Terveyskeskuksen avovastaanoton asiakasmaksut 1.1.2017 alkaen
Maksut
Lääkärivastaanoton käyntimaksu

Hinta €
41,70

Palvelu
Vuosimaksu, joka on voimassa käyntipäivästä
kuluvan vuoden loppuun.
Maksua ei peritä alle 18-vuotiaalta eikä henkilöltä,
joilla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelutunnus, rintamatunnus tai veteraanitunnus.
Asiakasmaksuasetus 7 § 1 mom. 1 kohta

Hoitajavastaanoton käyntimaksu
(sairausvastaanottokäynti)

41,70

Vuosimaksu, joka on voimassa käyntipäivästä
kuluvan vuoden loppuun. Maksullisia käyntejä
ovat sairausvastaanottokäynnit
- sairaanhoitajan/terveydenhoitajan vastaanotolla
- asiantuntijahoitajan vastaanotolla (esim. diabeteshoitaja)
- päivystävän sairaanhoitajan vastaanotolla
Maksua ei peritä, jos potilas käy saman vastaanottokäynnin aikana sekä hoitajalla että lääkärillä.
Mielenterveyskäynnit (esim. psykiatrinen sairaanhoitaja, depressiohoitaja) ja siedätyshoitojen
käynnit ovat maksuttomia.
Maksua ei peritä alle 18-vuotiaalta eikä henkilöltä,
joilla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelutunnus, rintamatunnus tai veteraanitunnus.
Johtokunta 19.12.2016 § 138

Rokotukset

Ilta-, yö-, viikonloppu- ja pyhäpäiväkäyntimaksu

Rokotuskäynnit ovat maksullisia silloin, kun rokote
ei kuulu valtakunnalliseen rokotusohjelmaan.
28,70

Peritään arkisin klo 20 – 22 sekä lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhäpäivinä.
Maksua ei peritä alle 18-vuotiaalta eikä henkilöltä,
joilla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelutunnus, rintamatunnus tai veteraanitunnus.
Asiakasmaksuasetus 7 § 3 mom.

Kotikäynnin maksu
(tilapäinen kotikäynti)

19,10
12,10

Lääkärin suorittama kotikäynti
Muun henkilön suorittama kotikäynti
Maksua ei peritä, jos asiakas saa säännöllistä
kotisairaanhoitoa.
Asiakasmaksuasetus 3 §

Lääkärintodistus ja lausunto

51,40

Asiakkaan pyytämästä hoitoon liittymättömästä
todistuksesta tai lausunnosta perittävä maksu.

Lääkärintodistus ajokorttia varten

61,80

Ajokorttilaissa (386/2011) säädetyn ajo-oikeuden

saamiseksi tai säilyttämiseksi tarvittavasta lääkärintodistuksesta perittävä maksu.
Maksua ei peritä kansanterveystyössä hoitoon
liittyvästä todistuksesta tai lausunnosta eikä koulu- tai opiskeluterveydenhuollon yhteydessä kerättyihin tietoihin perustuvasta terveystodistuksesta
(nuorison terveystodistus).
Asiakasmaksuasetus 23 §
Laboratorio- ja röntgentutkimusten palvelumaksut yksityislääkärin lähetteellä

Yksityislääkärin lähetteellä tehtävistä laboratorioja röntgentutkimuksista, joihin ei liity muita tutkimuksia tai hoitotoimenpiteitä, peritään palvelun
tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia vastaava
maksu palveluhinnaston mukaisesti.
Johtokunta 23.3.2015 § 29

Fysioterapian käyntimaksu

11,50

Yksilökohtaisesti annetusta fysioterapiasta perittävä maksu enintään 45 käynniltä vuodessa.
Ryhmätoimintana tapahtuva fysioterapia on maksutonta.
Apuvälinepalvelut ovat maksuttomia.
Maksua ei peritä alle 18-vuotiaalta.
Asiakasmaksuasetus 7 § 5 mom ja 11 §

Käyntimaksu muualla kuin Suomessa asuville henkilöille

Muiden kuin Suomessa asuvien henkilöiden maksut määräytyvät kansainvälisen sopimuksen mukaan tai perittävä maksu on enintään palvelun
tuottamisesta aiheutuneen kustannuksen suuruinen.
Asiakasmaksuasetus 24 §

Käyttämättä tai peruuttamatta
jätetyn käyntiajan maksu

51,40

Maksu peritään yli 15 vuotta täyttäneeltä käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä vastaanottoajasta. Maksua ei peritä silloin, kun varatun ajan peruuttamatta jäämiseen on hyväksyttävä syy.
Asiakasmaksuasetus 25 §

Maksukatto

691,00

Asiakasmaksuista palvelun käyttäjälle kalenterivuoden aikana aiheutuvilla kustannuksilla on 691
euron enimmäismäärä.
Asiakasmaksuasetus 26 a ja b §

