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Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän asiakasmaksut 1.1.2022 alkaen                    

Sosiaali- ja terveyspalveluja voidaan antaa tavanomaisena käyntiasiointina tai digipalveluna/sähköisenä asiointina. Maksullinen

etäpalvelu korvaa tavanomaista fyysiseen käyntiasiointiin perustuvaa sosiaali- ja terveyspalvelua ja vastaa sisällöllisesti perinteistä henkilö-

kohtaisen käyntiin perustuvaa hoito- tai palvelukontaktia. Maksullinen palvelu/etäkäynti vaatii aina vahvan tunnistautumisen ja perustuu

potilastietojärjestelmään tehtävään kirjaukseen. Anonyymisti annettu terveysneuvonta ja ohjaus ei ole käyntiasiointia korvaavaa

maksullista palvelua. Etäpalvelu toteutetaan kaksisuuntaisesti tietoliikenneyhteyden avulla esimerkiksi tietokoneella, älypuhelimella

tai tabletilla. Käyntiasiointia korvaava palvelu on lähtökohtaisesti vuorovaikutteista ja on suunnattu asiakkaalle yksilöllisesti.

Mikäli etäpalveluna tuotetulle palvelulle ei ole erikseen hinnastossa määriteltyä maksua, etäpalveluna tuotetusta palvelusta peritään

hinnaston mukainen fyysisen käynnin asiakasmaksu. Jos palvelu on hinnaston mukaan maksuton, etäpalveluna tuotettu palvelu on niin ikään 
asiakkaalle maksuton. Digitaaliset/sähköiset palvelut kerryttävät maksukattoa samalla tavoin kuin perinteiset käyntiin perustuvat palvelut.



2

1.1.2022

Maksukaton 

täyttymisen 

jälkeen 

(Maksukaton 

raja 692 e)

Maksua ei peritä

Terveyskeskusmaksut
Lääkärin vuosimaksu (kattaa kalenterivuoden käynnit ja 

käynnin korvaavat puhelut  perusterveydenhuollon lääkärillä)

41,80 0,00 alle 18 -vuotiailta, veteraaneilta, terveydenhuoltokäynneistä 

(terv.tarkastukset, ehkäisyneuvolakäynnit, tartuntatautilain 

mukaiset käynnit, psykiatrin tai päihdelääkärin  vastaanottokäynti,  

oikeuslääketieteellisistä selvityksistä)

Lääkärillä  käynti. Ellei asiakas maksa vuosimaksua, 

käyntimaksu peritään jokaiselta käynniltä ja käynnin 

korvaasta puhelusta

20,90 0,00 alle 18 -vuotiailta, veteraaneilta, terveydenhuoltokäynneistä 

(terv.tarkastukset, ehkäisyneuvolakäynnit, tartuntatautilain 

mukaiset käynnit, psykiatrin tai päihdelääkärin  vastaanottokäynti,  

oikeuslääketieteellisistä selvityksistä)

Hoitajan vuosimaksu (kattaa kalenterivuoden käynnit 

perusterveydenhuollon hoitajalla)

0,00 0,00 terveyskeskuspsykologin vastaanottokäynneistä

Hoitajalla käynti.  Ellei asiakas maksa vuosimaksua, 

käyntimaksu peritään jokaiselta käynniltä

0,00 0,00

Sarjahoitomaksu, max 45 krt /vuosi 11,60 0,00 alle 18- vuotiailta sekä *) terveyskeskuksessa ei saa periä 

sarjahoitomaksua hyposensibilisaatio-, puhe- ja äänihäiriö-, säde- 

ja sytostaattihoidosta

Fysioterapia, yksilökohtainen, max 45 krt/vuosi 11,60 0,00 alle 18- vuotiailta

*) Yksilölliset terapia- ja kuntoutuskäynnit (fysioterapia, 

neuropsykologin kuntoutus, ravitsemusterapia, jalkojenhoito, 

puhterapia, toimintaterapia ja muu niihin rinnastettava 

toimintakykyä parantava ja ylläpitävä hoito, max 45 krt/vuosi

11,60 0,00 alle 18 -vuotiailta



3

Tehostettu kotikuntoutus/pv 12,20 0,00 ei peritä säännöllisen kotihoidon ja asumispalvelujen asiakkailta

Fysioterapeutin/toimintaterapeutin kotikäynti/ krt 12,20 0,00

Lääkärin tilapäinen kotikäynti 19,20 0,00

Muun henkilön suorittama kotikäynti 12,20 0,00

Apuvälinepalvelu 0,00 0,00

Käynti ravitsemusterapeutilla 0,00 0,00
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Suun terveydenhuollon asiakasmaksut, perusmaksut
Asiakkaalta peritään käynnistä perusmaksu ja sen lisäksi toimenpidemaksut erillisen hinnaston mukaisesti

Perusmaksut

Suuhygienistin vastaanotto 10,30 0,00 alle 18 -vuotiailta ja veteraaneilta
Hammaslääkärin vastaanotto 13,30 0,00 alle 18 -vuotiailta ja veteraaneilta(tekninen työ laskutetaan)

Erikoishammaslääkärin vastaanotto 19,50 0,00 alle 18 -vuotiailta ja veteraaneilta(tekninen työ laskutetaan)

Terveyskeskuksessa annettu suun ja leukojen 

erikoissairaanhoito 41,80 0,00

Päiväkirurginen toimenpide 136,90 0,00

Hammaslääkärin kotikäynti 19,20 0,00

Suuhygienistin tai hammashoitajan  kotikäynti 12,20 0,00
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Toimenpidemaksut

hammaskuva 8,50 0,00

leukojen ja koko hampaiston panoraamaröntgen 18,90 0,00

ehkäisevät toimenpiteet käyntikerralta 8,50 0,00

toimenpide vaativuus 0 - 2 8,50 0,00

toimenpide vaativuus 3 ja 4 19,20 0,00

toimenpide vaativuus 5 - 7 38,00 0,00

toimenpide vaativuus 8 - 10 55,60 0,00

toimenpide vaativuus 11 - 78,00 0,00

proteesin pohjaus 55,60 0,00

proteesin korjaus 38,00 0,00

akryyliosa tai kokoproteesi 186,00 0,00

kruunut ja sillat 186,00 0,00

rankaproteesi 225,70 0,00

Protetiikan tekninen työ laskutetaan täysimääräisesti 

teknikon laskun mukaan. Jos potilas annettujen 

käyttöohjeiden vastaisen menettelyn tai ilmeisen 

huolimattomuuden vuoksi on aiheuttanut oikomislaitteen 

häviämisen tai vahingoittumisen, häneltä peritään uuden 

oikomislaitteen hankkimisesta tai vahingoittuneet laitteen 

korjaamisesta aiheutuneet hammastekniset kustannukset.  Ei 

kerrytä maksukattoa.

Erikoissairaanhoidon maksut
Erikoissairaanhoidossa jokainen käynti on maksullinen käynti

Akuutti 24 sairaalapalvelut ja kenttäpalvelut

Käynti päivystyspoliklinikalla 41,80 0,00 alle 18 -vuotiailta ja sotaveteraaneilta. Seksuaalisen väkivallan 

uhreilta.  Jos potilas jää poliklinikkakäynniltä vuodeosastolle saman 

päivän aikana. 
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Poliklinikkamaksu, käynti hoitajalla 24,90 0,00 alle 18 -vuotiailta ja sotaveteraaneilta.  Seksuaalisen väkivallan 

uhreilta. Jos käynti muuttuu lääkärikäynniksi, peritään vain 

lääkärin maksu.  Jos potilas jää poliklinikkakäynniltä 

vuodeosastolle saman päivän aikana. 

Päivystyskäynti kotona, hoitajakäynti+lääkärikonsultaatio. 

Laskutetaan myös hoivapalvelujen asiakkailta ensimmäisellä 

käyntikerralla.

12,20 0,00 alle 18-vuotiailta ja sotaveteraaneilta. Seksuaalisen väkivallan 

uhreilta.

Maksullinen soitto. Korvaa käynnin ja sisältää reseptin. 41,80 0,00 alle 18 -vuotiailta ja sotaveteraaneilta. Seksuaalisen  väkivallan 

uhreilta.

Käynti päivystyspoliklinikalla hammaslääkärin luona 41,80 0,00 alle 18 -vuotiailta ja sotaveteraaneilta. Seksuaalisen  väkivallan 

uhreilta.

Kiireellinen ensihoidon tehtävä. Ensihoidon yksiköiden 

potilasmaksu kun tehtävä on ensihoitopalveluun kuuluva 

ensihoitotehtävä ja tehtävä on tullut hätäkeskuksen 

välittämänä. Myös silloin kun potilas on hoidettu kohteessa.

25,00 25,00

Akuutti 24:n lääkärin kotikäynti. Kotiin tai hoivalaitokseen 

vietävä lähipalvelu. Tehtävä tulee SoteKoti -keskuksen kautta. 

Sisältää tarvittavat verikokeet ja lääkehoidot. Käynti voidaan 

siirtää tehtäväksi myös Akuutti 24 päivystykseen tilanteen 

vaatiessa

19,20 0,00

Akuutti 24:n kenttäpalvelun hoitajan kotikäynnin maksu. 

Kotiin tai hoivalaitokseen vietävä lähipalvelu. Tehtävä tulee 

SoteKoti -keskuksen kautta. Sisältää tarvittavat verikokeet ja 

lääkehoidot.  Käynti voidaan siirtää tehtäväksi myös Akuutti 

24 päivystykseen tilanteen vaatiessa.

12,20 0,00

Selviämisaseman osalta sovelletaan erikoissairaanhoidon 

hoitopäivämaksuja
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Erikoissairaanhoidon maksut

Poliklinikkakäynti

41,80 0,00

Alle 18-vuotiailta. Psykiatrian erikoisalojen osalta. Jos potilas jää 

poliklinikkakäynniltä vuodeosastolle saman päivän aikana. 

Äitiyspoliklinikan antama tutkimus, hoito ja seuranta päihteitä 

käyttäville raskaana oleville. Seksuaalisen väkivallan uhreilta.

Käynti hoitajalla tai muulla terveydenhuoltohenkilökunnalla 24,90 0,00

Alle 18-vuotiailta. Psykiatrian erikoisalojen osalta. Jos potilas jää 

poliklinikkakäynniltä vuodeosastolle saman päivän aikana. 

Äitiyspoliklinikan antama tutkimus, hoito ja seuranta päihteitä 

käyttäville raskaana oleville. Seksuaalisen väkivallan uhreilta.

Sarjahoitomaksu, voidaan periä max 45 kertaa vuodessa. 

Ensimmäiseltä käynniltä peritään poliklinikkamaksu

11,60 0,00

Ei peritä alle 18 -vuotiailta.

Käynti ravitsemusterapeutilla 0,00 0,00

Maksullinen soitto, käynnin korvaava puhelu. esim. 

tutkimustuloksista ilmoittamisesta 41,80 0,00 mikäli puhelu liittyy potilaan aikaisempaan vastaanottokäyntiin, 

maksua ei peritä. Seksuaalisen väkivallan uhreilta.

Päiväkirurgia 136,90 0,00 mikäli potilas hoidollisista syistä tai sairaalasta aihetuvan syyn 

takia jää vuodeosastolle toimenpidettä seuraavaan vuorokauteen, 

ei häneltä seuraavalta hoitovuorokaudelta peritä 

hoitopäivämaksua. Seksuaalisen väkivallan uhreilta.

Hoitopäivämaksu vuodeosastolla 49,60 22,80 Alle 18-vuotiailta maksuton seitsemän kalenteripäivää ylittävältä 

ajalta. Tähän huomioidaan kertyneet hoitopäivät myös muissa 

laitoksissa. Laitossiirroissa lähettävä laitos ei peri maksua. 

Seksuaalisen väkivallan uhreilta. Ainoastaan elinluovuttajana  

hoidettavalta potilaalta.

Majoituskulut (perhehuone) 49,60 49,60

Hoitopäivämaksu, lyhytaikainen psykiatrinen hoito 22,80 22,80 Seksuaalisen väkivallan uhreilta.

Päivä- ja yöhoidon maksu. Asiakas hoidettava vain päivällä 

(päivähoito)tai yöllä (yöhoito) 
22,80 22,80

Seksuaalisen väkivallan uhreilta.
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Kuntoutushoitopäivä. Vammaiselle henkilölle 

terveydenhuoltolain mukaisena laitoshoitona tai 

kehitysvammaisten erityishuoltona annettu kuntoutushoito

17,10 0,00

kuntoutussohjaus ja apuvälinepalvelut 0,00 0,00

Laitoshoidon maksut
Lyhytaikainen sosiaali- ja terveydenhuollon laitosmaksu. 

Pitkäaikaisesta laitoshoidosta peritään tulosidonnainen 

maksu. 

49,60 22,80 laitossiirroissa lähettävä laitos ei peri maksua. Seksuaalisen 

väkivallan uhreilta.

Lääkärintodistukset
Lääkärintodistus tai -lausunto 51,50 51,50 kun todistus liitty lyhytaikaisen sairausloman tarpeen 

osoittamiseen tai hoidon, kuntoutuksen tai lääkekorvauksen 

saamiseen

Ajokorttitodistus 61,80 61,80

Hammaslääkärintodistus tai -lausunto lausunnon laajuudesta 

riippuen enintään

51,50 51,50

Käyttämättä tai peruuttamatta jätetyistä palveluista perittävä maksu
Terveydenhuollon vastaanottopalveluista. 51,50 51,50 alle 18- vuotiailta ja jos peruuttamattomuuteen on hyväksyttävä 

syy. Lyhytaikaisista hoito- ja asumispalvelupaikoista päihde- ja 

mielenterveyspalveluissa, vammaispalveluissa ja ikääntyneiden 

sosiaalipalveluissa.



9

Muut maksut
Päiväpoliklinikkamaksu psykiatrialla alle 6 tuntia, osittainen 

ylläpito
9,80 9,80

Päiväpoliklinikkamaksu psykiatrialla yli 6 tuntia, osittainen 

ylläpito
14,60 14,60

Arviointi- ja kuntoustoiminta sekä muu tilapäinen 

asumispalvelu vrk 32,00 32,00

Tilapäinen kotihoito 12,20 12,20

Tilapäinen kotisairaanhoito 12,20 0,00

Raivaussiivous 90 €/kerta 90,00 90,00

Palvelutarpeen arviointikäynti 0,00 0,00

Turvapuhelimen kuukausimaksu, sisältää turvakäynnit 50,00 50,00

Turvapuhelimen kuukausimaksu ilman turvakäyntejä 34,00 34,00

Turvapalvelun auttamiskäynti 12,20 12,20

Mielenterveyspalvelujen kokeiluvuorokausi 22,80 22,80

Mielenterveysasumispalveluiden yli kk:n kestävä 

asumiskokeilu (ei vuokrasopimusta). Lisäksi peritään käytön 

mukaiset ateriamaksut.

300,00 300,00

Päihde- ja peliriippuvaisten avokuntoutuksen hoitopäivä 22,80 22,80

Erityisasiantuntijapalvelu  €/h esim. lääkäri tai muu 

erityisasiantuntija

100,00 100,00

Asiantuntijapalvelu €/h esim. terapeutti, hoitohenkilöstö tai 

muu asiantuntija)

60,00 60,00
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Yksityislääkärin lähetteellä tehtävät radiologiset tutkimukset 

radiologian hinnaston mukaisesti

Potilaan henkilötietojen tarkastusoikeuteen liittyvä 

materiaalin toimitus, 1. toimitus (tietopyyntölomakkeen 

kautta)

0,00 0,00

Kuva ja/tai tutkimusmateriaalin toimittaminen pyynnöstä 

asiakkaalle esim. cd-levyllä sis. Alv 24 %

24,80 24,80

Veloitus ylimääräisestä tallennuslevystä, sis. Alv 24 % 6,50 6,50

Kuvan ja/tai tutkimusmateriaalin toimittaminen sähköisesti 

toiseen hoitavaan yksikköön sis alv 24 % 

10,00 10,00

Hallitus 13.12.2021 § 196

*) Talousjohtajan päätös 10.2.2022/9§


