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TERVEYDENHUOLLON MAKSUKATTO JA VAPAAKORTTI v. 2021
Potilaan maksamille julkisen terveydenhuollon tietyille maksuille on säädetty enimmäismäärä,
maksukatto. Maksukatto koskee kalenterivuoden aikana saamistaan hoidoista kunnallisiin
laitoksiin (terveyskeskus, sairaala) maksettuja asiakasmaksuja. Maksukaton raja on 683,00
euroa.
Potilaan tulee itse seurata maksukaton täyttymistä.
Alle 18-vuotiaan lapsen käyttämistä palveluista maksetut maksut lasketaan hänen vanhempansa tai
muun huoltajansa maksujen kanssa. Huoltajan ja kaikkien hänen huollossaan olevien alle 18-vuotiaiden
maksuja seurataan erikseen, mutta vapaakorttia myönnettäessä kaikkien maksut lasketaan yhteen.
MAKSUKATTOON LASKETAAN:












Sairaalan poliklinikkamaksu
Sarjahoidon maksut (ei kotona annettu hoito)
Lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivämaksut
Osastolla annettava päivä- tai yöhoito
Kuntoutushoidon maksut (lääkinnällinen kuntoutus osastolla)
Käyntimaksu lääkärin vastaanotolla
o maksu peritään enintään 3 kertaa kalenterivuodessa
Käyntimaksu terveyskeskuksen päivystyksessä
Käyntimaksu sairaanhoitajan vastaanotolla
o maksu peritään enintään 3 kertaa kalenterivuodessa
Käyntimaksu yksilökohtaisessa fysio- tai toimintaterapiassa lukuun ottamatta lääkinnällisen
kuntoutuksen palveluseteleitä
Päiväkirurgian maksut avohoidossa
Yksityisten hoitolaitosten asiakasmaksut siinä tapauksessa, että sairaanhoitopiiri on palvelun
ostanut

MAKSUKATTOON EI LASKETA:












Kotona annetun palvelun maksuja
Lääkkeitä
Pitkäaikaisen laitoshoidon maksuja, joihin liittyy viranhaltijan päätös
Lääkärintodistus- ja lausuntomaksuja
Erikoismaksuluokan hoitopäivämaksuja ja -lääkärinpalkkioita
Ulkomaalaiselta perittyjä täyden korvauksen maksuja
Suun ja hampaiden tutkimus- ja hoitomaksuja terveyskeskuksessa
Yksityisten hoitolaitosten maksuja
Potilaspuhelumaksuja
Sairaankuljetusmaksuja
Laitoshoidon ylläpitomaksuja (hoitopäivämaksu maksukaton ylittymisen jälkeen)





Omaishoitajan lakisääteisen vapaan takia laitoshoidon maksuja 3 x 11,40/kk
Matkakustannuksia hoitolaitokseen/hoitolaitoksesta
Tapaturmavakuutuslain, maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain, liikennevakuutuslain,
potilasvahinkolain tai näitä vastaavan aikaisemman lain mukaan korvattuja maksuja
Niitä terveydenhuollon maksuja, joihin on myönnetty toimeentulotukea
Käyttämättä tai peruuttamatta jätetystä ajasta perittyä maksua
Fysioterapian ryhmämaksut
Lääkinnällisen kuntoutuksen palvelusetelit






VAPAAKORTTI
Vapaakortti on maksukaton täyttymisestä lähtien voimassa kalenterivuoden loppuun. Kun vapaakortti
on voimassa:




Vuodeosastohoidosta peritään alennettu 22,50 euron hoitopäivämaksu
Niitä avohoidon maksuja, jotka lasketaan maksukattoon kuuluviksi, ei peritä
Ne maksut, joita ei lasketa maksukattoon, peritään normaalisti

Vapaakorttia pitää hakea viimeistään seuraavan kalenterivuoden aikana.
Kun maksukatto on täyttynyt, toimittaa potilas maksukuitit sekä mahdollista maksupalautusta varten
pankkitilin numeronsa siihen laitokseen, jossa maksukatto on täyttynyt. Koska alle 18-vuotiaan
vapaakortti myönnetään huoltajalle, on hakijan ilmoitettava kaikkien hänen huollossaan olevien alle
18-vuotiaiden nimet ja henkilötunnukset.
SAARIKASSA VAPAAKORTTIHAKEMUKSET HOITAA JA LISÄTIETOJA ANTAA:
Suvi Paananen
Sivulantie 11
43100 SAARIJÄRVI

puh. 044 459 6641
e-mail: suvi.paananen@saarikka.fi

Lisätietoja antavat myös Saarikan osastojen osastonsihteerit:



Karstula
Saarijärvi

puh. 040 157 8927
puh. 044 711 4538

MUISTA:


SÄILYTTÄÄ ALKUPERÄISET MAKSUKUITIT



SEURATA MAKSUJEN KERTYMISTÄ



ILMOITTAA HOITOON TULLESSA, MIKÄLI VAPAAKORTTI ON
VOIMASSA

TÄHÄN KERÄTÄÄN ASIAKKAAN YHTEYSTIEDOT:
NIMI, OSOITE, HETU, PUHELINNUMERO JA PANKKITILIN NUMERO,
JOS TULEE PALAUTETTAVAA RAHAA.
Nimi ______________________________________________________
Osoite_____________________________________________________
Henkilötunnus ______________________________________________
Puhelin ____________________________________________________
Pankki _____________________________________________________
Pankkitilin numero ___________________________________________

Tämä lomake sekä alkuperäiset maksetut kuitit toimitetaan osoitteeseen:
SoTe kuntayhtymä/Saarikka
Suvi Paananen
Sivulantie 11
43100 SAARIJÄRVI
Lisätietoja antaa:
Suvi Paananen
puh. 044 459 6641
sähköposti: suvi.paananen@saarikka.fi

