
 

 ASIAKASMAKSUT  

 

 

Terveyskeskuksen hammashoidosta perittävät enimmäismaksut 1.1.2018 alkaen  

 

1 Johdanto  

 

Suun ja hampaiden tutkimuksesta ja hoidosta perittävät asiakasmaksut on asiakasmaksuasetuksen 

(912/1992) 9 §:n nojalla sidottu kulloinkin voimassaolevaan Suun terveydenhuollon 

toimenpideluokitukseen, jota ylläpitää Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). 

Toimenpideluokituksessa hyväksytty vaativuusluokka osoittaa (pääsääntöisesti) palvelun käyttäjältä 

perittävän asiakasmaksun enimmäismäärän.  

 

Hammaskorun asettamista tai esteettistä hampaiston valkaisua ei ole hyväksytty toimenpiteeksi.  

 

Vastaanotolla hoidon yhteydessä samoin kuin puhelimitse annetut hoito-ohjeet ja mahdolliset reseptit 

ovat maksuttomia.  

 

Todistusten ja lausuntojen maksullisuus määräytyy käyttötarkoituksen perusteella.  

 

2 Asiakasmaksujen määräytyminen  

 

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (asiakasmaksulaki) 3.8.1992/734  

Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (asiakasmaksuasetus) 9.10.1992/912  

 

3 Maksuttomat käynnit  

 

Käynneistä ja suun terveydenhuollon tutkimuksista ja hoidosta ei peritä maksuja alle 18-

vuotiailta.  

Rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelustunnuksen, rintamatunnuksen tai veteraanitunnuksen 

omaavilta tai henkilöiltä, joilla on todistus miinanraivaustehtäviin osallistumisesta, ei peritä 

maksua 9 § 6 mom. säädetyissä tilanteissa. Käyntimaksu peritään, jos käyntiin sisältyy muita kuin 

maksuttomia toimenpiteitä.  

 

– hampaiden tarkastuksesta  

– ehkäisevästä hoidosta  

– protetiikkaan liittyvästä kliinisestä työstä  

 

Oikomislaitteista ja hammasproteettisista toimenpiteistä voidaan yli 18-vuotiailta periä hammastekniset 

kulut enintään todellisten kustannusten suuruisina, mikäli potilas ei ole suorittanut maksua suoraan 

valmistajalle.  

 

Tekniset kustannukset peritään aiheutuneiden kustannusten mukaan.  

 

4 Maksulliset käynnit  
Jokaiselta käynniltä peritään käyntimaksu. Hammashoitomaksuja ei voi maksaa hammashoitolassa, 

vaan käynniltä lähetetään lasku kotiin. Yksi hammashoidon lasku voi kuitenkin sisältää useamman 

käynnin maksuja.  

Kunnallisesta hammashoidosta ei saa KELA-korvausta.  



Proteettisissa töissä maksuihin lisätään hammastekniset kulut todellisten kustannusten mukaisena.  

 

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä asiakkaan varaamasta vastaanottoajasta peritään maksu 

yli 15-vuotiailta 50,80 € (Asiakasmaksuasetus 25 § 1 mom. (842/2014 Valtioneuvoston asetus sosiaali- 

ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta), ellei peruutusta ole tehty 

viimeistään edellisenä päivänä.  

 

Lisäksi, jos potilas annettujen käyttöohjeiden vastaisesti tai huolimattomuuden takia aiheuttaa 

oikomislaitteiden häviämisen tai vahingoittumisen, peritään ( myös alle 18-vuotiailta) uuden 

oikomislaitteen todelliset hankintakulut tai korjauksesta aiheutuneet hammastekniset kulut 

asiakasmaksuasetuksen mukaisesti.  

 

HINTAESIMERKKEJÄ ( 1.1.2018):  

 

 

Suuhygienistin käyntimaksu…………………………10,20 euroa  

 

Hammaslääkärin käyntimaksu……………………….13,10 euroa  

 

Erikoishammaslääkärin käyntimaksu………………..19,20 euroa  

 

Ehkäisevä hoito……………………………………… 8,40 euroa  

 

Tarkastus……………………………………………... 8,40-18,90 euroa 

 

Puudutus……………………………………………..  8,40 euroa  

 

Röntgenkuvaus………………………………………. 8,40 - 18,90 euroa  

 

Hampaan paikkaus……………………………………18,90- 54,90 euroa 

  

Hammaskiven poisto…………………………………. 8,40 – 77,00 euroa  

 

Hampaan poisto………………………………………………………….18,90- 77,00 euroa 

 

 

 


