Talouspalvelut

Lapin sairaanhoitopiirin asiakasmaksut 1.1.2020 alkaen
Palvelu

Euroa

Sairaalan poliklinikkamaksu
Päiväkirurgian maksu
Neuvonta- / ohjauskäynti, ei lääkärin vastaanottoa
Synnytysosaston perhehuone
- synnyttäjältä normaali hoitopäivämaksu
- puolisolta ei maksua, puolison ateriat eivät sisälly hintaan

41,20
135,10
20,70

Sarjassa annettava hoito
Lyhyt aikainen laitoshoito
- psykiatrian hoitopäivämaksu
- hoitopäivämaksu
- hoitopäivämaksu maksukaton ylittymisen jälkeen
Päivä- ja yöhoidon maksu
Kuntoutushoidon maksu
Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä
maksu (myös potilashotelli)
Vähimmäiskäyttövara pitkäaikaisessa laitoshoidossa;
15 % nettotuloista kuitenkin vähintään:
Maksukatto

11,40

Lääkärintodistukset ja -lausunnot:
Suppea lausunto
* erikoistuva lääkäri
* erikoislääkäri
Perusteellinen lausunto
* erikoistuva lääkäri
* erikoislääkäri
Oikeustoimikelpoisuutta koskeva lausunto
(esim. testamentin tekoa varten)
* erikoistuva lääkäri
* erikoislääkäri

48,90

22,50
48,90
22,50
22,50
16,90
50,80
110,00
683,00

14,19
21,29
16,22
24,33

24,63
36,50

Tapaturmavakuutuslain 29 §:ssä tarkoitetulle vakuutuslaitokselle vakuutetun
potilaan tutkimuksen tai hoidon perusteella annettavat lääkärintodistukset
ja -lausunnot niiden laadusta riippuen:
Tavallinen lääkärintodistus
* erikoistuva lääkäri
10,14
* erikoislääkäri
15,21
Perusteellinen lääkärintodistus tai -lausunto
* erikoistuva lääkäri
17,74
* erikoislääkäri
26,61
Laaja ja aikaa vievä lääkärintodistus tai -lausunto
* erikoistuva lääkäri
24,33
* erikoislääkäri
36,50
Potilashotelli
- hoitoon tulevat potilaat (alle 2-vuotiaat ilmaiseksi)
- jos yöpyy useamman kuin yhden yön
- perheenjäsenet, omaiset
- perhehuone (2 aikuista + alle 18 v. lapsia)
- 1–4 tunnin lepohuone
Ensihoidon omavastuu

54,00
46,20
60,90
106,90
24,90
25,00

Talouspalvelut

Muonion ja Enontekiön perusterveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2020 alkaen

Palvelu

Euroa

Vuosimaksu*
Käyntimaksu*

41,20
20,60

Päivystysajan maksu
Terv.keskuksessa annettava fysioterapia
Ajokorttitodistus
Muut lääkärintodistukset
Omaishoitajan loma
Kotisairaanhoito; lääkäri, hammaslääkäri
Kotisairaanhoito; terveydenhoitaja tai muu

28,30
11,40
61,00
50,80
11,40
18,90
12,00

Hammashoito:
Perusmaksu, hammaslääkäri
Perusmaksu, suuhygienisti
Perusmaksu erikoishammaslääkäri
Hammaskuva
Leukojen/koko hamapiston panopraamartg
Ehkäisevän hoidon SC-ryhmän käyntikerta
Tutkimukset, hammastark., sairauksien hoito:
- vaativuusluokka 0-2
- vaativuusluokka 3-4
- vaativuusluokka 5-7
- vaativuusluokka 8-10
- vaativuusluokka 11
Proteettiset toimenpiteet
- proteesin huolto pohjauksella
- proteesin korjaus
- akryyliosa- ja kokoproteesi
- kruunut ja sillat hampaalta
- rankaproteesit
Sarjassa annettava hoito
Lyhyt aikainen laitoshoito
- psykiatrian hoitopäivämaksu
- hoitopäivämaksu
- hoitopäivämaksu maksukaton ylittymisen jälkeen
Päivä- ja yöhoidon maksu
Kuntoutushoidon maksu
Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä maksu
Vähimmäiskäyttövara pitkäaikaisessa laitoshoidossa:
15 % nettotuloista kuitenkin vähintään:
Maksukatto

13,10
10,20
19,20
8,40
18,90
8,40
8,40
18,90
37,50
54,90
77,00
54,90
37,50
183,50
183,50
222,70
11,40

48,90
22,50
22,50
16,90
50,80
110,00
683

*Avosairaanhoidon lääkäripalveluista peritään 41,20 € vuosimaksu, joka on voimassa kalenterivuoden siinä
terveyskeskuksessa, johon maksu on suoritettu; jos palvelun käyttäjä ei suorita vuosimaksua, peritään
häneltä 20,60 € käyntimaksu käyntikertojen lukumäärästä riippumatta.

