
Heinolan kaupungin asiakasmaksut 1.1.2022 alkaen 

Sosiaali- ja terveyspalveluja voidaan antaa tavainomaisena käyntiasiointina tai digipalveluna/sähköisenä asiointina.
Maksullinen etäpalvelu korvaa tavainomaista fyysiseen käyntiasiointiin perustuvaa sosiaali- ja terveyspalvelua ja vastaa sisällöllisesti
perinteistä henkilökohtaiseen käyntiin perustuvaa hoito ja 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 asiakkaille 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.

1.1.2022 Maksukaton Maksua
alkaen täyttymisen ei peritä

jälkeen
Terveyskeskusmaksut
Lääkärin vuosimaksu (kattaa kalenterivuoden käynnit ja 41,80 0,00 Alle 18- vuotiailta, veteraaneilta, terveydenhuoltokäynneistä
käynnin korvaavat puhelut perusterveydenhuollon lääkärei. (terv.tarkastukset. Ehkäisyneuvolakäynnit, tartutatautilain

mukaiset käynnit, psykiatrin ja päihdelääkärin vastaanottokäynti,
oikeuslääketieteellisistä selvityksistä).

Lääkärillä käynti. Ellei asiakas maksa vuosimaksua, 20,90 0,00 Alle 18- vuotiailta, veteraaneilta, terveydenhuoltokäynneistä
käyntimaksua peritään jokaiselta käynniltä ja käynnin (terv.tarkastukset. Ehkäisyneuvolakäynnit, tartutatautilain
korvaavasta puhelusta. mukaiset käynnit, psykiatrin ja päihdelääkärin vastaanottokäynti,

oikeuslääketieteellisistä selvityksistä).

Hoitajan vuosimaksu 0,00 0,00

Hoitajalla käynti 0,00 0,00

Sarjahoitomaksu, max 45 kert/vuosi 11,60 0,00 Alle 18 vuotiailta



Fysioterapia, yksilökohtainen, max 45 krt/ vuosi 11,60 0,00 Alle 18- vuotiailta
Tehostettu kotikuntoutus/pv 12,20 12,20 Ei peritä säännöllisen kotihoidon ja asumispalvelujen asiakkailta
Fysiotarapeutin/toimintaterapeutin käynti/krt 12,20 12,20
Lääkärin tilapäinen kotikäynti 19,20 19,20
Muun henkilön suorittama kotikäynti 12,20 12,20

Suun ja terveydenhuollon asiakasmaksut, perusmaksut
Asiakkailta peritään käynnistä perusmaksu ja sen lisäksi toimenpidemaksu 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 41,20 0,00
erikoissairaanhoito
Päiväkirurginen toimenpide 136,90 0,00

Toimenpidemaksut
Hammaskuva 8,50 0,00
Leukojen ja koko haimpaiston panoraamaröntgen 19,20 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 pojaus 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



Erikoissairaanhoidon maksut
Poliklinikkakäynti 41,80 0,00 Alle 18 vuotiailta. Jos potilas jää poliklinikkakäynnillä vuodeosastolle 

saman päivän aikana. Rintamatunnuksen omaavilta henkilöiltä.
Maksullinen soitto, käynnin korvaava 41,80 0,00 Mikäli puhelu liittyy potilaan aikaisempaan vastaanottokäyntiin, 

maksua ei peritä.
Päiväkirurgia 136,90 136,90
Sarjahoito erikoissairaanhoidossa/krt 11,60 0,00

Laitoshoidonmaksut
Lyhytaikainen sosiaali- ja terveydenhuollon laitosmaksu 49,60 0,00
Pitkäaikaisesta laitoshoidosta peritään tulosidonnainen maksu
Hoitopäivämaksu vuodeosastolla 49,60 22,80 Alle 18- vuotiailta maksuton seitsemän kalenteripäivää ylittävältä 

ajalta. Tähän huomioidaan kertyneet hoitopäivät
myös muissa laitoksissa. Laitossiirrossa lähettävä laitos
ei peri maksua.

Päivä tai yöhoitomaksu ( alle 12h) 22,80 22,80
Omaishoitajan vapaa aikaisten palvelujen maksu 11,60 11,60

Lääkärintodistukset
Lääkärintodistus tai- lausunto 51,50 51,50

Ajokorttitodistus 61,80 61,80
Hammaslääkärintodistus 51,50 51,50

Käyttämättä tai peruuttamatta jätetyistä palveluista
perittävä maksu 51,50 51,50 Alle 18 - vuotiailta ja jos peruuttamattomuuteen on hyväksyttävä syy
Terveyskeskuslääkärin, psykiatrin ja päihdelääkärin vastaanottoaika,
hoitajan, psykiatrisen sairaanhoitajan ja psykologin vastaanottoaika,
suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon vastaanottoaika,
erikoissairaanhoidon avohoidon, päiväkirurgian vastaanottoaika
kalliin kuvantamisen vastaanottoaika.



Päihdehuollon maksut
Laitoskatkaisuhoito tai - kuntoutus 49,60 22,80

Muut maksut
Tilapäinen kotihoito ( laskutus max 3x vrk) 12,20 12,20
Tilapäinen kotisaairaanhoidon käynti (laskutus max 3x vrk) 12,20 0,00
Kotona asumisen arviointijakso /pv 12,20 12,20
Palvelutarpeen arviointikäynti 0,00 0,00
Kotisairaalan sairaanhoitajan käyntimaksu/krt (max 3x vrk) 12,20 0,00
Turvapuhelimen turvakäynnit 12,20 12,20
Turvapuhelimen kuukausimaksu (palveluntuottaja laskuttaa)
Kotiin viety ateria €/ateria ( sisältää kuljetuksen) ;kylmä 6,90 6,90
Peseytymispalvelut/krt ( kuljetuksen omavastuu) 12,20 12,20
Saattohoitopalvelu säännöllisen kotihoidon asiakkille/alkava h 12,20 12,20
Sotainvalidien lounassetelin arvo 10,80 10,80
Arviointi- ja kuntotusjakso/vrk 32,00 32,00
Äitiysneuvolasta:Hälytinpatja ( sisältää 3 lakanaa) /kk 15,00 15,00
Sarjahoito, fysioterapia 11,60 11,60
Lastensuojelun maksut 1 860,20 1 860,20

Ryhmäohjauksen osallistumismaksut, fysioterapia ja
ravitsemusterapeutti
1-4 kertaa kokoontuva ryhmä: krt/hlö 5,50 5,50
sisältää ryhmän yhden kokoontumiskerran

5-10 kertaa kokoontuvat ryhmä: krt/hlö 14,30 14,30
sisältää ryhmän kaikki kokoontumiskerrat

11-20 kertaa kokoontuva ryhmä: krt/hlö 18,70 18,70
sisältää ryhmän kaikki kokoontumiskerrat

yli 20 kertaa kokoontuva ryhmä: krt/hlö 23,10 23,10
sisältää ryhmän kaikki kokoontumiskerrat


