
 TYRNÄVÄN KUNTA TERVEYSPALVELUT 

Terveydenhuollon maksukatto 

Kunnallisen terveydenhuollon asiakasmaksuissa on kalenterivuosittainen maksukatto. Vuonna 2022 
maksukatto on 692 euroa. Maksukattoon tehdään indeksitarkistus joka toinen vuosi. 
Maksujen kertymistä seurataan asiakasmaksukortilla (saatavana terveyskeskuksen neuvonnasta). 
Maksukaton kertymäkausi on kalenterivuosi: 1.1.-31.12 

Alle 18-vuotiaan lapsen ja nuoren käyttämistä palveluista perityt maksukattoa kerryttävät maksut otetaan 
huomioon yhdessä hänen toisen vanhempansa tai muun huoltajan maksujen kanssa (laillinen huoltaja). 

Maksukattoa kerryttävät seuraavat kalenterivuoden aikana perityt maksut: 

• terveyskeskuksen avosairaanhoidon maksut 

• poliklinikkamaksut 

• päiväkirurgisen hoidon maksut 

• suun- ja hampaiden tutkimus- ja hoitomaksut hammasteknisiä maksuja lukuun ottamatta (voimassa 
1.1.2022 alkaen) 

• suun ja leukojen erikoissairaanhoidon maksut (voimassa 1.1.2022 alkaen) 

• terveydenhuollon ammattihenkilön antamasta fysioterapiasta, neuropsykologisesta kuntoutuksesta, 
ravitsemusterapiasta, jalkojenhoidosta, puheterapiasta ja toimintaterapiasta ja muusta niihin 
rinnastettavasta toimintakykyä parantavasta ja ylläpitävästä hoidosta perittävät maksut (voimassa 
1.1.2022 alkaen) 

• sarjahoitomaksut 

• yö- ja päivähoidon maksut (lyhytaikainen laitoshoito) 

• tilapäisen kotisairaanhoidon ja tilapäisen kotisairaalahoidon maksut (voimassa 1.1.2022 alkaen) 

• lyhytaikaisen laitoshoidon maksut sosiaali- ja terveydenhuollon laitoksissa 

• kuntoutushoidon maksut 

• toimeentulotukena maksetut asiakasmaksut (voimassa 1.1.2022 alkaen) 

• vastaavista etäpalveluista perittävät maksut 

• em. ostopalveluista Tyrnävän kunnan perimät asiakasmaksut. 

Maksukaton ulkopuolelle jäävät seuraavat maksut: 

• yksityislääkärin lähetteellä tehdyistä laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista perittävät maksut 

• sairaankuljetus 

• pitkäaikainen laitoshoito 

• lääkärintodistusmaksut 

• käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä maksu 

• lakisääteisistä vakuutuksista maksetut maksut (täyskustannusmaksut) 

• sosiaalihuoltolain mukaiset asumispalvelumaksut 

• omaishoidon lakisääteisten vapaiden ajalta perityt asiakasmaksut 

• vaikeavammaisen asumispalvelut 

• vaikeavammaisen kuljetuspalvelut 

• työterveyshuollon maksut 

• perhehoidon maksut 

• muulta kuin Suomessa asuvalta perityt todellisia hoitokustannuksia vastaavat maksut 

• palvelusetelin omavastuuosuus 

• viivästyskorko ja perintäkulut 

• hammaslaboratorion hammastekniset maksut 

 



Käännä ->  

Miten on toimittava, kun maksukatto täyttyy? 

• Terveyspalvelujen käyttäjän on itse seurattava maksukaton täyttymistä 

• Maksetut maksut merkitään terveyskeskuksesta saatavaan seurantakorttiin 

• Alkuperäiset maksukuitit on säilytettävä, ja ne on esitettävä tarvittaessa 

• Todistuksen maksukaton ylittymisestä/vapaakortin antaa terveyskeskus tai muu julkinen 
terveydenhuolto, jossa maksukatto on täyttynyt 

Kun asiakasmaksuja on kalenterivuoden aikana kertynyt 692 EUR, myönnetään asiakkaalle vapaakortti, 
sen jälkeen ovat terveydenhuollon maksukaton piiriin kuuluvat palvelut loppuvuoden ajan maksuttomia. 

Laitoshoidosta peritään kuitenkin ylläpitomaksu, joka on 22,80 EUR/vrk. 

Muistakaa esittää vapaakortti käyttäessänne sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita! 

Lisätietoja: Tyrnävän terveyskeskus; laskutus p. 050 3168 808 

 

 

 

     


