
 
 

  

       

 
SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2020 LUKIEN 
(AMA = Asiakasmaksuasetus 912 / 1992) 
 
Sosiaali- ja terveyslautakunta, 10.12.2019, § 140 
 
 
TERVEYSPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT    1.1.2020 
 
 
AMA 7 § Terveyskeskuksen avosairaanhoidon maksut 
 
 
Terveyskeskuksen käyntimaksu 

- Terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäri- 
palvelusta peritään (Sotela 27.8.2019 § 80) 
AMA 7 §:n 1 momentin 2 
kohdan mukainen käyntimaksu kolmelta (3) 
ensimmäiseltä käynniltä samassa terveys- 
keskuksessa kalenterivuoden aikana.   20,60 € 

- Terveyskeskuksen hoitajan käyntimaksu  
kahdelta (2) käynniltä/vuosi (Sotela 21.5.2019 § 55)  10,00 € 

- Terveyskeskusmaksua ei saa periä alle 
18-vuotiaalta. 
 
 

Terveyskeskuksessa annettu yksilökohtainen fysioterapia  
- Maksua ei peritä rintamaveteraaneilta eikä 

nk. erityislain piiriin kuuluvilta (mm. miinanraivaajat).        11,40 €/hoitokerta 
 

 
AMA 11 § sarjassa annettava hoito            11,40 €/hoitokerta 

- Enintään 45 hoitokertaa kalenterivuodessa. 
Terveyskeskuksessa annettava lääkinnällinen  
kuntoutus (mm. fysio-, toiminta-, puheterapia). 
Ryhmäkuntoutus omana toimintana osaksi ryhmässä  
osaksi yksilöllisenä kuntoutuksena, lääkärin 
lähetteeseen ja henkilökohtaiseen hoitosuunnitelmaan 
perustuen. (Joht. ylilääkäri § A2/2012, 9.1.2012,  
Kuntaliiton yleiskirjeen 24/80/2011 liitteenä oleva 
muistio). 

- Maksua ei peritä rintamaveteraaneilta eikä  
nk. erityislain piiriin kuuluvilta (mm. miinanraivaajat). 

 
 
AMA 23 § Maksu lääkärintodistuksesta 

- Lääkärin ja hammaslääkärin todistuksesta ja  
lausunnosta (ks. erillinen liite) enintään          50,80 € 

 
- Ajokorttitodistus            61,00 € 

Ajokorttitodistuksesta ja rintamaveteraanien  
kuntoutusta varten annetusta lausunnosta ei peritä  
maksua rintamaveteraaneilta eikä nk. erityislain 
piiriin kuuluvilta (mm. miinanraivaajat). 

 
 
AMA 25 § Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä  
palvelusta perittävä ns. sakkomaksua 15 vuotta  
täyttäneeltä.             50,80 € 
   

 



 
 
       

 
LIITE:  
 
LÄÄKÄRINTODISTUKSISTA JA –LAUSUNNOISTA  
PERITTÄVÄT MAKSUT (ei ikärajoja):     
     

  1.1.2020 
 
 
 
MAKSUTTOMAT 
 

- SvA -todistus alle 10 pv 
- B-lausunto (suppea) sv-päivärahaa tai Kelan kuntoutusta varten, 

jota annetaan terveydenhuollon tointayksikössä 
- B-lausunto (laaja) sv-päivärahaa tai Kelan kuntoutusta varten, 

jota ennetaan terveydenhuollon toimintayksikössä 
- B-lausunto (suppea) Kelan erityiskorvattavaa lääkehoitoa varten (ks. Aluehallintoviraston  

ohjauskirje LSSAVI/469/05.07.03/2016, 4.2.2016) 
- Hoitoloma lapsen sairauden vuoksi 
- Kuolintodistus 
- Kuljetustodistus (”taksilappu” SV 67) 
- Todistus turvapuhelinta varten 
- Todistus hoitotarvikkeiden ilmaisjakelua varten 
- M1-lausunto 
- Maistraatin pyynnöstä annettu lääkärinlausunto  

edunvalvonnan selvittämistä varten (Holhoustoimilaki 442/1999, § 90) 
- Todistus käynnistä vastaanotolla 
- Todistus äitiysrahan loppuerän saamiseksi 
- Todistus koulua varten ruokailusta, liikunnasta yms. 
- Maksusitoumuslähete lääkinnälliseen kuntoutukseen 
- Lausunto veteraanikuntoutushakemukseen 
- Kouluterveydenhuollon erityisoppilaan B-lausunto/kuntoutussuunnitelma 

 
 
LUOKKA I      16,10 € 
 

- Todistus kuljetuspalvelua varten 
- Todistus INVA-pysäköintiä varten 
- Elintarviketodistus 
- Muut yksinkertaiset todistukset 

 
 
LUOKKA II      29,10 € 

 
- C-lausunto 
      esim. lapsen tai vanhuksen hoitotukea varten 
           vammaistukea varten 
- E-lausunto, suppea 

                        esim. tapaturman takia 
- Rokotustodistus 

                        keltakuume 
                        kolera 
                        erityisesti pyydetty todistus 

- Kuntoutussuunnitelma 
- Tuberkuloositodistus 
- Todistus HIV-vasta-ainetutkimuksesta tai muista 

sukupuolitaudeista 
- Muut suppeat todistukset 

                        esim. pahoinpitelystä 
 
 
 
 



 
       
 
 
 
LUOKKA III      50,80 € 
        

- B-lausunto, laaja      
esim. kuntoutusta (ei Kelan kuntoustusta) varten  
(ei rintamaveteraaneilta) 
työkyvyttömyyslausunto 
verotusta varten 
autoveron palautusta varten 

- E-lausunto, laaja 
esim. ammattitautilausunto 

                                    T-todistus 
             vieraskieliset terveystodistukset 

               merimiestodistus 
             todistus lentolupakirjaa varten 
             todistus urheilusukellusta varten 
             lausunto holhousta ja edunvalvontaa varten 
             todistus terveydentilasta vakuutusyhtiölle 
             oikeuslääketieteelliset todistukset 
             muut laajat todistukset esim. oikeudenkäyntiä varten 

 
 

 
TIELIIKENNELAIN MUKAISEN AJO-OIKEUDEN  
SAAMISEKSI TAI SÄILYTTÄMISEKSI TARVITTAVA  
LÄÄKÄRINTODISTUS eli 
ajokorttitodistus (ei rintamaveteraaneilta)    61,00 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 


