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Terveydenhuollon maksukatto
Kunnallisen terveydenhuollon asiakasmaksuissa on kalenterivuosittainen maksukatto. Vuonna
2022 maksukatto on 692 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 yhdessä kerryttäneet maksukattoa.
Maksukattoon lasketaan mukaan
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelujen maksut,
fysioterapiamaksut
terapiamaksut
sarjahoidon maksut
sairaalan poliklinikkamaksut
päiväkirurgian maksut
lyhytaikaisen laitoshoidon maksut terveydenhuollon ja sosiaalihuollon laitoksissa
yö- ja päivähoidon maksut
kuntoutushoidon maksut
suun terveydenhuollossa perittävät maksut tutkimuksesta ja hoidosta hammasteknisiä kuluja lukuun ottamatta.
perusterveydenhuollossa suun ja leukojen erikoissairaanhoidon hoitotoimenpiteistä perittävät maksut
tilapäisen kotisairaanhoidon sekä tilapäisen kotisairaalahoidon maksut
toimeentulotuesta maksetut maksut

Maksukattoon ei lasketa mukaan maksuja
•
•
•
•
•

sairaankuljetuksesta
lääkärintodistuksista
kotipalvelusta tai kotihoidosta
yksityislääkärin lähetteellä tehdyistä laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista.
käyttämättä tai peruuttamatta jääneistä käyntimaksuista

Maksukattoon ei lasketa tulosidonnaisia maksuja tai maksuja, jotka on maksettu tapaturmavakuutuksen perusteella.
Maksukaton täytyttyä
• asiakas saa maksukaton piiriin kuuluvat palvelut pääsääntöisesti maksutta.
lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään enintään 22,80 euron hoitopäivämaksu (2022).
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Miten on toimittava, kun maksukatto täyttyy?
•
•
•
•

Terveyspalvelujen käyttäjän on itse seurattava maksukaton täyttymistä.
Alkuperäiset laskut ja maksukuitit on kuitenkin säilytettävä, ja ne on esitettävä tarvittaessa.
Mikäli teillä on kuluvalta vuodelta muissa julkisissa terveydenhuollon yksiköissä (esim. Yliopistolliset sairaalat) syntyneitä maksukattoa kerryttäviä sairaala- ja terveyskeskusmaksuja,
toimittakaa niistä maksukuitit, jotta voimme ne korjata laskutukseen.
Kun maksukatto on ylittynyt, asiakas saa todistuksen maksukaton täyttymisestä (vapaakortin) siitä julkisen terveydenhuollon yksiköstä, jossa maksukatto on tullut täyteen.

Esittäkää todistus maksukaton täyttymisestä (vapaakortti) asioidessanne julkisessa terveydenhuollossa heti hoitoon tullessanne.
Lääkekustannuksilla on oma kalenterivuosittainen kattonsa, joka on 579,78 euroa vuonna 2021.
Katon täyttymisen jälkeen asiakas maksaa vain 2,50 euron omavastuun lääkettä kohti. Lääkekorvausten alkuomavastuu on 50 euroa vuoden 2021 alusta.
Korvauksen saa suoraan apteekista, kun esittää Kela-kortin ja Kelan ilmoituksen lisäkorvausoikeudesta. Korvausta voi myös hakea jälkeenpäin puolen vuoden ajan.
Lääkkeiden omavastuusta lisätietoa Kelan nettisivuilta www.kela.fi

Maksukattoon liittyvissä asioissa voitte olla yhteydessä toimistosihteeri Katri Savukoskeen,
puh. 044 4691 283, katri.savukoski@kalajoki.fi tai postitse Kalajoentie 6, 85100 Kalajoki
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