Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan maksutaulukko 26.8.2019/ terveyspalvelut

Maksut terveysasemalla

0€

Käynti lääkärin vastaanotolla on maksuton.
Käyttämättä / peruuttamatta jätetyn käyntiajan maksu
40,30 € peritään 15 vuotta täyttäneiltä. Peruutus on tehtävä
viimeistään edellisenä päivänä klo 12:een mennessä. Jos
asiakas sairastuu viikonloppuna, kun hoitoyksikkö on kiinni,
peruutus voidaan tehdä maanantaiaamuna klo 8–9.

Maksut päivystyksessä 1)

Tilapäinen kotihoito

Päivystykset siirtyivät osaksi HUS:ia 7.1.2019. www.hus.fi

15,00 € lääkärin ja
hammaslääkärin kotikäynti
9,50 € muun hoitohenkilökunnan
kotikäynti

Maksu peritään korkeintaan kahdelta käynniltä
vuorokaudessa.
Jos kotihoidon tarve jatkuu yhdenjaksoisena yli 2 kuukautta
ja käyntejä on vähintään kerran viikossa, peritään
asiakkaalta jäljempää ilmenevä jatkuvan kotona
annettavan hoidon kuukausimaksu.
Ei peritä alle 18-vuotiailta.

Jatkuvan kotihoidon maksu Maksukyvyn mukainen
kuukausimaksu

Kuukausimaksu määritellään asiakkaan ja hänen kanssaan
yhteistaloudessa asuvien perheenjäsenten
yhteenlaskettujen tulojen, perheenjäsenten lukumäärän ja
annettavien kotisairaanhoidon ja kotipalvelujen
yhteenlasketun tuntimäärän perusteella.
Ei peritä alle 18-vuotiailta.

Kotisairaalahoidon maksu

Tilapäisestä ja jatkuvasta
kotisairaalahoidosta peritään
samat maksut kuin kotihoidosta.
Samana päivänä tehdyistä
kotisairaalakäynneistä peritään
enintään 17,90 euroa/vrk.

Hoitopäivämaksu1)

38,80 €

Peritään tulo-, sairaalassaolo- ja lähtöpäiviltä.
Lähtöpäivältä ei peritä maksua, jos hoito samana päivänä
jatkuu toisessa laitoksessa. Jos henkilö lähtee sairaalasta
tulopäivänä, peritään hoitopäivämaksu.

Hoitopäivämaksu
maksukaton ylittymisen
jälkeen

17,90 €

Omaishoitajan vapaan
aikainen laitoshoito

11,40 €/ vrk

Hoitopäivämaksu1)
lyhytaikaisessa
psykiatrisessa
laitoshoidossa

17,90 €

Maksua ei peritä mielenterveyslain mukaisen tarkkailun
ajalta, ellei henkilöä tarkkailun perusteella määrätä
tahdosta riippumattomaan hoitoon.

Psykiatrian avohoitokäynti

Maksuton

Käyttämättä / peruuttamatta jätetyn käyntiajan maksu
40,30 € peritään 15 vuotta täyttäneiltä. Peruutus on tehtävä
viimeistään edellisenä päivänä klo 12:een mennessä. Jos
asiakas sairastuu viikonloppuna, kun hoitoyksikkö on kiinni,
peruutus voidaan tehdä maanantaiaamuna klo 8–9.

Päivä- ja yöhoidon maksu1)

17,90 €

Jos potilas on hoidossa vain yöllä tai päivällä.

Poliklinikkamaksu1)

32,70 € /käynti

Ei peritä:
psykiatrian poliklinikalla
jos potilas otetaan sairaalaan
poliklinikkakäyntipäivänä
rintamaveteraaneilta eikä sotainvalideilta.
Käyttämättä / peruuttamatta jätetyn käyntiajan maksu
40,30 € peritään 15 vuotta täyttäneiltä. Peruutus on tehtävä
viimeistään edellisenä päivänä klo 12:een mennessä. Jos
asiakas sairastuu viikonloppuna, kun hoitoyksikkö on kiinni,
peruutus voidaan tehdä maanantaiaamuna klo 8–9.

Sarjahoidon maksu1)

9,00 € /hoitokerta

Fysikaalisen hoidon
maksu1)

9,00 € /hoitokerta

Alle 18-vuotiailta perittävät
maksut

Peritään enintään 45 hoitokerralta /kalenterivuosi.
Ei peritä alle 18-vuotiaalta.

Jos hoitopäiviä on kertynyt kalenterivuoden aikana yli
seitsemän, ei peritä:
hoitopäivämaksua
päivä- tai yöhoidon maksua
kuntoutushoidon maksua.
Hoitopäivistä on esitettävä selvitys sairaalalle.
Psykiatrisen avohoidon yksikössä käynti on maksuton
samoin kuin sarjahoito. Avohoitokäynnit ovat maksullisia
myös 7 hoitopäivän jälkeen.

Koulu- ja
opiskeluterveydenhuolto

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitopalvelut
(mm. terveystarkastukset) ovat maksuttomia.
Sairaanhoidosta peritään samat maksut kuin muultakin
väestöltä.
Poliklinikka-maksu peritään normaalisti. 18 vuotta
täyttäneet ulkokuntalaiset opiskelijat maksavat
käyntimaksun jokaisesta käynnistä lääkärillä.
15 vuotta täyttäneiltä peritään peruuttamattomasta
ajanvarauskäynnistä 40,30 €.

Maksu
lääkärintodistuksesta

19,40 €
33,00 €
40,30 €
48,50 € (ajokorttitodistus)

Maksu suuruus riippuu todistuksen/ lausunnon laadusta.

Maksu kuntoutushoidosta
ja apuvälineistä1)

13,40 € /hoitopäivä

Maksu peritään erilliseen päätökseen perustuvasta
vammaisen potilaan laitoskuntoutusjaksosta.
Hoitoon liittyvät apuvälineet, niiden sovitus, tarpeellinen
uusiminen ja huolto ovat maksuttomia (poikkeuksia: tarve
aiheutuu tapaturmavakuutuslakien, sotilasvammalain,
liikennevakuutuslain, potilasvahinkolain perusteella
korvattavasta vahingosta/ ammattitaudista).

Seulonta irtosolututkimus

Maksuton

Hoitoon liittyvistä lääkärintodistuksista ei terveysasemilla
peritä maksuja.

Seulonta
mammografiatutkimus

Maksuton

Pitkäaikaisen laitoshoidon
maksut

Maksu on 85 % hoidossa olevan nettokuukausitulosta.
Mikäli enemmän ansaitseva puoliso on
pitkäaikaishoidossa, hoitomaksu on 42,5 % puolisoiden
yhteenlasketuista nettotuloista. Vähemmän ansaitsevan
puolison ollessa hoidossa, hoitomaksu on 85 % hänen
nettotuloistaan. Puolisolle tulee aina jäädä toimeentuloa
varten asumiskustannusten jälkeen täyden
kansaneläkkeen määrää vastaava summa.
Potilaan käyttöön tulee aina jäädä vähintään 108 €
kuukaudessa. Eräitä tuloja ei oteta maksua määrättäessä
huomioon.

Rokotus

Maksuja ei peritä yleiseen
rokotusohjelmaan kuuluvista
rokotuksista.

Saunotus

7,30 € /kerta

Tartuntatautien hoito

Yleisvaarallisen tartuntataudin
hoito ja lääkkeet ovat
maksuttomia. Ilmoitettavan
tartuntataudin lääkkeet ovat
maksuttomia.

Hammashoidon
käyntimaksut
- suuhygienisti
- hammaslääkäri
Perusmaksu
erikoishammaslääkärin
antamasta hoidosta

Maksuja ei peritä alle 18-vuotiailta.
8,10 € /käynti
10,40 € /käynti
15,20 € /käynti

Suun ja hampaiston
tutkimukset

Maksuja ei peritä alle 18-vuotiailta.

- suppea tutkimus
- perustutkimus
- laaja tutkimus

6,70 €
15,00 €
29,80 €

Toimenpidemaksut
ehkäisevä hoito
puudutus
röntgenkuvaus
hampaan paikkaus
hammaskivenpoisto
hampaan poisto

6,70 €
6,70 €
6,70 – 15,00 €
15,00 – 43,60 €
6,70 – 43,60 €
15,00 – 29,80 €

Maksuja ei peritä alle 18-vuotiailta.

Peruuttamatta jätetyn
ajan maksu

40,30 €

Sosiaali- ja
terveyspalvelujen maksut
internetissä

www.hel.fi/sote/maksut

1)

- merkityt maksut sisältyvät maksukattoon (683 €).

Käyttämättä / peruuttamatta jätetyn käyntiajan maksu
40,30 € peritään 15 vuotta täyttäneiltä. Peruutus on tehtävä
viimeistään edellisenä päivänä klo 12:een mennessä. Jos
asiakas sairastuu viikonloppuna, kun hoitoyksikkö on kiinni,
peruutus voidaan tehdä maanantaiaamuna klo 8–9.

