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Laki 734/1992 ja asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista.  

 

JATKUVA JA SÄÄNNÖLLINEN KOTONA ANNETTAVA PALVELU SEKÄ 

PITKÄAIKAINEN PALVELUASUMINEN  
 

Kunta tai kuntayhtymä saa periä jatkuvasta ja säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta sekä 

pitkäaikaisesta asumispalvelusta kuukausimaksun, joka määräytyy palvelupäätökseen kirjattujen 
palvelutuntien määrän, asiakkaan maksukyvyn ja perheen koon mukaan. Maksuun ei sisälly 

asumiskustannuksia. (1201/2020, 10 e §) 

 

Jatkuvalla kotona annettavalla palvelulla tarkoitetaan säännöllisesti, vähintään kerran viikossa annettavaa 

kotihoidon palvelua. Kuukausimaksu saa olla enintään maksuprosentin* osoittama määrä tulorajan 

ylittävistä kuukausituloista (brutto). 

 

 

Perheen koko, 

henkilömäärä 
1 2 3 4 5 6 

Tuloraja, 

euroa kuukaudessa 
598 1103 1731 2140 2591 2976 

 

Kun henkilömäärä on suurempi kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 356 eurolla kustakin seuraavasta 

henkilöstä. 
 

Maksuprosentit ovat seuraavat:  

 

Palvelutunnit 

kuukaudessa 
1 2 3 4 5 

6 henkilöä tai 

enemmän 

1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

2 3 3 3 3 3 3 

3 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 

4 6 6 6 6 6 6 

5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 

6 9 9 9 9 9 9 

7 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 

8 12 12 12 12 12 11 

9 13,5 13,5 12,5 12,5 13 11 

10 15 15 13 13 13 11 

11 16,5 16 13,5 13,5 13 11 

12 18 17 14 14 13 11 

13 19,5 17,5 14,50 14,50 13 11 

14 21 18,50 15 15 13 11 

15 22,5 19 15,50 15 13 11 

16 24 20 16 15 13 11 

17 24,50 20,5 16,50 15 13 11 

18 25 21 17 15 13 11 

19 25,50 21,50 17,50 15 13 11 

20 26 22 18 15 13 11 

21 26,50 22 18 15 13 11 
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22 27 22 18 15 13 11 

23 27,50 22 18 15 13 11 

24  28 22 18 15 13 11 

25 28,50 22 18 15 13 11 

26 29 22 18 15 13 11 

27 29,50 22 18 15 13 11 

28 30 22 18 15 13 11 

29 30,5 22 18 15 13 11 

30 31 22 18 15 13 11 

31 31,50 22 18 15 13 11 

32 32 22 18 15 13 11 

33 32,50 22 18 15 13 11 

34 33 22 18 15 13 11 

35 33,50 22 18 15 13 11 

36 34 22 18 15 13 11 

37 34,50 22 18 15 13 11 

38 tai enemmän 35 22 18 15 13 11 

 
 

 

Jos palvelutuntien määrä vaihtelee kuukausittain, maksua määrättäessä saadaan käyttää maksuprosenttia, 

joka vastaa palvelutuntien keskimääräistä määrää. Palvelutunnit huomioidaan kokonaisina tunteina siten, 

että osittaiset palvelutunnit pyöristetään lähimpään kokonaiseen tuntiin ja puolikkaat tunnit pyöristetään 

ylöspäin.  

 

Asiakasmaksun määräytymisessä huomioitavat tulot (brutto):  
 

• Eläkkeet  

 

• Muut jatkuvat etuudet, elinkorot ja kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai 
elinkaudeksi pidätetty rahana suoritettava etuus (syytinki)  

 

• Muut jatkuvat henkilökohtaiset tulot  

 

• Pääomasta ja muusta omaisuudesta saatavat tulot, kuten korko-, osinko- ja vuokratulot.  

 

• Viimeksi toimitetussa verotuksessa vahvistetut maatalouden ja elinkeinotoiminnan 
pääoma- ja ansiotulo-osuudet sekä osuus yhtymän tulosta  

 

• Laskennallinen metsätulo  

 

Tuloista tehtävät vähennykset:  
 

• Elatusapu sekä tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset (huom. 

elatusapua ei vähennetä, jos elatusavun saajana on asiakkaan aviopuoliso, jonka kanssa 

asiakas on elänyt yhteistaloudessa välittömästi ennen palvelun alkamista)  

 

• Avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta annetussa laissa (26/2011) tarkoitettu 
pesänjakajan tai tuomioistuimen määräämä hyvitys, joka on suoritettava rahana  

 



Sivu 4 / 13 

 

• Kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty etuus, joka on 

suoritettava rahana (ns. syytinki) 

 

 • Edunvalvojan palkkion perusmaksu, jonka suuruudesta säädetään holhoustoimesta 

annetun lain (442/1999) 44 §:n 5 momentin nojalla  

 

• Edunvalvontavaltuutetun palkkio, kuitenkin enintään edellä tarkoitetun edunvalvojan 

palkkion perusmaksun suuruisena  

 

 

Pitkäaikaisen palveluasumisen osalta vähennetään myös:  

 

• Omistusasunnosta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset kulut viimeisen 6 kk ajalta  

 

• Vuokra-asunnon vuokra ja muut asumisesta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset 

kulut asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain (481/1995) 52 §:ssä tarkoitetulta 

vuokralaisen irtisanomisajalta;  

 

• Asumisoikeusasunnon asumisoikeusasunnoista annetun lain (650/1990) 16 §:ssä 

tarkoitettu käyttövastike ja muut asumisesta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset kulut 

kolmelta kuukaudelta. 
 

 

 

 



Sivu 5 / 13 

 

TUKIPALVELUT 
 

Tukipalveluilla täydennetään kotihoidon antamaa henkilökohtaista huolenpitoa, jotta asiakas kykenee 

itsenäiseen asumiseen. Tukipalveluita voivat saada myös sellaiset henkilöt, jotka eivät tarvitse muuta 

kotihoitoa. Tukipalvelujen sisällöt ja hinnat määräytyvät kuntakohtaisesti.  

 

Ateriapalvelu  
 

Kuljetusateria keskuskeittiöltä 7,50 € 

Lämmin annospakattu ateria kotiin tuotuna (ateria ei sisällä leipää eikä juomaa) 

 
Yksittäiset ateriat 

o Lounas 6,40 €  

o Lounas kuljetettuna 7,50€ 

o Aamiainen 2,80 €  

o Päiväkahvi + kahvileipä 1,50 €  

o Päivällinen 4,50 €  

o Iltapala 2,50 €  

 

 

Saunapalvelu  
 

Sauna ilman avustajaa 5 €/kerta  

Sauna avustettuna (1 avustaja) 9 €/kerta  

Sauna avustettuna (2 avustajaa) 12€ /kerta  
 

Kylvetys- ja saunapalvelukuljetus (edestakainen matka)  8,00 €  

 

Pyykkipalvelu  
 
Pyykkipalvelu 4,50 €/kg 

 

Päivätoiminta  
 

Kuntouttavaa päivätoimintaa järjestetään kotona asuville senioreille. Päivätoiminta-päivä sisältää ruokailut 
sekä ohjatun ryhmätoiminnan.  

 

Päivätoiminta-päivän hinta 20,00 €  

Päiväkeskuskuljetus (edestakainen matka) 8,00 € 

 

 

Turvapuhelinhälytyskäynti  
 

Turvapuhelinhälytyskäynneistä vastaa kunnan kotihoito klo 7.00-21.00 välisenä aikana. Muuna aikana 

turvapuhelinhälytyskäynneistä vastaa yksityinen palveluntuottaja. Kunta perii asiakasmaksuna 

turvapuhelinhälytyskäynneistä 30 €/käynti, kuitenkin enintään 4 käyntiä/kk.  
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OMAISHOIDON VAPAA  
 

Omaishoitajalla on oikeus vähintään kolmen vuorokauden mittaiseen vapaaseen kuukaudessa, jos hän on 

kuukauden aikana sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti. Omaishoitajan vapaapäivät voidaan myöntää 

joko kotiin annettavina palveluina tai jaksohoitona ennalta sovitussa paikassa.   

 
Omaishoitajan vapaapäivänä annettava hoidosta peritään asiakasmaksuna 11,40 € vuorokaudelta. (laki 

sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 6 b §) 

 

TILAPÄINEN KOTIHOITO  
 

• 12,00 €/käynti  

 

Tilapäinen kotihoito tarkoittaa, että asiakkaan luona käydään harvemmin kuin kerran kahdessa viikossa.  
 

Tilapäisen kotipalvelun ja tukipalveluiden maksuista ei ole erikseen säädetty asiakasmaksulaissa (734/1992) 

tai asetuksessa, joten kunta voi periä palvelun käyttäjältä niistä päättämänsä kohtuullisen maksun.  

 

 

ASUMISPALVELUT  
 

PITKÄAIKAISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN, PERHEHOIDON JA LAITOSHOIDON 

ASIAKASMAKSUT  
 

Asukasmaksun muodostuminen  

 

Maksu saa olla enintään 85 prosenttia nettokuukausituloista, joista on ensin tehty laissa säädetyt 

vähennykset. 

 
Jos palvelun saaja on suurempituloinen puoliso, maksu määräytyy puolisoiden yhteenlaskettujen 

kuukausitulojen perusteella. Maksu saa tällöin olla enintään 42,5 prosenttia puolisoiden yhteenlasketuista 

nettotuloista. Tällöinkin tuloista tulee ensin tehdä laissa säädetyt vähennykset.  

 

Mikäli molemmat puolisot ovat palvelun saajia, maksu on 85% asiakkaan kuukausitulosta. 

 

Asiakasmaksua alennetaan tarvittaessa niin, että asiakkaalle jäävä käyttövara on pitkäaikaisessa 

tehostetussa palveluasumisessa sekä perhehoidossa vähintään 167 €/kk ja laitoshoidossa 110 e/kk. 

Käyttövaralla asiakas kustantaa sellaiset kulut, jotka aiheutuvat palveluun kuulumattomista toimista ja 

materiaaleista. Mikäli asiakkaalla on hoitoon liittymättömiä lääkärikäyntejä, maksaa hän ne 
käyttövarastaan.  

 

Asiakasmaksun määräytymisessä huomioitavat tulot (netto):  

 

• Eläkkeet  

• Muut jatkuvat etuudet (esim. Kelan hoitotuki ja asumistuki),  

• elinkorot ja kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty 

rahana suoritettava etuus (syytinki)  
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• Muut jatkuvat henkilökohtaiset tulot  

• Pääomasta ja muusta omaisuudesta saatavat tulot, kuten korko-, osinko- ja vuokratulot  

• Viimeksi toimitetussa verotuksessa vahvistetut maatalouden ja elinkeinotoiminnan 

pääoma- ja ansiotulo-osuudet sekä osuus yhtymän tulosta  

• Laskennallinen metsätulo  

 

Tuloista tehtävät vähennykset  

 

• Asumisyksikkökohtaiset asumiskustannukset (vuokra+sähkö+vesi)  

• Elatusapu sekä tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset 

(huom. elatusapua ei vähennetä, jos elatusavun saajana on asiakkaan aviopuoliso, jonka 

kanssa asiakas on elänyt yhteistaloudessa välittömästi ennen palvelun alkamista)  

• Avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta annetussa laissa (26/2011) tarkoitettu 

pesänjakajan tai tuomioistuimen määräämä hyvitys, joka on suoritettava rahana  

• Kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty etuus, joka on 

suoritettava rahana (ns. syytinki) 13  

• Edunvalvojan palkkion perusmaksu, jonka suuruudesta säädetään holhoustoimesta 

annetun lain (442/1999) 44 §:n 5 momentin nojalla  

• Edunvalvontavaltuutetun palkkio, kuitenkin enintään edellä tarkoitetun edunvalvojan 

palkkion perusmaksun suuruisena  

• Lääkekulut:  

o Terveydenhuollon ammattihenkilön määräämien sairausvakuutuslain nojalla 

korvattavien lääke- ym. kustannusten osalta vähennetään kulut aiheutuneiden 

kustannusten mukaan, kuitenkin enintään sairausvakuutuslain lääkekulujen 

vuosiomavastuun suuruisena.  

o Muiden kuin sairausvakuutuslain nojalla korvattavien lääkkeiden, kliinisten 

ravintovalmisteiden ja perusvoiteiden kustannukset tulee huomioida 

vähennyksenä tuloista siltä osin kuin terveydenhuollon ammattihenkilö on 

arvioinut ne asiakkaan terveydelle tarpeellisiksi.  

 

• Aiemman oman asunnon kulut   

o Omistusasunnosta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset kulut viimeisen 6 kk 

ajalta  

o Vuokra-asunnon vuokra ja muut asumisesta aiheutuvat välttämättömät ja 

kohtuulliset kulut asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain (481/1995) 52 

§:ssä tarkoitetulta vuokralaisen irtisanomisajalta;  

o Asumisoikeusasunnon asumisoikeusasunnoista annetun lain (650/1990) 16 §:ssä 

tarkoitettu käyttövastike ja muut asumisesta aiheutuvat välttämättömät ja 
kohtuulliset kulut kolmelta kuukaudelta. 

 

 

LYHYTAIKAISEN ASUMISPALVELUN MAKSU TEHOSTETUSSA PALVELUASUMIS- TAI 

PALVELUASUMISYKSIKÖSSÄ  
 

Lyhytaikaisen asumispalvelun asiakasmaksusta ei ole erikseen säädetty voimaan tulevassa laissa. Kunta voi 

edelleen 01.07.2021 alkaen periä lyhytaikaishoidosta tehostetussa palveluasumis- tai 

palveluasumisyksikössä kunnassa määritellyn ja vahvistetun asiakasmaksun.  

 

Lyhytaikaishoitopäivän maksu 38,80 € 
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LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN ASIAKASMAKSUT (SOSIAALITOIMEN 

PERHEPALVELUISSA)  
 

Säännöllisen lapsiperheiden kotipalvelun asiakasmaksuissa käytetään omaa maksutaulukkoa, jonka 
perusteena on perhekoon mukainen tulorajataulukko. Tuloselvityskaavake toimitetaan sosiaalitoimistoon 

palvelusihteerille, joka tekee päätöksen maksusta tai maksuttomuudesta. Jos tulot jäävät tulorajan alle, 

maksua ei peritä. Lapsiperheiden kotipalvelu on lastensuojelun tai sosiaalihuoltolain mukaisena 

tukitoimena maksutonta.  

 

Perheen koko Tuloraja (brutto) €/kk 

2 henkilöä 1 300 

3 henkilöä 1 701 

4 henkilöä 2 103 

5 henkilöä 2 546 

6 henkilöä 2 924 

 

Jos perheen koko on suurempi kuin 6 henkilöä, lisätään maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 

125 €:lla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta. Palvelumaksu peritään kolmiportaisen 

taulukon mukaan seuraavasti: 

 

Tunnit /kk Maksu 

1-11 h 35 € 

12-30 h 55 € 

31- h 85 € 

 

 

LASTENSUOJELUN MAKSUT  
 

Asiakasmaksulain 7 §:n 1 momentin perusteella lastensuojelulain mukaisena sijaishuoltona, avohuollon 

tukitoimena tai jälkihuoltona järjestetystä perhehoidosta tai laitoshuollosta taikka asumispalveluista lapsen 
vanhemmilta perittävä maksu jaetaan heidän kesken maksukyvyn mukaan.  

 

Asiakasmaksulain 7 §:n 2 ja 3 momentin perusteella lapsen ja nuoren tuloista perittävä maksu 

lastensuojelulain mukaisena avohuollon tukitoimena, sijaishuoltona tai jälkihuoltona järjestetystä 

perhehoidosta, laitoshuollosta tai asumispalveluista voi olla enintään 1.835,20 euroa kuukaudessa. 

Perittävä maksu ei saa kuitenkaan ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia 

 

 

MUUTA MAKSUIHIN LIITTYVÄÄ  
 

Viranhaltijapäätös 
 
 Asiakas saa asiakasmaksusta yksilöidyn viranhaltijapäätöksen. Viranhaltijan päätökseen tyytymätön asiakas 

voi saattaa asiansa lautakunnan (monijäseninen toimielin) käsiteltäväksi esittämällä muutosvaatimuksen 

määräajassa. Oikaisuvaatimusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen johdosta 

annettuun toimielimen päätökseen haetaan muutosta valittamalla siitä hallinto-oikeuteen. Valitusaika on 

myös tässä 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.  
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Maksun periminen keskeytyksen ajalta 
 

Kotiin annettavan palvelun, pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen, perhehoidon tai laitoshoidon 

keskeytyessä yli viideksi päiväksi, ei kuukausimaksua peritä viisi päivää ylittävältä ajalta. Jos kotona 

annettava palvelu keskeytyy lyhemmäksikin ajaksi kunnasta johtuvasta syystä tai palvelun saajan ollessa 

kunnallisessa laitoshoidossa, ei kuukausimaksua peritä myöskään viiden päivän ajalta. Kotona annettavan 

palvelun tai laitoshoidon Keskeytyksen jatkuessa koko kuukauden ei maksua peritä lainkaan. (Asetus 

sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 30.12.1992/1648)  

 

Tilapäinen kotipalvelu ja kotiin annettavat tukipalvelut laskutetaan toteutuneiden palvelutapahtumien 

mukaan. Peruuttamatta jätetyistä palveluista voidaan periä hinta ensimmäisen peruuttamatta jääneen 
palvelutapahtuman osalta.  

 

 

Maksujen perimättä jättäminen ja alentaminen  
 
Asiakasmaksulain 11§:n perusteella palvelumaksua voidaan alentaa tai jättää se kokonaan perimättä 

viranhaltijan tekemän tapauskohtaisen tarve- ja tilannearvion perusteella. Asiakasmaksu voidaan jättää 

perimättä silloin kun sen periminen vaarantaa henkilön tai hänen perheensä toimeentulon edellytyksiä tai 

henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteutumista. Kaikkia asiakasmaksuja voidaan lisäksi alentaa tai 

jättää perimättä asiakaskohtaisesti, yksilöllistä harkintaa noudattaen ns. huollollisin perustein. Maksun 

alentamista tai maksusta vapauttamista tulee hakea kirjallisesti maksunpäätöksen tehneeltä viranhaltijalta. 

 

Maksujen tarkistukset  
 

Maksukyvyn mukaan määräytyvät maksut määrätään toistaiseksi. Maksu on kuitenkin tarkistettava silloin, 

kun palvelun käyttäjän tai perheen maksukyky olennaisesti on muuttunut tai kun maksu on osoittautunut 

virheelliseksi. Jos maksun määräämistä koskeva päätös on ilmeisesti perustunut asiakkaan tai hänen 

edunsaajan virheellisiin tietoihin, maksu voidaan oikaista takautuvasti enintään vuoden ajalta. (Asetus 

sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 18.4.1997/343)  
 

Maksu tarkistetaan myös aina, kun palvelu- ja hoitosuunnitelmaa muutetaan. Lisäksi säännöllisen 

kotihoidon asiakkaiden tulotiedot tarkistetaan joka toinen vuosi ja pitkäaikaisen tehostetun 

palveluasumisen sekä perhehoidon asiakkaiden joka vuosi. Asiakkaalle annetaan tarkistuksen yhteydessä 

uusi maksupäätös. 
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TERVEYDENHUOLTO 
 

Maksut terveydenhuollosta 
 

AVOTERVEYDENHUOLTO  

Perittävä maksu  

  

Tilapäinen lääkärin tai hammaslääkärin kotikäynti 19,20 € 

Muun henkilön tilapäinen kotikäynti  12,20 € 

  

Terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelut, asetuksen 7 §  

*käyntimaksu 20,90 € 

  

**Yksilökohtainen fysio-, ravitsemus-, toiminta-, uro-, ja  

puheterapia sekä jalkojenhoito (hoitokerta) 

11,60 € 

***Sarjassa annettu hoito asetuksen 11 § 11,60 € 

Hoidon toteuttaminen ryhmissä =osallistuja/kerta 5,00 € 

  

Yksityiseltä palveluntuottajalta ostettavat tutkimukset, joissa  

vastauksena saadaan erikoislääkärin lausunto 

41,80 € 

  

Suun ja hampaiden tutkimus ja hoito, asetuksen 9 §  

perusmaksu suuhygienisti 10,30 € 

perusmaksu hammaslääkäri 13,30 € 

perusmaksu erikoishammaslääkäri 19,50 € 

Kuvantamistutkimukset  

hammaskuva 8,50 € 

panoraamaröntgen 19,20 € 

Ehkäisevän hoidon käyntimaksu 8,50 € 

Toimenpideluokituksen vaativuusluokan mukaan tehty toimenpide:  

toimenpide, vaativuus 0-2 8,50 € 

toimenpide, vaativuus 3-4 19,20 € 

toimenpide, vaativuus 5-7 38,00 € 

toimenpide, vaativuus 8-10 55,60 € 

toimenpide, vaativuus 11- 78,00 € 

Proteettiset toimenpiteet:  

proteesin pohjaus 55,60 € 

proteesin korjaus 38,00 € 

akryyliosa- ja kokoproteesi 186,00 € 

kruunut ja sillat/hammas 186,00 € 

rankaproteesi 225,70 € 

  

**** Käyttämättä ja peruuttamatta jätetty aika, asetuksen 25 §  51,50 € 
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AKUUTIT KUNTOUTUSOSASTOT  

Lyhytaikainen laitoshoito, asetuksen12 §;  

Myy lyhytaikainen laitoshoito 49,60 € 

Päivä- ja yöhoidon maksu, asetuksen 13 § 22,80 € 

Avosairaala 12,20 € 

kolmelta 

ensimmäiseltä 
käynniltä 

vuorokaudessa 

 

* Käyntimaksu/terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelut  

Käyntimaksu korkeintaan kolme kertaa saman kalenterivuoden aikana 18 vuotta täyttäneiltä.  

 

**Terveydenhuollon ammattihenkilön antamasta fysioterapiasta, ravitsemusterapiasta, 

jalkojenhoidosta, puheterapiasta, toimintaterapiasta ja niihin rinnastettavasta toimintakykyä 

parantavasta ja ylläpitävästä hoidosta voidaan periä 18 vuotta täyttäneiltä enintään palvelun 

tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen maksu.  

***Sarjassa annettavasta hoidosta, kuten jatkuvasta dialyysihoidosta, lääkinnällisestä kuntoutuksesta, 

hyposensibilisaatio-, puhe- ja äänihäiriö, säde- ja sytostaattihoidosta tai muusta vastaavasta hoidosta 

voidaan periä hoitokerralta enintään 45 hoitokerralta/ kalenterivuosi. Ei kuitenkaan alle 18-vuotiaalle 

annetusta hoidosta eikä terveyskeskuksessa annetusta hyposensibilisaatio-, puhetai äänihäiriö-, säde- ja 

sytostaattihoidosta tai muusta vastaavasta hoidosta.  

**** Käyttämättä ja peruuttamatta jätetty aika:  

Jos asiakas tai hänen edustajansa on varannut vastaanottoajan terveydenhuollon palveluihin tai sosiaali- tai 
terveydenhuollon lyhytaikaisen hoito- tai asumispalvelupaikan ja asiakas on ilman hyväksyttävää syytä ja 

varattua aikaa tai paikkaa ennalta peruuttamatta jäänyt saapumatta varattuna aikana vastaanotolle tai 

asianomaiseen yksikköön, kunta tai kuntayhtymä saa periä asiakkaalta enintään 51,50 euroa.  

 

Maksun saa kuitenkin periä vain, jos maksun perimistä ei ole pidettävä kohtuuttomana ja kunta tai 

kuntayhtymä on varauksen yhteydessä ilmoittanut mahdollisuudesta periä tässä pykälässä tarkoitettu 

maksu sekä antanut ohjeet ajan tai paikan peruuttamiseksi ennalta. Maksun perimistä sekä ajan tai paikan 

peruuttamista koskevat tiedot on annettava siten, että asiakas riittävästi ymmärtää niiden sisällön. Maksua 

ei saa periä alle 18-vuotiaalta asiakkaalta.  

 
Samoin toimitaan silloin, kun kunta tai kuntayhtymä on asiakkaan tai tämän edustajan aloitteesta varannut 

asiakkaalle vastaanottoajan taikka paikan lyhytaikaiseen hoito- tai asumispalveluun. Tällöin maksun 

periminen edellyttää lisäksi, että ilmoitus maksun perimisen mahdollisuudesta tehdään ja ohjeet annetaan 

kirjallisesti ja että asiakasta tai tämän edustajaa muistutetaan asiakkaalle varatusta ajasta tai paikasta. 4  

 

Edellä olevasta poiketen jätetään perimättä asiakasmaksut kunnan perusterveydenhuollossa tapahtuvan 

pitkäaikaistyöttömän tai TYP-asiakkaan työkyvynarvioinnin osalta. Asiakasmaksua ei peritä työttömien 

terveydenhuollon lääkärin ja hoitajan tekemistä tutkimuksista työkyvyn selvittelyä varten työttömille 

työnhakijoille. Mahdolliset lausunnot eläkeselvittelyn tai kuntoutukseen hakeutumisen takia ovat näissä 

yhteyksissä myös maksuttomia. 
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Maksut lääkärintodistuksista  
 
AJOKORTTITODISTUS, asetuksen 23 §; 61,80 €  

 

RYHMÄ 1, asetuksen 23 §; 51,50 €  

• B-lausunto eläkettä varten 

•  B-lausunto invaliditeetista verotusta varten  

• B-lausunto tapaturmavirastolle invalidi-% määritystä varten 

•  C-todistus hoitotukea ja vammaistukea varten  

• Lääkärintodistus matkan peruuntumisesta terveydellisistä syistä  

• Lääkärintodistus työvoimatoimistolle  

• Lääkärintodistus terveydentilasta  

• Lausunto koulukyyditystä varten Lausunto erityisruokavaliosta  

• Todistus puolustusvoimia varten  

• Todistus oikeudenkäyntiä varten E-lausunto vakuutusyhtiölle  

• T-todistus vakuutusyhtiölle  

• Lentolupakirjat, harrastuksiin liittyvät lausunnot yms.  

• Todistus autoveron palautusta varten  

• Lausunto kypärän, turvavyön ym. käytöstä vapauttamiseksi  

• Lausunto invalidipysäköinnistä  

• Lausunto pahoinpitelystä  

• Hammaslääkärin lausunto vakuutusyhtiölle  

 

RYHMÄ 2, 25 €  

• Lausunto vaikeavammaisen kuljetuspalvelua varten  

• Lausunto asunnon tarpeesta yms. sosiaaliset lausunnot INVA 2  

 

RYHMÄ 3, maksuttomat  

• A-todistus (hoitoon liittyvä)  

• B-lausunto lääkehoidon erityiskorvattavuuden hakemista, sairausloman tarpeen 

osoittamista tai kuntoutustukea varten (hoitoon liittyvä)  

• Kuolintodistus (hoitoon liittyvä)  

• Kuntoutussuunnitelma (hoitoon liittyvä)  

• Holhoustoimilain mukaiset lausunnot maistraatille  

• Elintarviketodistus  

• Nuorison terveystodistus  

• Lausunto veteraanikuntoutukseen (petula 27.11.2012) 

 


