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ASIAKASMAKSUKATTO VUONNA 2022 

Kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksukatto on 692 €, jonka täyttymisen jälkeen 

asiakkaalle ovat maksuttomia lain piiriin kuuluvat palvelut lukuun ottamatta lyhytaikaista 

laitoshoitoa, josta peritään maksukaton täyttymisen jälkeen alennettu maksu 22,80 € hoitopäivältä. 

Maksukaton piiriin kuuluvat seuraavat kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämästä 

palvelusta perittävät maksut: 

- poliklinikkakäynti 

- hammashoito (lukuun ottamatta hammasteknisiä kuluja) 

- fysioterapia, ravitsemusterapia, puheterapia, toimintaterapia tai muu vastaava 

toimintakykyä parantava hoito 

- sarjahoidon maksut 

- tilapäinen kotisairaanhoito ja tilapäinen kotisairaalahoito 

- lyhytaikainen laitoshoito terveyskeskuksen sairaalassa 

- lyhytaikainen päivä‐ ja yöhoito terveyskeskuksen sairaalassa 

- erikoissairaanhoidon käyntimaksut 

 

Maksukaton piiriin ei kuulu: 

- sosiaalihuollon palvelut 
- tulosidonnaiset maksut 
- palvelusetelin tai kuljetuspalveluiden omavastuuosuudet 
- tilapäinen kotihoito 
- ateriat, ikäihmisten tuki‐ ja turvapalvelut 
- päiväkuntoutus ja lyhytaikaishoito ikäihmisten yksiköissä 
- omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajalta hoidettavalta perittävät maksut 
- terveydenhuollon todistusmaksut 
- käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä maksu 
- sairaankuljetus 

Omaishoidon tukikeskus Visiitin maksut eivät kerrytä maksukattoa, eikä siellä annettu palvelu 
muutu maksukaton täyttymisen jälkeen maksuttomaksi. Visiitti on lyhytaikaisen tehostetun 
palveluasumisen yksikkö, ei laitoshoitoa.  

Ensisijainen vastuu järjestelmän piiriin kuuluvien maksujen seurannassa on asiakkaalla. Siksi on 
syytä säilyttää alkuperäiset laskut ja kuitit maksuista. Maksukattoa laskettaessa otetaan huomioon 
perheen alaikäiset lapset huoltajien valinnan mukaan toisen kertymää laskettaessa. Lapsella on 
oma kortti, joka maksukaton ylittyessä se yhdistetään huoltajan kortin kanssa. Kodin ulkopuolelle 
sijoitettujen lasten ja sijaiskodissa asuvien lasten palveluista perityt maksut kerryttävät vain lapsen 
omaa henkilökohtaista maksukattoa.  

Maksukattoa laskettaessa sellaiset maksut, joiden perusteena on tapaturmavakuutuslain, 
sotilasvammalain, liikennevakuutuslain, potilasvahinkolain tai niitä vastaavan aikaisemman lain 
perusteella korvattava hoito, jäävät pois maksukaton piiristä. 

Vapaakortin saamiseksi on esitettävä alkuperäiset laskut ja kuitit maksuista tai maksusuorituksen 
sisältävä tiliote. Vapaakortti on voimassa kalenterivuoden loppuun. 
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Vapaakortin saa Kaarinan kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluista, asioita hoitaa toimistosihteeri 
Auli Pensamo, puh. 050 314 6159 (puhelinaika arkisin klo 9-10). Häneltä saa tarvittaessa lisätietoja 
vapaakortista sekä muista maksukattoasioista.  

Asiakasmaksukaton osalta tietoa saa myös terveyskeskuksen toimipisteiden neuvontapisteistä ja 
terveyskeskuksen sairaalan osastoilta. 

 

 

 

 

 


