Valtioneuvoston asetus
sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
muutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen (912/1992) 3 §:n
5 momentti, 7 §, 8 §:n 1 momentti, 8 a §:n 1 momentti, 9 §:n 1 ja 2 momentti, 11 §:n 1 momentti,
12 §:n 1 momentti, 13 §:n 1 momentti, 14 §:n 1 momentti, 20 §:n 2 momentti ja 23 §, sellaisina
kuin ne ovat asetuksessa 773/2017, seuraavasti:
3§
Kotona annettava palvelu
——————————————————————————————
Tilapäisestä kotipalvelusta voidaan periä kunnan päättämä kohtuullinen maksu. Tilapäisestä
kotisairaanhoidosta voidaan periä enintään 19,20 euroa lääkärin tai hammaslääkärin suorittamasta kotikäynnistä ja enintään 12,20 euroa muun henkilön suorittamasta kotikäynnistä. Tilapäisestä kotisairaanhoidosta ei saa kuitenkaan periä erikseen maksua sellaiselta henkilöltä, joka
saa 1 momentissa tarkoitettua jatkuvaa kotisairaanhoitoa.
——————————————————————————————
7§
Terveyskeskuksen avohoidon maksut
Terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalveluista voidaan 18 vuotta täyttäneiltä periä
terveyskeskuksen ylläpitäjän päätöksen mukainen maksu, joka voi olla:
1) enintään 41,80 euron vuosimaksu, joka on voimassa kalenterivuoden siinä terveyskeskuksessa, johon maksu on suoritettu; jos palvelun käyttäjä ei suorita vuosimaksua, peritään häneltä
20,90 euron käyntimaksu käyntikertojen lukumäärästä riippumatta; tai
2) enintään 20,90 euron käyntimaksu; maksun saa kuitenkin periä ainoastaan kolmelta ensimmäiseltä käynniltä samassa terveyskeskuksessa kalenterivuoden aikana.
Terveyskeskuksen päivystyksessä voidaan 18 vuotta täyttäneiltä periä arkisin kello 20.00–
8.00 sekä lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhäpäivinä 1 momentissa säädetyn maksun sijasta enintään 28,70 euroa käynniltä. Päivystyskäynnistä perittyä maksua ei oteta huomioon laskettaessa
1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuja käyntejä.
Terveyskeskuksessa annetusta yksilökohtaisesta fysioterapiasta voidaan periä enintään 11,60
euroa hoitokerralta.
8§
Sairaalan poliklinikkamaksu
Erikoissairaanhoitolaissa (1062/1989) tarkoitetun sairaalan tai muun toimintayksikön ja terveyskeskuksen erikoislääkärijohtoisen sairaalan poliklinikalla tutkittavalta tai hoidettavalta voi-

daan periä enintään 41,80 euroa käynniltä. Sama maksu voidaan periä kaikilta 18 vuotta täyttäneiltä terveyskeskuksen ja sairaalan yhteisesti sairaalassa järjestämän päivystyksen yhteydessä
arkisin kello 20.00–8.00 sekä lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhäpäivinä.
——————————————————————————————

8a§
Päiväkirurgia
Päiväkirurgisesta toimenpiteestä, joka tehdään leikkaussalissa ja joka edellyttää yleisanestesiaa, laajaa puudutusta tai suonensisäisesti annettavaa lääkitystä, voidaan periä 8 §:ssä säädetyn
maksun sijasta enintään 136,90 euroa.
——————————————————————————————

9§
Suun ja hampaiden tutkimus ja hoito
Terveyskeskuksessa annetusta suun ja hampaiden tutkimuksesta ja hoidosta voidaan periä perusmaksuna enintään 10,30 euroa käynniltä, kun hoidon antaa suuhygienisti. Hammaslääkärin
antamasta hoidosta voidaan perusmaksuna periä enintään 13,30 euroa ja erikoishammaslääkärin
antamasta hoidosta enintään 19,50 euroa käynniltä.
Edellä 1 momentissa säädetyn perusmaksun lisäksi voidaan kulloinkin voimassa olevan terveydenhuollon toimenpideluokituksen mukaisista suun terveydenhuollon toimenpiteistä periä
enintään seuraavat maksut:
1) kuvantamistutkimukset:
a) hammaskuva 8,50 euroa;
b) leukojen ja koko hampaiston panoraamaröntgenkuvaus 19,20 euroa;
2) ehkäisevään hoitoon kuuluvat toimenpideluokituksen SC-ryhmän suun terveyden edistämisen toimenpiteet 8,50 euroa käyntikerralta;
3) tutkimukset, hammastarkastukset ja sairauksien hoito toimenpideluokituksen vaativuusluokan mukaan, lukuun ottamatta 4 kohdassa lueteltuja proteettisia toimenpiteitä, seuraavasti:
a) 8,50 euroa vaativuusluokkaan 0–2 kuuluvasta toimenpiteestä;
b) 19,20 euroa vaativuusluokkaan 3 ja 4 kuuluvasta toimenpiteestä;
c) 38 euroa vaativuusluokkaan 5–7 kuuluvasta toimenpiteestä;
d) 55,60 euroa vaativuusluokkaan 8–10 kuuluvasta toimenpiteestä;
e) 78 euroa vaativuusluokkaan 11 tai sitä suurempaan vaativuusluokkaan kuuluvasta toimenpiteestä;
4) proteettiset toimenpiteet:
a) proteesin pohjaus 55,60 euroa;
b) proteesin korjaus 38 euroa;
c) akryyliosa- ja kokoproteesi 186 euroa;
d) kruunut ja sillat 186 euroa hampaalta;
e) rankaproteesi 225,70 euroa.
——————————————————————————————
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11 §
Sarjassa annettava hoito
Sarjassa annettavasta hoidosta, kuten jatkuvasta dialyysihoidosta, lääkinnällisestä kuntoutuksesta, hyposensibilisaatio-, puhe- ja äänihäiriö-, säde- ja sytostaattihoidosta sekä muusta vastaavasta hoidosta voidaan periä enintään 11,60 euroa hoitokerralta. Maksu saadaan periä enintään
45 hoitokerralta kalenterivuodessa.
——————————————————————————————
12 §
Lyhytaikainen laitoshoito
Lyhytaikaisessa laitoshoidossa olevalta voidaan periä hoidosta ja ylläpidosta psykiatrian toimintayksikössä enintään 22,80 euroa hoitopäivältä ja muussa lyhytaikaisessa laitoshoidossa
enintään 49,60 euroa hoitopäivältä. Maksuja ei saa kuitenkaan periä terveyskeskuksessa eikä
sairaalassa tai sen toimintayksikössä alle 18-vuotiaalta siltä osin kuin hoitopäiviä on kalenterivuodessa kertynyt yli seitsemän. Maksuja ei saa myöskään periä mielenterveyslain (1116/1990)
9 §:n perusteella järjestetyn tarkkailun ajalta, jos tarkkailtavaksi otettua ei tarkkailun perusteella
määrätä mainitun lain 8 §:ssä tarkoitettuun tahdosta riippumattomaan hoitoon.
——————————————————————————————
13 §
Päivä- ja yöhoidon maksu
Jos hoidollisista syistä on tarkoituksenmukaista, että henkilö on terveyskeskuksessa, sairaalassa tai sen toimintayksikössä taikka sosiaalihuollon laitoksessa tai muussa toimintayksikössä
hoidettavana vain joko päivällä (päivähoito) tai yöllä (yöhoito), voidaan häneltä periä 12 §:ssä
säädetyn maksun sijasta enintään 22,80 euroa vuorokaudessa.
——————————————————————————————
14 §
Kuntoutushoidon maksut
Vammaiselle henkilölle terveydenhuoltolain (1326/2010) 29 §:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitettuna laitoshoitona annetusta kuntoutushoidosta tai kehitysvammaisten erityishuoltona annetusta kuntoutushoidosta voidaan periä enintään 17,10 euroa hoitopäivältä.
——————————————————————————————
20 §
Lastensuojelun maksut
——————————————————————————————
Lapsen tai nuoren tuloista sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 §:n
2 ja 3 momentin perusteella perittävä maksu lastensuojelulain mukaisena avohuollon tukitoimena, sijaishuoltona tai jälkihuoltona järjestetystä perhehoidosta, laitoshuollosta tai asumispalveluista voi olla enintään 1 860,20 euroa kuukaudessa. Perittävä maksu ei saa kuitenkaan ylittää
palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia.
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23 §
Maksu lääkärintodistuksesta
Lääkärin ja hammaslääkärin todistuksesta ja lausunnosta voidaan periä todistuksen ja lausunnon laadusta riippuen enintään 51,50 euroa. Ajokorttilaissa (386/2011) säädetyn ajo-oikeuden
saamiseksi tai säilyttämiseksi tarvittavasta lääkärintodistuksesta voidaan kuitenkin periä enintään 61,80 euroa. Maksua ei saa periä kansanterveystyössä hoitoon liittyvästä todistuksesta tai
lausunnosta eikä koulu- tai opiskeluterveydenhuollon yhteydessä kerättyihin tietoihin perustuvasta terveystodistuksesta (nuorison terveystodistus).
———
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022.
Helsingissä 11.11.2021

Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen

Hallitusneuvos Pirjo Kainulainen
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