
Tyrnävän terveyskeskuksen perimät suun terveydenhuollon asiakasmaksut 2022  
 
Suun ja hampaiden tutkimuksesta ja hoidosta perittävät asiakasmaksut ovat 
asiakasmaksuasetuksen (912/1992) 9 §:n nojalla sidottu kulloinkin voimassa olevaan Suun 
terveydenhuollon toimenpideluokitukseen, jota ylläpitää Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). 
Toimenpideluokituksessa hyväksytty vaativuusluokka osoittaa (pääsääntöisesti) palvelun 
käyttäjältä perittävän asiakasmaksun enimmäismäärän.  
 
Asiakasmaksujen määräytyminen  
 
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/92) (1201/2020)  
Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (912/92) (931/2021) 
 
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).  

o hampaiden tarkastuksesta  
o ehkäisevästä hoidosta  
o protetiikkaan liittyvästä kliinisestä työstä  

 
 
Maksulliset käynnit  
 
Asiakasmaksut peritään 18 vuotta täyttäneiltä ja sitä vanhemmilta. 
Asiakasmaksu muodostuu käyntimaksusta ja tehdyistä tutkimuksista ja toimenpiteistä. 
Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä asiakkaan varaamasta vastaanottoajasta peritään 
maksu yli 18-vuotiailta 51,50 €. 
 
Jos potilas annettujen käyttöohjeiden vastaisesti tai huolimattomuuden takia aiheuttaa 
oikomislaitteiden häviämisen tai vahingoittumisen, peritään (myös alle 18-vuotiailta/huoltajilta) 
uuden oikomislaitteen todelliset hankintakulut tai korjauksesta aiheutuneet hammastekniset kulut 
asiakasmaksuasetuksen mukaisesti.  
 
Maksukatto 
 
1.1.2002 alkaen myös suun terveydenhuollossa perittävät maksut tutkimuksesta ja hoidosta 
kerryttävät terveydenhuollon maksukattoa hammasteknisiä kuluja lukuun ottamatta. 
Esim. hammasproteettisen hoidon kliinisen työn (hammaslääkärin työ) osuudesta perittävät maksut 
kerryttävät maksukattoa, mutta hammasteknisen laboratorion kulut eivät kerrytä maksukattoa. 
 
Maksukatosta erillinen tiedote nettisivullamme. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Suun terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2022 alkaen: 

Asiakasmaksuista lähetetään asiakkaalle lasku käynnin jälkeen. 

Käyntimaksut: 

Hammaslääkäri  13,30 € 

Suuhygienisti  10,30 € 

Erikoishammaslääkäri  19,50 € 

 

Toimenpidemaksut, suun ja hampaiden tutkimus ja hoito: 

Ehkäisevä hoito  8,50 € 

Suun tutkimus (tarkastus)  8,50–19,20 € 

Puudutus   8,50 

Röntgenkuvaus  8,50–19,20 € 

Hampaan paikkaus  19,20–55,60 € 

Hammaskiven poisto  8,50–78,00 € 

Hampaan poisto  19,20–78,00 € 

Hoitoon liittymätön todistus  51,50 € 

(esim. vakuutusyhtiölle) 

 

Proteesin pohjaus  55,60 € 

Proteesin korjaus  38,00 € 

Akryyliosa- ja kokoproteesi  186,00 € 

Kruunut ja sillat hampaalta   186,00 € 

Rankaproteesi  225,70 € 

 

18 vuotta täyttäneiltä ja sitä vanhemmilta peritään hammaslääkärin tekemän työn lisäksi 

hammastekniset kulut mm. proteettisista töistä ja oikomislaitteista todellisten kustannusten 

mukaisesti. 

Esim. purentakiskon hinta hammaslääkärin vastaanotolla n. 250 € (sis. jäljennökset, 

laboratoriokustannukset ja kiskon suuhun sovitus ja jälkikontrolli) 

Hinnat hyväksytty: 15.12.2021 / 110§    Sosiaali- ja terveyslautakunta    
  

 

 


