
 
 
 
SÄKYLÄN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN 
ASIAKASMAKSUT 1.1.2022 ALKAEN 

 
Palveluista perittävät asiakasmaksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun 
lain (734/1992) ja asetuksen (912/1992) ja niihin myöhemmin tehtyjen muutosten mukaisesti.  
 
 
AVOPALVELUJEN MAKSUT 
 
Käyntimaksu lääkärinvastaanotolla (AMA 7 §)   20,90 € /käynti 

• maksu peritään samassa terveyskeskuksessa enintään 3 kertaa kalenterivuodessa 

• veteraanitunnuksen omaaville ja alle 18-vuotiaille maksuton 

• kerryttää maksukattoa 
 

Suun ja hampaiden tutkimus ja hoito (AMA 9 §)   
Käynnin perusmaksu 

• suuhygienisti       10,30 € 

• hammaslääkäri     13,30 € 
Perusmaksun lisäksi toimenpideluokituksen mukaiset maksut 
Kuvantamistutkimukset 

• hammaskuva         8,50 €  

• leukojen ja koko hampaiston panoraama- 
röntgenkuvaus     19,20 €  

Ehkäisevä hoito 

• toimenpideluokituksen SC-ryhmän suun terveyden  
edistämisen toimenpiteet käyntikerralta       8,50 €  

Tutkimukset, hammastarkastukset ja sairauksien hoitotoimenpideluokituksen vaativuusluokan mukaan, 
lukuun ottamatta proteettisia toimenpiteitä, kultakin toimenpiteeltä 

• vaativuusluokka 0–2      8,50 €  

• vaativuusluokka 3–4    19,20 €  

• vaativuusluokka 5–7    38,00 €   

• vaativuusluokka 8–10    55,60 €  

• vaativuusluokka 11-    78,00 €  
Proteettiset toimenpiteet 

• proteesin pohjaus     55,60 €  

• proteesin korjaus     38,00 €  

• akryyliosa- ja kokoproteesi                        186,00 €  

• kruunut ja sillat hampaalta                        186,00 €  

• rankaproteesi                         225,70 €  
Erityishuomiot 

• alle 18-vuotiaille suun ja hampaiden tutkimus ja hoito on maksuton 

• suun terveydenhuollon maksut kerryttävät maksukattoa tutkimuksen ja hoidon osalta hammastek-
nisiä kuluja lukuun ottamatta 

• hammastekniset kulut potilas maksaa suoraan valmistajalle  
 

Yksilökohtainen fysioterapia (AMA 7 §)     11,60 €/käynti  

• kerryttää maksukattoa 
 
Sarjassa annettava hoito (AMA 11 §)     11,60 €/kerta  

• lääkinnällinen kuntoutus, jota ovat mm. sarjahoitona  
annettu fysioterapia ja jalkahoito 

• ryhmäkuntoutus (henkilökohtainen hoitosuunnitelma) 

• kerryttää maksukattoa 

• alle 18-vuotiaille maksuton 

• peritään enintään 45 hoitokerralta kalenterivuodessa 
 



Ryhmässä tapahtuva terapiatoiminta tai vastaava (AML 2 §) 

• ryhmät, joissa ei henkilökohtaista hoitosuunnitelmaa 
(esim. niska- ja selkäjumpat)    3,50 €/kerta  

• ei kerrytä maksukattoa 
 
Kotona annettava palvelu (AMA 3 §) 
Tilapäinen kotisairaanhoito ja kotipalvelu 

• lääkärin tai hammaslääkärin kotikäynti   19,20 €  

• muun henkilön kotikäynti     12,20 € 

• kotihoidon arviointijakso    12,20 € /käynti 

• kotihoidon arviointijakso, jos käyntejä 2 tai enemmän  20 €/vrk   

• tilapäisestä kotisairaanhoidosta ei peritä maksua henkilöltä, 
joka on jatkuvan ja säännöllisen kotihoidon piirissä 

• maksun määräämiselle ei ole ikärajaa 

• tilapäinen kotisairaanhoito kerryttää maksukattoa 
 
Kotisairaala     

• kotisairaalan sairaanhoitajan käynti (enintään 3 krt/vrk)          12,20 €  

• sisältää iv antibiootit  

• tilapäinen palvelu kerryttää maksukattoa 

• mahdollisista kuljetuskustannuksista sairaaloihin tai 
poliklinikoille potilas vastaa kotisairaalahoidon aikana itse 
 

Etävastaanotto  

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen 13.5.2020 § 47 mukaan peritään etävastaanotoista sama asiakas-

maksu kuin vastaavasta fyysisestä käynnistä.  

    
 
 
LAITOSHOIDON MAKSUT 
 
Lyhytaikainen laitoshoito  

• hoitopäivämaksu (AMA 12 §)    49,60 €/vrk  

• maksukaton täyttymisen jälkeen lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään  22,80 €/vrk  

• päivä- ja yöhoidon maksu (AMA 13 §)   22,80 €/päivä tai yö   
(mm. suonen- ja nivelensisäisestä lääkehoidosta, mikäli hoitava  
lääkäri pitää perusteltuna, että henkilö on päivä- tai yöhoidossa) 

• maksuja ei peritä alle 18-vuotiaalta siltä osin kuin hoitopäiviä on  
kalenterivuodessa kertynyt yli seitsemän 

• maksut kerryttävät maksukattoa 
 

Omaishoitajan vapaan aikaiset palvelut (AML 6 b)  11,60 €/vrk   

• palveluista, joita kunta järjestää hoidettavalle omaishoidon  
tuesta annetun lain (937/2005) 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun  
omaishoitajan vapaapäivän ajaksi korvaamaan omaishoitajan  
antamaa hoitoa ja huolenpitoa 

• ei kerrytä maksukattoa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2005/20050937


 
MUUT MAKSUT 
 
Lääkärin ja hammaslääkärin todistus ja lausunto (AMA 23 §) 

• maksulliset todistukset (T-, B-, C-, E- ja muut maksulliset todistukset) 51,50 €  

• ajokorttitodistus     61,80 €  

• A-todistus, maksuton 

• nuorison terveystodistus, maksuton 

• maksua ei peritä hoitoon liittyvästä todistuksesta tai lausunnosta 

• maksun perimiselle ei ole ikärajaa 

• maksut eivät kerrytä maksukattoa 
 
Käyttämättä ja peruuttamatta jätetty palvelu   51,50 €/kerta      

• käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä asiakkaan varaamasta  
- lääkärin vastaanottoajasta 
- suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon vastaanottoajasta 
- ostopalvelututkimuksista 

• 18 vuotta täyttäneeltä 

• ei kerrytä maksukattoa 
 
 
MAKSUKATTO (AML 6 a §)    692 € 

 

• maksukaton piiriin kuuluvat 
- terveyskeskuksen avohoidon lääkäripalveluiden maksut (käynti-, päivystys- ja terveyskeskus-

maksu) 
- sairaaloiden poliklinikkamaksut 
- yksilökohtainen fysioterapia 
- päiväkirurginen hoito 
- sarjahoito 
- yö- ja päivähoito (terveyskeskuksessa, sairaalassa, sosiaalihuollon laitoksessa) 
- lyhytaikainen laitoshoito 
- kuntoutushoito (laitoshoitona vammaiselle henkilölle tai erityishuoltona kehitysvammaiselle) 
- suun terveydenhuollon maksut koskien tutkimusta ja hoitoa hammasteknisiä kuluja lukuun ot-

tamatta 
- perusterveydenhuollossa suun ja leukojen erikoissairaanhoidon hoitotoimenpiteistä perittävät 

maksut  
- yksittäiset terapiat (ml. neuropsykologinen kuntoutus) 
- toimeentulotuesta maksetut maksut 
- etäyhteyksien avulla toteutetut palvelut 
- tilapäinen kotisairaan- ja kotisairaalahoito 

• seuranta on asiakkaan vastuulla 

• maksukaton täyttymisen jälkeen kuntalaisella on oikeus anoa vapaakorttia 

• vapaakortin myöntämisen jälkeen palvelut ovat maksuttomia ko. kalenterivuoden loppuun 

• lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään kuitenkin maksukaton täyttymisen jälkeen ylläpitomaksu 
22,80 € / hoitopäivä     


