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11.6.2021

Potilailta perittävät maksut 1.7.2021 alkaen

Laskutus Lasku lähetetään käynnin tai osastohoidon jälkeen kotiin.

Poliklinikkamaksut

 poliklinikan käyntimaksu   41,20 e
 sarjahoitomaksu   11,40 e

(lääkärin etukäteen määräämä tietty määrä hoitoja)
 päiväkirurgian toimenpidemaksu 135,10 e

Päiväkirurgiamaksua käytetään kaikessa lyhytjälkihoitoisessa kirurgi-
assa, jossa tullaan toimenpidepäivän aamuna ja suunnitelma on päästä
kotiin samana tai seuraavana päivänä. Hoidon mahdollisesti pitkittyessä
päiväkirurgian toimenpidemaksun lisäksi peritään hoitopäivämaksu toi-
menpidepäivää seuraavasta hoitopäivästä alkaen.

Asiakasmaksut peritään jokaiselta käynniltä erikseen. Alle 18-vuotiailta ei
peritä poliklinikkamaksua. Psykiatrian avohoitokäynnit ovat maksuttomia.
Sarjahoitomaksu peritään enintään 45 käyntikerralta kalenterivuodessa,
tämän jälkeen muut maksut peritään normaalisti.

Poliklinikkamaksua ei peritä, jos potilas siirtyy poliklinikalta suoraan vuo-
deosastohoitoon.

Imetyspoliklinikalla hoitajavastaanotolla käynti on maksuton. Jos tarvi-
taan lääkärikonsultaatio, käynnistä peritään poliklinikkamaksu.

Sotiemme veteraaneille kaikki hoito on maksutonta. Lääkärintodistukset
kuitenkin laskutetaan. Hoidon yhteydessä on esitettävä todistus (R-Kela-
kortti tai sotilaspassi) maksuttomuuden toteamiseksi.

Yleisvaarallisen tartuntataudin (mm. koronavirus) tutkimus, hoito ja hoi-
toon määrätyt lääkkeet sekä sairastuneen tai sairastuneeksi epäillyn eris-
täminen ovat asiakkaalle maksuttomia. Maksuttomuus ei koske matkoja
terveydenhuollon toimintayksikköön, jotka korvataan sairausvakuutuslain
nojalla pl. mahdollinen siirtokuljetus toimintayksikköjen välillä.
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Röntgen- ja laboratoriotutkimukset

 tutkimuksiin liittyvä käynti on maksuton, mutta vastauksen kuulemi-
sesta poliklinikalla peritään normaali poliklinikkamaksu

 jos tutkimuksiin ei liity käyntiä poliklinikalla ja potilas menee yksityis-
vastaanotolle, niin tutkimuksista peritään todelliset kustannukset

Hoitopäivämaksut

 hoitopäivämaksu 48,90 e
 hoitopäivämaksu psykiatrian osastolla 22,50 e
 yö-/päivähoito 22,50 e
 osaylläpitomaksu (psykiatria) 11,40 e
 kuntoutushoitomaksu                      16,90 e
 laitoshoidon ylläpitomaksu (vapaakortti) 22,50 e

Alle 18-vuotiaalta peritään maksu enintään 7 hoitopäivältä kalenterivuo-
dessa.  Aikaisemmat hoitojaksot muissa hoitolaitoksissa huomioidaan
kuitteja vastaan.

Sosiaali- ja terveydenhuollon vapaakortin voimassaoloaikana ylläpito-
maksua ei kuitenkaan peritä alle 18-vuotiaalta.

Synnytyksessä mukana olevien henkilöiden yöpymismaksu on hoitopäi-
vämaksun suuruinen. Maksu sisältää ateriat.

Todistusmaksut Lääkärintodistuksista ja – lausunnoista peritään erillinen maksu. Hinta
riippuu todistuksen / lausunnon laadusta, laajuudesta sekä antajasta
(yleis- / erikoislääkäri)

 B- ja C – lausunto 16,00 – 24,00 e
 todistus / lausunto vakuutuslaitokselle 10,00 – 33,00 e
 todistus oikeustoimikelpoisuudesta 24,00 – 36,00 e

Sakkomaksu Käyttämättä ja peruuttamatta jääneestä ajasta peritään 50,80 e (peruutus
tehtävä edellisenä arkipäivänä klo 14 mennessä), kun ajanvaraus on koh-
distunut avohoitotoimintaan (poliklinikka- ja sarjahoitokäynti), psykiatrian
päiväosastotoimintaan tai kallista kuvantamistutkimusta varten varattuun
aikaan.

Liikenne- ja työtapaturmat

Laskutetaan suoraan vakuutusyhtiöltä. Työtapaturmatapauksissa potilas
tekee ensi tilassa vahinkoilmoituksen työnantajalle. Työntekijä ilmoittaa
työnantajan virallisen nimen ja vakuutusyhtiön hoitavalle yksikölle.
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Liikennevahinkotapauksissa potilas ilmoittaa ajoneuvon rekisterinume-
ron ja pakollisen liikennevakuutuksen vakuutusyhtiön hoitavalle yksi-
kölle.

Koulu – ja päiväkotitapaturmat

Peruskoululaisen koulutapaturman potilasmaksu laskutetaan kyseisen
kunnan koulutoimistosta. Päiväkotitapaturman potilasmaksu laskute-
taan kyseiseltä päiväkodilta.

Yksityistapaturma Potilas vastaa kustannuksista itse. Sairaala ei laskuta suoraan vakuutus-
yhtiötä, ellei vakuutusyhtiöltä ole saatu sairaalalle maksusitoumusta.

Asiakasmaksukatto Kun sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja on kalenterivuoden ai-
kana kertynyt 683 euroa, asiakkaalla on oikeus saada kyseisten maksu-
jen vapaakortti.

Vapaakortin voimassaoloaikana ei peritä poliklinikan käyntimaksuja ja
hoitopäivistä peritään alennettu hoitopäivämaksu 22,50 euroa hoitopäi-
vältä (maksua ei peritä alle 18-vuotiaalta).

Vapaakortti myönnetään siitä laitoksesta, jossa maksukatto täyttyy. Mak-
sukaton seuranta on asiakkaan vastuulla.

Lomat Lomallelähtöpäivä ja lomalta paluupäivä ovat laskutettavia päiviä. Loma-
jaksossa olevia kokonaisia välipäiviä ei laskuteta. Pitkäaikaisen laitos-
hoidonmaksupäätöksellä (kuukausimaksu) olevalta potilaalta laskute-
taan enintään 5 päivää jokaisesta lomajaksosta.

Maksusitoumus Potilaan, joka ei itse maksa hoitomaksua, on esitettävä hoitoon tulles-
saan maksusitoumus (esim. sairauskassa, perusturva)

Lisätietoja
Kanta-Hämeen keskussairaala
Laskentapalvelut
13530 Hämeenlinna
puh. 03 629 3179
potilaslaskutus@khshp.fi

Valmistelija: laskentapäällikkö. Valmistelija antaa tarvittaessa lisätietoja
ja ottaa vastaan ilmoituksia ohjeen päivitystarpeesta.


