
Tyrnävän terveyskeskuksen perimät asiakasmaksut 2018 
 
 
Tyrnävän kunnassa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkailta peritään palvelua antavan yksikön ja 
palvelun mukaan joko hoitopäivä-, poliklinikka-, käynti- tai palvelumaksu.  
Käyttämättä ja peruuttamatta jätetyistä vastaanottoajoista peritään 15 vuotta täyttäneeltä 
50,80 euron maksu. Asiakasmaksuista annetun lain mukaan maksut ovat suoraan 
ulosottokelpoisia.  
 
Tyrnävän terveyskeskus perii asiakasmaksuja, jotka perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon 
asiakasmaksuista annettuun lakiin ja asetuksiin: 

 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/92)  

 Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (912/92) 
 
Terveyskeskuksen käyntimaksuja ei peritä sotaveteraaneilta tai henkilöiltä, joilla on Lotta-tunnus. 
 
Kunnan ostamissa palveluissa peritään asiakkaalta samat maksut ja korvaukset kuin kunnan 
tuottamista vastaavista palveluista. Erikoislääkärin suorittamista tutkimus- ja hoitojaksoista peritään 
poliklinikkakäyntimaksu. Niistä sosiaali- ja terveyspalveluista, joista ei säädetä erikseen 
asiakasmaksulaissa tai –asetuksessa, peritään maksu tämän hinnaston mukaan. Maksu voi olla 
korkeintaan niiden tuottamisesta aiheutuvien kustannusten mukainen. 
 
Maksuihin tehdään kahden vuoden välein indeksitarkistus. Vuodelle 2018 maksuja on tarkistettu 
indeksin arvon muutoksen perusteella (-1.22%). 
 
Terveyskeskuksen perimät asiakasmaksut 1.1.2018 alkaen: 
 
Asiakasmaksuista lähetetään asiakkaalle lasku käynnin jälkeen. 

 
Terveyskeskuslääkärin vastaanottokäynti 
Peritään enintään kolmesta käynnistä kalenterivuoden aikana.  

20,60 € 

Päivystysmaksu: Oulun seudun yhteispäivystys perii käynneistä 
arkisin klo 20-08 sekä lauantaisin, sunnuntaisin ja arkipyhinä 
poliklinikkamaksun. 
Muina aikoina käynneistä yhteispäivystyksessä kunta perii 
käyntimaksun. 

41,20 €  

Poliklinikkamaksu: Erikoislääkärin suorittamat tutkimus- ja 
hoitokäynnit, kuten tähystystutkimukset, rasitus-ekg:t ym.polikliiniset 
käynnit.  

41,20 €  

Päiväkirurginen maksu 135,10 € 
  
Käyttämättä ja peruuttamatta jätetty aika  
15 vuotta täyttäneeltä 

50,80 €  

 
Lääkärin todistus / lausunto 
Määrämuotoinen B-, C- tai muu laaja lausunto 
Suppea lääkärinlausunto 
Yleensä vapaamuotoinen lääkärinlausunto 
 

 
 
50,80 €  
 
32,00€ 

Lääkärintodistus ajo-oikeuden saamista tai säilyttämistä varten  61,00 €  

 
  



 
Fysioterapian palvelumaksut 
 
Yksilökäynti fysioterapiassa 11,40€/käynti 
Fysioterapeutin kotikäynti 11,40€/käynti 
Ryhmäkäynnit Maksuttomia 

 
 
 
Lyhytaikainen laitoshoito (terveyskeskussairaala) ja 
kotisairaalahoito 
 

 

Hoitopäivämaksu 48,90€ / hoitopäivä 
Maksukaton täyttymisen jälkeen 22,50€ / hoitopäivä 
Ns. puolipäivämaksu polikliininen hoito (esimerkiksi 
antibioottitiputukset terveyskeskussairaalassa) 

22,50€ / hoitopäivä 

Kotisairaalahoito (sarjahoitomaksun mukaisesti), 
korkeintaan 45 kertaa vuodessa 
Mikäli käyntejä on enemmän kuin 3 vuorokaudessa 

11,40€ / käyntikerta 
 

36,50€ / vuorokausi 
  

 
Kotikunnan terveyskeskus maksaa palvelun tuottajalle hoitopäivämaksut ja laskuttaa 
hoitopäivämaksut edelleen asiakkaalta. 
 
Terveydenhuollon maksukatto on 1.1.2018 alkaen 683 euroa kalenterivuotta kohden. 
 
Suun terveydenhuollon asiakasmaksuista on oma tiedote. 
 
Maksuttomat terveyspalvelut:  
Maksuttomat terveyspalvelut on säädetty laissa: Laki sosiaali- ja terveydenhuollon 
asiakasmaksuista 3.8.1992/734 5§. 
 
 
Hinnat hyväksytty: 
 
 Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.12.2017 
 
 

 

 


