu määräytyy kuten tehostetutussa palveluasumisessa. Voidaan toteuttaa 

myös palvelusetelillä.  

Pitkäaikainen laitoshoito 

Hoitomaksu on enintään 85% asiakkaan nettotuloista kuukaudessa, kuitenkin enintään 

hoidon todelliset kustannukset. Asiakkaalle on jää käyttövaraksi asiakasmaksulain 

mukaan vähintään 110 €/kk.  

Päivä/yö hoitomaksu 22,50€/hoitopäivä  

 
4. Vanhustalojen, palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen vuokrat 

 

Yhtymähallituksen päätös 14.10.2020 § 123 (erillinen liite) 
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ASIAKKAALLE MAKSUTTOMAT TERVEYDENHUOLLONPALVELUT 
- neuvolapalvelut ja lasten rokotusohjelmaan kuuluvat rokotukset 

- koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon palvelut 

- työterveyshuollon palvelut työntekijälle  

- puheterapiapalvelut 

- psykologipalvelut 

- psykiatrian avopalvelut 

- terveyden edistämisen ja ehkäisevän terveydenhuollon hoitajakäynnit; hoitajakäynnit liittyen 

tartuntatautilain mukaiseen hoitoon, päihteiden korvaushoitoon tai psykiatriseen hoitoon 

- terveyskeskuslääkärin määräämät laboratorio- ja röntgentutkimukset 

- sukupuolitautitestit (myös yksityisen määräämät) 

- fysioterapian ryhmiin osallistuminen 

- alle 18-vuotiaan suun terveydenhuollon käynnit ja toimenpiteet 

- alle 18-vuotiaiden lääkäri- ja hoitajakäynnit terveysasemalla 

- alle 18-vuotiaiden käynnit jalkahoitajalla 

- hoitoon liittyvät todistukset: 

 sairaslomatodistukset 

 b-todistus 

 todistus lapsen sairaudesta 

 matkatodistukset esim. todistus koulukyytiä varten, koululaisten ruoka-

allergiatodistukset 

 nuorison terveystodistukset 

 tutkimus- ja hoitomääräykset 

 lausunto asevelvollisuudesta vapauttamiseksi 

 SVOL-lähete/maksusitoumus lääkinnälliseen kuntoutukseen 

 aborttilausunnot 

 sterilointitodistus 

 kuolintodistukset 

 holhoustodistukset; holhouksen purkaminen (tuomioistuimen tai maistraatin 

määräyksestä), kehitysvammaisten rajoittamispäätökset, todistus vammaisen 

pysäköintiluvasta 

 todistus veteraanikuntoutusta varten 

- terveysasemalla käytettävät hoitotarvikkeet kuten lääkkeet, sidetarvikkeet ja katetrit 

             diabeetikoille, avannepotilaille ja eräille muille potilasryhmille jaettavat hoitotarvikkeet 

- käynnit sosiaalityöntekijällä ja potilasasiamiehellä 

- kutsuntoihin osallistuvien käynnit 

- isyystutkimukseen liittyvä lääkärikäynti 

- alle 65-vuotiaiden vaikeavammaisten kuntoutussuunnitelmat (B-lausunto Kelaa varten) 

 

Veteraaneille maksutonta  
(koskee myös miinanraivaajia ja Lotta-tunnuksen omaavia, joille on määritelty sotainvaliditeettiprosentti) 

- lääkärikäynti/hoitajakäynti 

- päivystyskäynti 

- fysioterapiakäynti 

- kotisairaanhoidon käynti 

- sarjassa annettava hoito 

- jalkahoidot 

- todistusmaksut veteraanikuntoutusta varten 

- hammashoito (tarkastus, ehkäisevä hoito, protetiikkaan liittyvä kliininen työ) 
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MAKSUKATTO 
 

Kunnallisen terveydenhuollon asiakasmaksuissa on 683 euron maksukatto kalen-

terivuotta kohti. Maksukaton täytyttyä asiakas saa maksukattoa kerryttäneet 

avohoidon palvelut maksutta. Lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivämaksu ale-

nee 22,50 euroon maksukaton saavuttamisen jälkeen. Alle 18-vuotiaiden lasten 

maksut otetaan huomioon huoltajan maksukatossa. 

 

Maksukattoon lasketaan mukaan terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäri-

käynnit (vuosi-, käynti- ja päivystysmaksu), terveydenhuollon ammattihenkilön 

sairaanhoidollinen vastaanottokäynti, fysioterapia, sarjahoito (sis. jalkahoito ja 

siedätyshoito), poliklinikkamaksut, lääkinnällisen kuntoutusterapian omavas-

tuuosuudet, päiväkirurgian maksu sekä lyhytaikaisen laitoshoidon maksut niin 

terveydenhuollon kuin sosiaalihuollon laitoksissa. 

 

Maksukattoon ei lasketa mukaan maksuja esim. hammashoidosta, kotona annet-

tavasta hoidosta, työterveyshuollosta, sairaankuljetuksesta ja lääkärintodistuk-

sista, eikä erikoismaksuluokan lisämaksuja, yksityislääkärinlähetteellä tehtävien 

laboratorio- ja kuvantamistutkimusten maksuja, tulosidonnaisia maksuja eikä 

maksuja, jotka on korvattu asiakkaalle esim. toimeentulotuesta tai tapaturmava-

kuutuksen perusteella. 

 

Terveyspalvelujen käyttäjän on itse seurattava maksukaton täyttymistä. Tätä 

varten hän voi pyytää terveyskeskuksesta seurantakortin. Alkuperäiset maksu-

kuitit on kuitenkin säilytettävä, sillä ne on esitettävä tarvittaessa ennen kuin 

asiakas saa todistuksen maksukaton täyttymisestä. Todistuksen antaa terveys-

keskus tai muu julkinen terveydenhuolto. 

 

Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymässä maksukattoon liittyvissä 

asioissa yhdyshenkilöinä toimivat  

Harjavallan terveysasemalla Jaana Vilkgrund 044 450 3260 

Kokemäen terveysasemalla  Aino Vähä-Heikkilä 044 450 3810 
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2. HENKILÖKUNNALTA PERITTÄVÄT MAKSUT  

 
 

- Ateriahinta (sis. alv 14 %):                    

o Lounas   5,50 € (sis. jälkiruoka tai kahvi)          

o Kevytlounas   4,00 €   

o Jälkiruoka   1,30 € 

o Vieraslippu   8,90 € 

 

Henkilökunnan ateriahinnalla ruokailevat lisäksi mm. työharjoittelijat, kun-

toutujat ja oppisopimusopiskelijat. 

 

Verohallinnon päätöksen mukainen ravintoedun arvo (4,14 €), kun ruokailu 

tapahtuu valvonnan yhteydessä (esimerkkiruokailu). 

 

 

- Auton lämmitystolppa  

                

o 20 €/talvikausi 

 

 

 

3 . TILAVUOKRAT 
 

 Kuntayhtymä perii tilojen käytöstään seuraavasti: 

- Kokoushuone Tietotupa 10 €/hlö 

- Yksittäisen tilan vuokra Harjavallan pääterveysasemalla on 

7,20 €/m2/kk 

 

 

4. ATERIAT 
 

Keittiön tarjoilut kuntayhtymän ulkopuolisille yrityksille ja yhteisöille  

(hintoihin lisätään alv 14 %): 

 

Kahvi   1,60 €  

Kahvi + kahvileipä  2,70 €  

Kahvi + voileipä  3,20 €  

Kahvi + suolainen + makea 3,70 €  

Täytekakkukahvi  4,20 €  

Iltapala + kahvi  8,80 €  

 Lounas   7,80 €  
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5.KUNTALASKUTUS  
 

PALVELU HINNOITTELU-

PERUSTE 

YKSIKKÖ-

HINTA-

ARVIO 

KÄYNTI-

ARVIO 

LISÄSELVITYS 

Lääkärin vastaanottokäynti Käyntihinta 100,00   15 000 Peruskäynti, etävastaanotto 

Lääkärin vastaanottokäynti, laaja Käyntihinta 170,00   11 000 Yli 30 min, kaksoiskäynti, jolloin potilas 
käy välillä röngenissä tai labrassa, käyntiin 

saattaa liittyä normaalia suurempia materiaa-

likustannuksia sekä avustavan henkilöstön 
käyttöä; lääkärin kotikäynti 

Lääkärin konsultaatio Konsultaatio 70,00   30 000 Kirjevastaus, paperi-tai telekonsultaatio, 

konsultaatio ammattihenkilölle, josta teh-
dään asianmukainen sairauskertomusmer-

kintä 

Erikoislääkärin vastaanottokäynti Käyntihinta 200,00   2 120 Lisäksi kunnalta peritään käyntiin sisältyvät 

tutkimuskustannukset toteutuneen mukaises-

ti 

Erikoislääkärin konsultaatio Konsultaatio 80,00   7 040   

Hoitajan vastaanottokäynti Käyntihinta 40,00   33 300 Peruskäynti 

Hoitajan vastaanottokäynti, laaja Käyntihinta 72,00   15 790 Peruskäyntiä laajempi vastaanottokäynti, 

esim. vaativampaa hoitoa edellyttävä käyn-

ti/asiantuntijahoitajakäynti (mm. diabe-
teshoitaja, sydän/reumahoitaja), vaativa 

haavahoito, kotikäynti 

Hoitajan kosultaatio Konsultaatio 35,00   36 200 
  

Hoidolliset tukipalvelut         

Laboratorio Käyntihinta 40,00   29 500   

Koronakäynti Käyntihinta 127,00   5 000 Koronatesti 

Röntgen Käyntihinta 85,00   4 800   

Fysioterapia         

Peruskäynti Käyntihinta 62,00   11 700   

Laaja käynti Käyntihinta 72,00   1 800 esim. suoravastaanotto/pidempi vo 

Konsultaatio Konsultaatio 35,00   1 100   

Suun terveydenhuolto vastaanotto-

palvelut         

   Hammaslääkäri (sis. suukirurgia) Käyntihinta 115,00   21 100   

   Suuhygienisti Käyntihinta 55,00   5 200   

Kotisairaanhoitopalvelut Käyntihinta 75,00   10 400   

  Konsultaatio 40,00   3 150   

Sairaalapalvelut         

Terveyskeskussairaala/osasto         

    Hoitoisuusluokka I Hoitopäivähinta 245,00   1 300   

    Hoitoisuusluokka II Hoitopäivähinta 295,00   5 200   

    Hoitoisuusluokka III Hoitopäivähinta 385,00   4400   

    Hoitoisuusluokka IV Hoitopäivähinta 435,00   50   

Kotisairaalapalvelut Käyntihinta 88,00   6 400   

  Konsultaatio 45,00   2 200   
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Psykososiaaliset palvelut       Käsittää perheneuvolatoiminnan, 

kuntoutussuunnittelun ja -ohjauksen 

sekä psykologi- ja puheterapiatoi-

minnan 

Käynti Aikaperuste 

(alkava 45 min) 
88,00   5 270   

Konsultaatio Konsultaatio 55,00   1 830 Kirjevastaus, paperi-tai telekonsul-

taatio, konsultaatio ammattihenkilöl-
le, josta tehdään asianmukainen 

sairauskertomusmerkintä 

Audionomipalvelut         

Peruskäynti Käyntihinta 92,00   405   
Konsultaatio Konsultaatio 45,00   25 Kirjevastaus, paperi-tai telekonsul-

taatio,  
konsultaatio ammattihenkilölle, josta 

tehdään asianmukainen sairausker-

tomusmerkintä 

  Vaativa kuulontutkijan vast.otto (1,5 h) Aikaperuste  120,00   12   

  Kuulokojeen sovitus (n. 4,5 h) Aikaperuste 360,00   175   

Ryhmäkäynnit         
1) Useamman ammattilaisen osallistuminen 

työryhmään 

Asiakaskäsittely 

/ammattihenkilö 
48,50     Kolme tai useampia ammattihenki-

löitä  

esim. kuntoutuksen asiakastyöryh-

mät 

2) Hoidolliset ja hoidon korvaavat ryhmät 

      

esim. reuma-, sydän-, tupakasta 
vieroittautumisryhmä, depressioryh-

mä 

     a) Yhden ammattilaisen vetämät ryhmät         

     Sairaanhoitaja, terv.hoitaja tai fysioterap. Käyntihinta/hlö 9,00     30-60 minuuttia 

  Käyntihinta/hlö 15,00     yli 60 min 

      Psykologi, puheterapeutti tai lääkäri Käyntihinta/hlö 13,00     30-60 minuuttia 

  Käyntihinta/hlö 18,00     yli 60 min 

      Erikoislääkäri Käyntihinta/hlö 18,00     30-60 minuuttia 

  Käyntihinta/hlö 23,00     yli 60 min 

     b) Kahden ammattilaisen vetämä ryhmähoito       esim. nivelrikkoryhmä, tasapaino-

ryhmä, tulpparyhmä, painonhallinta-
ryhmät ym. 

     Mitkä tahansa kaksi ammattihenkilöä Käyntihinta/hlö 17,00     30-60 minuuttia 

     Mitkä tahansa kaksi ammattihenkilöä Käyntihinta/hlö 25,00     yli 60 min 

3) Yhden ammattilaisen osallistuminen työ-

ryhmään asiantuntijana         

     Terv.hoitaja, sairaanhoitaja tai fysioterap. Aikaperuste (h) 42,40       

     Psykologi, puheterapeutti tai lääkäri Aikaperuste (h) 106,40       

     Erikoislääkäri Aikaperuste (h) 209,70       

     Käynnit muissa terveyskeskuksissa Läpilaskutus       

Kiireellinen hoito (päivystys)  
Ko. terveyskeskuksen laskuttama  käynti-

hinta   

Maksusitoumuskäynnit 
Ko. terveyskeskuksen laskuttama käynti-

hinta   

Terveyskeskusvaihto 
Ko. terveyskeskuksen laskuttama käynti-

hinta   

Kuntoutustyöryhmän ostopalvelukäynnit 
Ko. palveluntuottajan laskuttama käynti-

hinta   
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Sosiaalipalvelut Todelliset kunta-

kohtaiset  

kustannukset 

    

Kustannuksiin mukaanluetaan oman 

henkilöstön palkat sivukuluineen 

todellisten kustannusten mukaisesti 

sekä yhteisten kustannusten nk. vyöry-

tyserät 

Sosiaalipalvelujen palvelut laskutetaan jäsenkunnilta aiheuttamisperiaatteella toteutuneiden kustannusten mu-

kaan 

Työtoiminta Hovipaja 72,00 €/suorite * lisäksi kuljetukset 

Päivätoiminta Hovipaja 92,00 €/suorite * lisäksi kuljetukset 

Avotyötoiminta 52,00 €/suorite     

Työtoiminta Toimari 78,00 €/suorite *   

Koululaisten iltapäivähoito Toimari 58,50 €/suorite     

Intervallihoito         

    Vihtori (Henrikinhovi) 145,00 €/suorite **   

    Aamunkajo (Hopearanta) 255,00 €/suorite **   

    Ruskila (Hyppinki) 142,00 €/suorite **   

    Tammi (Jokisimpukka) 310,00 €/suorite **   

Kehitysvammaisten kuntoutusohjaus 35,00 €/suorite     

Kirsikkakodin asumispalvelupäivä 145,00 €/suorite     

     * Kiinteistökulut siirretään perhe- ja sosiaalityön palvelualueen vyörytyksiin. Eurajoen osalta n. 180.000 € ja Kokemäen osalta n. 30.000 

€ 

**Hintoja tarkistetaan 3 kk käytön jälkeen 

     

Käynneistä vähennetään kotisairaanhoidossa sotainvalidien käynnit sekä vakuutusyhtiöiltä laskutettavat täyskustannus-

korvauskäynnit. Laboratorio- ja röntgenkäynneistä vähennetään työterveyshuollon, yksityisen työterveyshuollon, va-

kuutusyhtiöiden täyskustannuskäynnit sekä vuodeosastojen tutkimuskäynnit. Vuodeosastopäivistä vähennetään Valtio-

konttorista perittävät käynnit. 

Lastensuojelulain piiriin kuuluvat asiakkaat > sijoittajakuntaa saa laskuttaa ilman maksusitoumusta (lastensuojelulaki 

1.1.2008) 

Opiskeluhuollon mukaiset psykologipalvelut saadaan laskuttaa oppilaan kotikunnalta (oppilas- ja op.huoltolaki; voim. 1.8.2014) 

 

ULKOMAALAISET 

Pääsääntö: 

Jos henkilöllä on eurooppalainen sairaanhoitokortti (tai kortin korvaava todistus), laskutetaan Kelaa; asiakkaalta lasku-

tetaan asiakasmaksu. Jos henkilöllä ei ole eurooppalaista sairaanhoitokorttia, laskutetaan asiakkaalta täyden korvauksen 

hinta.  

 

 

7.  MUUT 
 

- VAKUUTUSYHTIÖT: 

- Peritään vakuutusyhtiöiltä kuntalaskutuksen mukaisesti 

- Laboratorio- ja röntgentutkimus: Jos samana päivänä lääkärikäynti ja 

tutkimukset > laaja käynti, jos pelkkä röntgentutkimus > hoitajakäyn-

nin hinta 

- TURVAPAIKANHAKIJAT: Peritään Suomen Punaiselta Ristiltä/vast. toimijalta 

kuntalaskutuksen mukaisesti. Myös asiakasmaksut. 

- VALTIOKONTTORI: Sotainvalidien hoito 

- VALTIO: Puolustusvoimilta laskutetaan kutsuntaikäisten ennakkotarkastusten 50 

€/hlö ja kutsuntatilaisuuden lääkärin työstä 50 /h. 

- LABORATORIO- JA RÖNTGENTUTKIMUKSET MUILTA: 

- Ulkopaikkakuntalaisten kohdalla ei laskuteta kiireellistä laboratorio- 

tai röntgentutkimusta erikseen, vaan ne kuuluvat laajennetun lääkäri-

käynnin hintaan Jos ulkokuntalaisella on pelkkä röntgen/laboratorio-

tutkimus (maksusitoumus/tk-valinta) laskutetaan muun avohoidon 

palvelun hinta. 
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- SATAKUNNAN KESKUSSAIRAALA 

- Satakunnan keskussairaalan lähetteellä tulleista asiak-

kaista peritään keskussairaalalta sopimuksen mukainen  

EKG -tutkimuksen hinta 22 € 

- POLIISILAITOKSET 

- Humalatilojen näytteenottomaksu on 6,58 €  

          (klo 22 – 7 sekä pyhäpäivinä korotettu taksa 13,16 €) 

      > ei tilastoida 

 

 -     VARASTOLASKUTUS 
- tavaratoimituksiin lisätään toimitusmaksu. Toimitusmaksu 

lasketaan rivimaksuna niin, että kustakin tuoterivistä peritään 

1,60 € rivimaksu. 

- VÄLINEHUOLTO 

- 50 €/tunti (+ alv 24 %) 

 

- OPPILAITOKSET: Terveydenhuollon opiskelijoiden työssäoppimisjaksot 

- Satakunnan Ammattikorkeakoulu:  

- Ohjauspäivä  6,70 €      

- Suojavaatekorvaus  1,20 €  

- Kilometrikorvaus  0,03 €  

- Muut oppilaitokset 

- ohjausviikko 35,00 €    

    

 

 

8) VIIVÄSTYSKORKO 

 
- Jos palvelusta määrättyä maksua ei ole suoritettu eräpäivänä, maksamattomat 

laskut lähetetään perintätoimistoon. Perintätoimisto laskuttaa suoraan asiakas-

ta. 

 

9) TARKEMMAT SÄÄDÖKSET 
  

- Maksujen määräytymisestä ja perusteista on tarkemmat tiedot sosiaali- ja ter-

veyshuollon asiakasmaksulaissa ja asetuksessa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      


