Terveyskeskuksen asiakkaille
Maksukatto 1.1.2021
Potilaan itse maksamille, julkisen terveydenhuollon asiakasmaksuille, on säädetty
vuotuinen enimmäismäärä eli maksukatto, joka 1.1.2021 alkaen on 683 euroa.
Alle 18-vuotiaiden käyttämistä palveluista perityt maksut lasketaan yhteen hänen
huoltajansa maksujen kanssa. Kun maksukatto ylittyy, palvelut ovat maksuttomia
kaikille niille henkilöille, joiden maksut ovat kerryttäneet maksukattoa.

Maksetut laskut ja kuitit on säilytettävä
Maksujen kertymistä voidaan seurata asiakasmaksukortilla, johon maksukattoon
sisältyvät maksut merkitään. Maksukattoa laskettaessa otetaan huomioon
kalenterivuoden aikana asiakkaan maksamat maksut.
Maksukaton täyttymisen seuranta ja selvittäminen on asiakkaan vastuulla. Maksetut
laskut ja kuitit niistä on syytä säilyttää.

Maksukattoon sisältyvät maksut:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

lääkärikäyntimaksut terveyskeskuksessa 20,60 e
vuosimaksu (lääkäri) terveyskeskuksessa 41,20 e
päivystysmaksu terveyskeskuksessa 28,30 e
maksu hoitajakäynnistä 11,40 e
poliklinikkakäynti erikoissairaanhoidossa 41,20 e
päiväkirurgia, erikoissairaanhoidossa 135,10 e
lyhytaikainen laitoshoito 48,90 e
yksilökohtainen fysioterapia 11,40 e
päivä- ja yöhoito 22,50 e
kuntoutushoito 16,90 e
sarjassa annettava hoito, mm. lääkinnällinen kuntoutus 11,40 e/hoitokerta
etävastaanottokäynneistä perittävät asiakasmaksut

Maksukattoon lasketaan mukaan vain potilaan itsensä maksamat maksut. Mm.
vakuutusyhtiöiden korvaamat (tapaturmavakuutus-, maatalous-yrittäjä-,
sotilasvamma-, liikennevakuutus-, potilasvammalain) ja toimeentulotukena maksetut
asiakasmaksut eivät kerrytä maksukattoa. Myös yksityisten palveluiden käytöstä
maksetut maksut jäävät maksukaton ulkopuolelle.

Maksukaton ulkopuolelle jäävät mm:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kotona annettava palvelu (esim. kotipalvelu ja lyhytaikainen kotisairaanhoito)
pitkäaikainen laitoshoito
yksityislääkärin lähetteellä tehdyistä laboratorio- ja kuvantamis- ym.
tutkimuksista perittävät maksut
asiakkaan/potilaan itse yksityiseltä palveluntuottajalta hankkimiensa
palveluiden maksut
suun ja hampaiden tutkimus ja hoito
suun ja leukojen erikoissairaanhoito (terveyskeskuksessa)
sairaankuljetus
työterveyshuollon maksut
maksut lääkärintodistuksesta
käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävät maksut
erikoismaksuluokan maksut
viivästyskorot
perintäkulut
muulta kuin Suomessa asuvalta perittävät maksut
lääkkeet

Vapaakortin myöntäminen
Kun maksukattoon kuuluvia, hoitoajan mukaisessa järjestyksessä maksettuja laskuja
maksukuitteineen (kuitti, tiliote, leima laskussa) on yhteensä 683 euroa, voidaan
myöntää vapaakortti.
Vapaakortti kirjoitetaan asiakkaalle, joka esittää kaikki vapaakorttiin oikeuttavat
alkuperäiset tositteet. Tositteet jäävät vapaakortin myöntäjälle. Vapaakortin myöntää
pääsääntöisesti se laitos, jossa maksukatto täyttyy (tositteet esitettävä).
Vapaakortti on haettava mahdollisimman pian maksukaton täyttymisen jälkeen, mutta
viimeistään seuraavan kalenterivuoden aikana.
Äänekosken kaupungin terveystoimessa vapaakorttia koskeva hakemus voidaan jättää
Äänekosken terveysaseman vastaanotoille tai terveyskeskuksen sairaalan osastoille.
Terveyskeskuksen maksujen osalta yhteyshenkilöt ovat avovastaanotoilla
toimistosihteeri Anita Lampi puh. 0400 115 284 ja terveyskeskussairaalassa
osastosihteeri Tuija Laitinen puh. 020 632 2634.

Vapaakortin esittäminen ja voimassaolo
Myönnetty vapaakortti on esitettävä aina ilmoittautuessa. Ellei kortti ole mukana,
asiakasmaksu peritään normaalisti.
Vapaakortti on maksukaton täyttymisen jälkeen voimassa sen vuoden loppuun, jolloin
se on myönnetty.
Kun se on voimassa:
• vuodeosastohoidosta peritään alennettu hoitopäivämaksu (22,50 e)
• maksukaton täyttymisessä huomioitavia maksuja ei peritä

