
 

Terveyspalvelujen asiakasmaksut 1.1.2023  
 Sote-aseman lääkäripalveluiden maksu 18 vuotta täyttäneille: 20,90 euroa/käynti 

• Maksu peritään kalenterivuoden aikana kolmelta (3) ensimmäiseltä käynniltä Keski-Suomen 

hyvinvointialueen sote-asemilla kalenterivuoden aikana. 

• Lääkärikäynnin maksua 20,90 € /käynti ei peritä, kun lääkäri lähettää potilaan käynniltä 

päivystyspoliklinikalle saman päivän aikana ja saman tulosyyn vuoksi. Maksuttomuus edellyttää 

lääkärin lähetettä. 

• Etävastaanotto (esimerkiksi videovälitteinen) on verrattavissa perinteiseen vastaanottokäyntiin tai 

palveluun. Etävastaanoton asiakkaalta perittävä maksu on 50% vastaavan läsnäolopalvelun 

maksusta. 

Sote-aseman kiirevastaanoton käyntimaksu on 18 vuotta täyttäneille 28,70 €/käynti 

• Käyntimaksu peritään yli 18 vuotta täyttäneiltä arkisin klo 20 - 08 välillä tapahtuvasta käynnistä. 

• Käyntimaksu peritään lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhäpäivinä sote-asemilla, joissa kiirevastaanottoa 

edellä mainittuina aikoina järjestetään. 

• Käyntimaksu 28,70 €/käynti peritään myös henkilöltä, joka on jo maksanut kolme 20,90 €:n suuruista 

lääkäripalvelumaksua. 

• Jos potilas kiirevastaanotolla käydessä lähetetään jatkohoitoon erikoissairaanhoidon yksikköön, 

häneltä ei peritä kiirevastaanoton maksua. 

• Jos potilas kiirevastaanotolla suoritetun tarkastuksen jälkeen otetaan välittömästi yksikön osastolle 

hoidettavaksi, häneltä ei peritä kiirevastaanoton maksua vaan lyhytaikaisen laitoshoidon maksu. 

Lääkärikäynnin maksu peritään myös todistus-/lausuntokäyntien yhteydessä. 

Sairaala Novan päivystyspoliklinikkakäynnin maksut 18 vuotta täyttäneille 41,80 €/käynti 

• Sosiaalipäivystyksen käynnit ovat maksuttomia ympäri vuorokauden. 

Hoitajan hoitovastaanotot ovat maksuttomia 

• Sairaanhoitajan, terveydenhoitajan ja kätilön vastaanotot ovat maksuttomia, kun hoitovastuu on 

hoitajalla. Mikäli vastaanottotapahtuma muuttuu lääkärin vastuulle, peritään lääkäripalvelumaksu, 

joka on 20,90€/käynti. 

• Mikäli rokottamisen tarve johtuu vapaa-ajan matkailusta, maksua ei peritä toimenpiteestä ja 

rokottamista varten varatusta käynnistä, mutta potilaan tulee itse hankkia rokoteaine apteekista. 

Tällaisia vapaa-ajan matkailuun liittyviä potilaan itsensä hankittavia rokoteaineita ovat esimerkiksi 

keltakuumerokote, rokote Japanin aivotulehdusta vastaan, matkaa varten tarvittava 

lavantautirokote 

1.10 Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä maksu  

Asiakasmaksulaki 3 §.  

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta peritään 18 vuotta täyttäneiltä 51,50 €, mikäli 

asiakas on ilman hyväksyttävää syytä jättänyt saapumatta varatulle vastaanotolle tai asianomaiseen 

yksikköön; eikä asiakas tai hänen edustajansa ole ennalta peruuttanut vastaanottoaikaa tai palvelua. 
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2.14 Maksu lääkärintodistuksesta/lausunnosta  
Asiakasmaksulaki  5§ 1 d. Asiakasmaksuasetus 23 §.  

2.14.1 Maksulliset todistukset - Maksulliset todistukset 51,50 € / todistus  

Maksu peritään seuraavista hoitoon liittymättömistä lääkärin ja hammaslääkärin todistuksista:  

• C-todistus hoitotuen/vammaistuen hakemista varten  

• T-todistus (todistus terveydentilasta)  

• B-todistus etuuden hakemista varten (esim. eläkkeet, kuntoutustuki)  

• Muut lausunnot etuuden hakemista varten  

• E-lausunto  

• Todistus muuhun kuin lääkinnälliseen kuntoutukseen liittyviä apuvälineitä varten  

• Todistus vapaaehtoista asevelvollisuutta varten  

• Uusintatarkastuslausunto palveluskelpoisuudesta, mikäli puolustusvoimat ei ole määrännyt 

asiakasta palveluskelpoisuustutkimukseen.  

• Todistus asunnonhakua varten  

• Todistus asumispalvelupaikan hakemista varten  

• Todistus verotusta varten  

• Todistus autoveron alennusta varten  

• Todistus terveydentilasta ulkomaille lähtöä varten  

• Harrastuksiin liittyvät lääkärinlausunnot (purjelento, sukellus, laskuvarjohyppy jne.)  

• Todistus veripalvelua varten  

• Todistus kertausharjoituksesta vapauttamiseksi  

• HIV-todistus viisumia varten  

• Keltakuume- ja muu rokotustodistus Maksu peritään kaikilta keltakuumerokotuksen saavilta 

riippumatta siitä, joudutaanko tekemään uusi ro-kotuskortti vai tehdäänkö merkintä jo olevaan 

rokotuskorttiin, peritään myös alle 18-vuotiaalta  

• Lausunto oikeustoimikelpoisuudesta tai muu lausunto oikeudenkäyntiä varten asiakkaan itsensä 

tai hänen edustajansa pyytämänä  

• Muut asiakkaan tai hänen edustajansa pyytämät todistukset ja lausunnot terveydentilasta  

Valmiiksi laadituista todistuksista ja lausunnoista peritään maksu, vaikka asia-kas myöhemmin 

peruisi todistus-/lausuntopyyntönsä. Lausunto- ja todistusmaksut eivät kerrytä maksukattoa. 

Todistusmaksun lisäksi peritään vastaan-otosta/etävastaanotosta asiakasmaksu samoin perustein 

kuin muistakin vastaanotoista.  

 

2.14.2 Ajokorttilaissa säädetyn ajo-oikeuden saamiseksi tai säilyttämiseksi tarvittava 

lääkärintodistus  - Ajokorttitodistus 61,80 € / todistus  

Todistusmaksun lisäksi peritään vastaanotosta/etävastaanotosta asiakasmaksu samoin perustein 

kuin muistakin vastaanotoista.  

2.14.3 Suppeat todistukset  - Suppeasta todistuksesta tai lausunnosta 20,80 € / todistus  

• Todistus turvapuhelinanomusta varten  

• Lausunto työvoimatoimistoa varten  

• Todistus muuhun kuin lääkinnälliseen kuntoutukseen liittyviä apuvälineitä varten  

• Todistus asunnonhakua varten  

• Todistus verotusta tai autoveron alennusta varten  

• Todistus veripalvelua varten  

• Muut asiakkaan itsensä pyytämät suppeat todistukset ja lausunnot terveydentilasta  


