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PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAISEN
SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/92)
ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen
(912/92) sekä niihin myöhemmin tehtyjen muutosten nojalla on
Perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhtymähallitus on antanut
seuraavat asiakasmaksut.
AVOPALVELUJEN MAKSUT
1§
Kotona annettavan palvelun maksut (eivät sisälly käyttäjän maksukattoon)
1 Lapsiperheiden kotipalvelu
1.1. Tilapäinen kotipalvelu
Tilapäinen kotipalvelu muuttuu säännölliseksi kotihoidon palveluksi
heti kun säännöllisyys on todettu tai tilapäinen palvelu on kestänyt
korkeintaan 2 kk.
Tilapäinen lapsiperheiden kotipalvelumaksua peritään alla olevan
taulukon mukaisesti
Käynnin pituus
alle 2 tuntia
2 tuntia - alle 4 tuntia
4 tuntia- alle 6 tuntia
koko työpäivä (esim.8-16)

euroa/käynti
10€
15€
25€
30€

1.2 Säännöllinen lapsiperheiden kotipalvelun (yli 2 kk tai kun tarve on todettu)
Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta kotihoidosta peritään
palvelun määrän, palvelun käyttäjän maksukyvyn sekä perheen
koon mukaan määräytyvää kuukausimaksua.
Työ on suunnitelmallista ja perheelle tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma, johon kirjataan mihin tarkoitukseen ja kuinka paljon
kotipalvelua myönnetään.
Asiakasmaksulain 11 § mukaan käyntimaksu voidaan alentaa tai
jättää perimättä mikäli toimeentuloedellytykset huomioon ottaen
siihen on syytä. Maksujen alentamisessa noudatetaan Karviaisen
kuntayhtymähallituksen hyväksymää (KYH 15.9.2009§ 80)
soveltamisohjetta.
Kuukausimaksu peritään alla olevan taulukon mukaisesti tulorajan
ylittävästä osasta taulukon osoittaman prosenttimäärän mukaan:
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Perheenjäsenten
määrä

Hoitoisuusluokat I-VI
Maksuttomuuden Kotihoidon (kp+ksh) palvelutunnit kuukaudessa
yläraja/kk Maksuprosentti tulorajan ylittävästä bruttokuukausituloista
1-4 h

1
2
3
4
5
6

528
975
1528
1890
2288
2627

I
%
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5

5h10 h
II
%
7
7
7
7
7
7

11 h 20 h
III
%
14
14
14
13
12
11

21 h 30 h
IV
%
21
20
18
15
13
11

31 h 40 h
V
%
28
22
18
15
13
11

yli 41 h
VI
%
35
22
18
15
13
11

Kun henkilömäärä on suurempi kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 321
eurolla ja maksuprosenttia alennetaan yhdellä (1) prosenttiyksiköllä
kustakin seuraavasta henkilöstä.
Kuitenkin korkein mahdollinen kotona annettavan jatkuvan ja
säännöllisen palvelun tuntihinta on enintään palvelun tuottamisesta
aiheutuvien kustannusten suuruinen. Tämä tuntiveloitus peritään
asiakkaalta aina myös silloin, kun tulotietoja ei ole käytettävissä.
2. Kotihoito ja tehostettu asumispalvelu
2.1 Kotona annettava jatkuva ja säännöllinen palvelu eli kotihoidon kuukausimaksu
Jatkuvasta ja säännöllisesti annetusta kotisairaanhoidosta ja
sosiaalihuoltoasetuksen 9 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetusta
jatkuvasta ja säännöllisestä kotipalvelusta peritään palvelun laadun ja
määrän, palvelun käyttäjän maksukyvyn ja perheen koon mukaan
määräytyvää kuukausimaksua. Maksuttomuuden yläraja on määritelty
maksuasetuksessa. Palvelutunnit kuukaudessa saadaan jakamalla
viikon aikana annettu palvelu seitsemällä ja kertomalla kolmellakymmenellä. Kaikilla asiakkailla on hoito- ja palvelusuunnitelma, jossa
on määritelty myönnetty palvelu. Tilapäinen kotihoito muuttuu
säännölliseksi kotihoidon palveluksi heti kun säännöllisyys on todettu
tai tilapäinen palvelu on kestänyt kauemmin kuin kolme (3) kuukautta.
Kotihoidon kuukausimaksu peritään omassa kodissaan asuvilta ja

palvelutalojen/ryhmäkotien palveluasumispaikoilla ei-ympärivuorokautisesta hoidosta. Kuukausimaksun lisäksi asiakkaalta peritään
maksut käytettävistä tukipalveluista.
Kuukausimaksu peritään alla olevan taulukon mukaisesti tulorajan
ylittävästä osasta taulukon osoittaman prosenttimäärän mukaan:

4

Perheenjäsenten
määrä

1
2
3
4
5
6

Hoitoisuusluokat I-VI
Maksuttomuuden Kotihoidon (kp+ksh) palvelutunnit kuukaudessa
yläraja/kk Maksuprosentti tulorajan ylittävästä bruttokuukausituloista
1-5 h
yli 5 h yli 15 h yli 30 h
- 15 h - 30 h
I
II
III
IV
%
%
%
%
528
10
15
25
35
975
10
15
25
22
1528
10
15
25
18
1890
10
15
25
15
2288
10
15
25
13
2627
10
15
25
11

Kun henkilömäärä on suurempi kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 321
eurolla ja maksuprosenttia alennetaan yhdettä (1) prosenttiyksiköllä
kustakin seuraavasta henkilöstä.
2.2 Tehostettu ympärivuorokautinen asumispalvelu
Kuukausimaksu on maksu ympärivuorokautisen tehostetun
asumispalvelun hoidosta ja hoivasta sekä tarvittavista tukipalveluista.
Kuukausimaksuun ei kuulu huoneen vuokra eikä ateriamaksut.
Taulukon maksuprosentti on korotettu 5 %:lla kotihoidon ylimmästä
maksuprosentista tulorajojen ollessa samat. Kuukausimaksu peritään
tehostetun asumispalvelun asukkailta Karviaisen omissa yksiköissä ja
ostopalveluna ostettavista paikoissa. Kaikilla asiakkailla on hoito- ja
palvelusuunnitelma, jossa on määritelty myönnetty palvelu.
Kuukausimaksu peritään alla olevan taulukon mukaisesti tulorajan
ylittävästä osasta taulukon osoittaman prosenttimäärän mukaan:
henkilömäärä
1
2

tuloraja euroa/kk
528
975

Maksuprosentti
40
27

Kuitenkin korkein tehostetun asumispalvelun mahdollinen kuukausimaksu on enintään palvelun tuottamisesta tai ostamisesta
aiheutuvien kustannusten suuruinen. Tämä veloitus peritään
asiakkaalta aina myös silloin, kun häneltä ei saada tulotietoja.
Asiakasmaksulain 11 § mukaan kotihoidon ja palveluasumisen sekä
tehostetun asumispalvelun kuukausimaksua voidaan alentaa tai jättää
perimättä mikäli toimeentuloedellytykset huomioon ottaen siihen on
syytä. Maksujen alentamisessa noudatetaan Karviaisen kuntayhtymähallituksen hyväksymää (KYH 15.9.2009§ 80) soveltamisohjetta.
Kotihoidon/palveluasumisen/tehostetun asumispalvelun keskeytyessä
yli kahdeksi viideksi päiväksi (esim. loma tai matka), ei
kuukausimaksua peritä kahta viittä päivää ylittävältä ajalta
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kuukaudessa.
Mikäli keskeytys on palveluntuottajasta johtuva, kuukausimaksun
perintä katkeaa heti. Kun asiakas on hoidossa toisessa
terveydenhuollon yksikössä ei kotihoidon/palveluasumisen/tehostetun
asumispalvelun maksua peritä. Kun asiakas palaa palvelujen piiriin
tarkistetaan kuukausimaksu, mikäli palvelun määrä/sisältö muuttuu.
2.3 Tilapäinen kotipalvelu tai kotihoito
Tilapäisestä kotipalvelusta/kotihoidosta voidaan periä kunnan
päättämä kohtuullinen maksu
Alle 1 tunti vuorokautta kohti
Yli 1 tunti vuorokaudessa

8,70 €
25,00 €

2.4 Kotisairaanhoito
Lääkärin suorittama kotikäynti
Muun henkilökunnan suorittama kotikäynti

13,80 €
8,70 €

Tilapäinen kotihoito (kotipalvelu ja/tai kotisairaanhoito) muuttuu
tilapäisestä säännölliseksi heti kun säännöllisyys on todettu tai
tilapäinen palvelu on kestänyt kauemmin kuin kolme kuukautta.
3. Tukipalvelumaksut
Sosiaalihuoltoasetuksen 9 §:n 1 momentin 2 kohdassa
tarkoitetuista tukipalveluista peritään seuraavat maksut:
3.1 Ateriapalvelu
Toimipisteruokailu
-lounas perusruokalistalta

6,00 €/ateria

Kotiin kuljetettu lämmin tai kylmä ateria
-lounas perusruokalistalta

6,70 €/ateria

Niilonpirtin ateriapaketti
-kotihoidon asiakkaille

14,00 €/pv

Sotainvalidien lounasseteli
(ei laskuteta niiltä sotainvalideilta, joista saadaan
korvaus Valtionkonttorilta)
Kuntayhtymän asumispalvelussa asuville
-kokopäivä
-aamupala + lounas + iltapala

8,40 €/ateria

14,50 €/vrk
10,50 €/ateriapkt

3.2 Vaatehuoltopalvelu (ei tehostetun asumispalvelu asukkaille)
Asiakkaan omien käyttö- ja liinavaatteiden pesu
Maksu peritään toteutuneen käytön perusteella.

3,70 €/kg
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Juhlavaatteiden sekä mattojen, verhojen yms.
isojen tekstiilien pesusta asiakas maksaa normaalin
pesulan määrittelemän hinnan
3.3 Saunapalvelu (kh:n saunotus)
Saunotus
10,00 €/kerta
(saunotusmaksu peritään silloin kun asiakkaalla
ei ole kotihoidon kuukausimaksua ja asiakas
maksaa saunatilan käytöstä vuokran yhteydessä)
Saunotus palvelukeskuksessa tai palvelutalossa
-saunotus ja kuljetus
15,00 €/kerta
-saunotus, kuljetus ja ateria
18,00 €/kerta
3.4 Siivouspalvelu
Yksi työntekijä
Kaksi työntekijää

30,00 €/tunti
60,00 €/tunti

3.5 Kuljetuspalvelu – Sosiaalihuoltolain mukainen
Omavastuu yhteen suuntaan

3.6 Kauppa/asiointipalvelu

5,00 €/kerta
6.00 €/kerta
20,00 €/kerta

3.7 Turvapalvelu
Omassa kodissa asuville
(ei tehostetussa asumispalvelussa)
Käyttöönotto ja avaus
Turvapuhelinmaksu
Turva-auttajan käynti

25,00 €/kerta
30,00 €/kk
20,00 €/kerta
max 60,00 €/kk

3.8 Päivätoimintapäivään osallistuminen
Sisältää ohjelman, ruokailun ja kahvit
-ilman kuljetusta
-kuljetusten kanssa

13,00 €/kerta
18,00 €/kerta

4§
Kuntouttavat intervallit
Karviaisen omissa yksiköissä ja ostopalvelutaloissa
(ei koske laitoshoidon intervalleja)
-hoitovuorokausi (24 h)
28,00 €/vrk
-puolipäivähoito (max 8 h/vrk)
15,00 €/vrk
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5§
Asumispalvelumaksu/vammaiset
Tilapäishoidon maksut peritään VPL:n ja EHL:n mukaisesta
tilapäishoidosta ETEVAN taksan mukaisesti yli 16 -vuotiailta:
-kokopäivä
-osapäivä
-alle 16 -vuotiaat

24,70 €/vrk
12,35 €/vrk
5,00 €/vrk

Ylläpitomaksu jatkuvassa asumispalvelussa (EHL) on yli
16 -vuotiailta
-kokopäivä
-osapäivä

10,20 €/vrk
5,10 €/vrk

6§
Asumispalvelumaksut/mielenterveys- ja päihdekuntoutujat
Asiakkaan maksama palvelumaksu sisältää kaikki hänen
kuntoutukseensa, hoitoonsa ja hoivaansa liittyvät palvelut. Asiakas
maksaa maksukykynsä mukaisen palvelumaksun, joka voi olla
enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvan kustannuksen
suuruinen.
Asumispalvelumaksu määritetään asiakkaan maksukyvyn mukaan
huomioiden hänen saamansa nettotulot ja hyväksyttävät menot
(Kyh 22.11.2011 § 127).
7§
Omaishoito

Omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajan hoito hoidettavalle
(eivät sisälly käyttäjän maksukattoon)
-palvelutalossa, -keskuksessa, asumispalvelussa
tai muussa vastaavassa
10,60 €/vrk
-sosiaalihuollon yksikössä
10,60 €/vrk
-sosiaalihuollon yksikössä (päivähoito)
10,60 €/vrk
-läheislomittajan hoidossa
10,60 €/vrk
-päivätoiminta kuljetuksella tai ilman kuljetusta
10,60 €/vrk
-palvelurahalla myös hoid. kotona
10,60 €/vrk

8§
Vuokra tai maksu asunnosta (eivät sisälly käyttäjän maksukattoon)
Henkilön tai perheen yksinomaiseen käyttöön asumispalveluja varten
vuokratusta asunnosta peritään todellisia kustannuksia vastaava
vuokra.
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9§
Vaikeavammaisten kuljetuspalvelut (eivät sisälly käyttäjän maksukattoon)
Vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista
annetun lain 8 §:n 2 momentissa ja VpA 4 ja 5 §:ssä tarkoitetuista
vaikeavammaisille järjestetyistä kuljetuspalveluista peritään:

Henkilön kuljetus yhdensuuntaiselta matkalta
-linja-autoliikenteen henkilötaksaa vastaava kertalipun maksu.
Koulukuljetukset
-Kelan koulumatkatuki-avustuksen suuruinen
omavastuuosuus

43,00 €/kk

10 §
Terveyskeskuksen avohoidon maksut (sisältyvät käyttäjän maksukattoon)
Terveyskeskusmaksu
-käyntimaksu
käyntimaksun saa kuitenkin periä ainoastaan
kolmelta (3) ensimmäiseltä käynniltä samassa
terveyskeskuksessa kalenterivuoden aikana
-veteraaneilta, joilla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelutunnus, rintamatunnus,
sotilasvammalain mukainen elinkorko tai
sota-arkistosta saatu palvelutodistus ei peritä
terveyskeskusmaksua.

13,80 €/kerta

-päivystysmaksu, peritään Lohjalla
arkisin klo 20.00-8.00 sekä la, su, pyhäpäivinä

18,90 €/kerta

Edellä mainittuja maksuja ei saa periä
-alle 18-vuotiailta
Yksilökohtainen fysioterapia
- ei peritä veteraaneilta

7,50 €/kerta

11 §
Ostopalvelut (sisältyvät käyttäjän maksukattoon)
Yksityisiltä palvelujen tuottajilta maksusitoumuksella ostettu erikoislääkärin palvelu, kun
potilas lähetetään yksityislääkärin vastaanotolle

27,50 €/kerta
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12 §
Suun ja hampaiden tutkimus ja hoito (eivät sisälly käyttäjän maksukattoon)
Terveyskeskuksessa annetusta suun ja hampaiden
tutkimuksesta ja hoidosta peritään muilta kuin alle 18-vuotiailta
kulloinkin voimassa olevat asiakasmaksuasetuksen mukaiset
maksut.
Hammasproteettisista toimenpiteistä aihetuvat hammastekniset
kulut peritään todellisten kustannusten mukaisina.
Erikoismateriaaleista peritään todellisten kustannusten mukainen
maksu.
Käyttöohjeiden vastaisen menettelyn tai ilmeisen huolimattomuuden
vuoksi aiheutetusta oikomislaitteen häviämisestä tai vahingoittamisesta peritään uuden oikomislaitteen hankkimisesta tai vahingoittuneen laitteen korjaamisesta aiheutuneet hammastekniset kulut
todellisten kustannusten mukaan.
Henkilöllä, jolla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelutunnus,
rintamatunnus, veteraanitunnus tai todistus eräisiin laissa mainittuihin Suomen sotiin liittyneisiin tehtäviin osallistumisesta, ei peritä
maksua hampaiden tarkistuksesta, ehkäisevästä hoidosta eikä
protetiikkaan liittyvästä kliinisestä työstä.
Käyntimaksut (peritään joka käynniltä toimenpidemaksujen
lisäksi)
-erikoishammaslääkäri
14,00 €/kerta
-hammaslääkäri
9,60 €/kerta
-suuhygienisti
7,50 €/kerta
Tavallisimmat toimenpidemaksut
-hampaiston tutkimus, uusi potilas
27,40 €
-järjestelmällisessä hoidossa oleva potilas
13,70 €
-röntgenkuvaus, hammaskuvaus
6,20 €
-leukojen ja koko hampaiston
panoraamakuvaus
13,80 €
-kiinnityskudosten hoito (aikaperusteinen) 6,20 - 40,20 €
-hampaan paikkaus
13,70 - 56,20 €
-puudutus/leukapuolisko
6,20 €
-juurihoito/hoitokerta
13,80 - 40,20 €
-hampaan poisto
13,80 - 27,50 €
-leikkauksellinen poisto
40,20 - 56,40 €
-purentafysiologinen käynti;
kesto enintään 10 min
6,20 €
kesto enintään 20 min
13,70 €
kesto enintään 30 min
27,50 €
yli 30 min
27,50 €
-purentakiskon valmistus ja suuhun sovitus
40,20 €
-hammasproteesit, irrotettavat
134,20 - 163,00 €
kiinteät (kruunut ja sillat/hammas)
134,20 €
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irrotettavan proteesin korjaus

27,50 - 40,20 €

Hoitoon liittymätön todistus (esim vak.yhtiölle)

33,90 €

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä asiakkaan
varaamasta vastaanottoajasta peritään maksu
yli 15 -vuotiailta
33,90 €
13 §
Sarjassa annettava hoito (sisältyvät käyttäjän maksukattoon)
Sarjassa annettavasta hoidosta kuten jatkuvasta 7,50 €
dialyysihoidosta, lääkinnällisestä kuntoutuksesta,
hyposensibilisaatio-, puhe- ja äänihäiriö-, säde- ja
sytöstaattihoidosta tai muusta vastaavasta hoidosta.
Enintään 45 hoitokerralta/vuosi.
LAITOSHOIDON MAKSUT
14 §
Lyhytaikainen laitoshoito (sisältyvät käyttäjän maksukattoon)
-hoitopäivä
-hoitopäivä; maksukaton jälkeen

32,60 €/vrk
15,10 €/vrk

Maksuja ei saa periä terveyskeskuksessa taikka sairaalassa tai
sen toimintayksikössä alle 18-vuotiaalta siltä osin kuin hoitopäiviä
on kalenterivuodessa kertynyt yli seitsemän.
15 §
Päivä- tai yöhoidon maksu (sisältyvät käyttäjän maksukattoon)
Jos hoidollisista syistä on tarkoituksen mukaista, että henkilö
on terveyskeskuksessa, sairaalassa tai sen toimintayksikössä
taikka sosiaalihuollon laitoksessa tai muussa toimintayksikössä
hoidettavana vain;
-joko päivällä tai yöllä
15,10 €
Maksuja ei saa periä terveyskeskuksessa taikka sairaalassa tai
sen toimintayksikössä alle 18-vuotiaalta siltä osin kuin hoitopäiviä
on kalenterivuodessa kertynyt yli seitsemän.
16 §
Kuntoutushoidon maksut (sisältyvät käyttäjän maksukattoon)
Lääkinnällisestä kuntoutuksesta annetun asetuksen
(1015/1991) 3§:n 2 mom 6 kohdassa tarkoitetusta vammaiselle
henkilölle laitoshoidosta annetusta kuntoutushoidosta tai kehitysvammaisten erityishuoltona annetusta kuntoutushoidosta
voidaan periä
-hoitopäivä
11,30 €/vrk
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Maksuja ei saa periä terveyskeskuksessa taikka sairaalassa tai
sen toimintayksikössä alle 18-vuotiaalta siltä osin kuin hoitopäiviä
on kalenterivuodessa kertynyt yli seitsemän.
17 §
Pitkäaikainen laitoshoito (eivät sisälly käyttäjän maksukattoon)
Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalta peritään maksukyvyn
mukaan määräytyvä maksu.
Maksu on enintään 85 prosenttia hoidossa olevan nettokuukausituloista. Maksu on enintään 42,5 prosenttia puolisoiden
yhteenlasketuista nettokuukausituloista, jos pitkä-aikaisessa
laitoshoidossa oleva on välittömästi ennen laitoshoidon alkamista
elänyt yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa
olosuhteissa ja hänen kuukausitulonsa ovat suuremmat kuin
puolison kuukausitulot. Laitoshoidossa olevan henkilön
henkilökohtaiseen käyttöön on kuukausittain jätettävä vähintään
99,00 €.
Kuitenkin korkein mahdollinen hoitopäivämaksu pitkäaikaisessa
laitoshoidossa vuodeosastolla on enintään palvelun tuottamisesta
aiheutuvien kustannusten suuruinen. Tämä hoitopäivämaksu
peritään asiakkaalta aina myös silloin, kun häneltä ei saada
tulotietoja.
MUUT MAKSUT
18 §
Perhehoito (eivät sisälly käyttäjän maksukattoon)
Sosiaalihuoltolain (710/82) 25 §:ssä tarkoitetusta perhehoidosta
lukuun ottamatta lastensuojelulain (683/83) perusteella järjestettyä
perhehoitoa peritään maksu tämän taksan 17 §:n mukaisesti.
19 §
Lastensuojelun maksut (eivät sisälly käyttäjän maksukattoon)
Asiakasmaksulain 7 §:n 2 ja 3 momentin perusteella
lastensuojelulain mukaisena avohuollon tukitoimena, sijaishuoltona
tai jälkihuoltona järjestetystä perhehoidosta, laitoshuollosta tai
asumispaleluista lapsen tai vuoden tuloista perittävä maksu voi olla
enintään 1 342,50 euroa kuukaudessa. Perittävä maksu ei saa
kuitenkaan ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia
(asiakasmaksuasetus 20 § 2 momentti)
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20 §
Maksu lääkärintodistuksesta (eivät sisälly käyttäjän maksukattoon)
Muusta kuin kansanterveystyössä hoitoon liittyvästä todistuksesta tai
lausunnosta peritään todistuksen ja lausunnon laadusta riippuen
Todistukset ja lausunnot
-ajokortti
-aselupa

33,90 €
40,90 €
33,90 €

21 §
Terveyskeskuksen kautta saatavat maksulliset hoitotarvikkeet
(eivät sisälly käyttäjän maksukattoon)
Laskutetaan kulloinkin voimassa olevan hankintahinnan
(sis. alv) mukaan.

22 §
Maksukatto ja maksujen seuranta
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain
6 a §:ssä ja asetuksen 26 a §:ssä ja 26 b §:ssä tarkoitettu
maksukatto on 636 euroa.
Palvelujen käyttäjän tulee osoittaa laissa tarkoitetun maksukaton
(636 euroa) ylittyminen. Maksukaton ylittyessä käyttäjälle annetaan
siitä todistus, ns. vapaakortti, joka on voimassa kalenterivuoden
loppuun asti. Vapaakortin saamiseksi käyttäjän on tarvittaessa
esitettävä alkuperäiset tositteet saamistaan palveluista.
Maksukattoon sisältyvät palvelut ovat tämän jälkeen maksuttomia
lukuun ottamatta lyhytaikaisen laitoshoidon maksua, joka on
15,10 €/hoitopäivä.
23 §
Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä maksu
(eivät sisälly käyttäjän maksukattoon)
Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä,
asiakkaan varaamasta terveyskeskuksen
lääkärin ja suun ja hampaiden tutkimuksen
ja hoidon vastaanottoajasta 15 vuotta täyttäneeltä.
24 §
Soveltamisohjeet

25 §
Voimaantulo

33,90 €/kerta

Tarkempia ohjeita näiden maksujen soveltamisesta antaa
tarvittaessa kuntayhtymän hallitus.
Asiakasmaksut tulevat voimaan 1. 1. 2012 alkaen.

