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SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUJEN  

ENIMMÄISMÄÄRÄ/MAKSUKATTO  

NS. ASIAKASMAKSUKATTO 683,00 EUROA/VUOSI  

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain (734/1992) muutoksella palvelujen käyttäjien 

asiakasmaksuille on säädetty vuotuinen enimmäismäärä, maksukatto, joka on 683,00 

euroa kalenterivuodessa 1.1.2018 alkaen. 

Maksujen seuranta ja kertyneiden maksujen määrän selvittäminen on palvelun käyttäjän 

vastuulla. Maksujen kertymistä on helpointa seurata asiakasmaksukortilla, jonka saa 

terveyskeskuksen vastaanotosta. 

ASIAKASMAKSUKORTTI  

Maksujen kertymistä seurataan asiakasmaksukortilla, johon merkitään maksukattoon 

sisältyvät sosiaali- ja terveydenhuollon maksut. Asiakas voi esittää maksukattoon 

sisällytettävien määrän myös muulla tavoin, esim. kuittien perusteella. Maksukaton     

(683,00 euroa) täyttyessä asiakkaalle annetaan vapaakortti. 

Kolarin terveyskeskuksessa asiakasmaksukorttiin merkinnät tekee henkiöstön toimesta 

(toimistisihteeri). 

Asiakas itse EI SAA TEHDÄ korttiin merkintöjä.  

Korttiin merkitään käteissuoritusten lisäksi myös laskutetut maksut. Laskutettuun maksuun 

merkitään tunnus ”L” ja käteisellä maksettuun tunnus ”K”.  Samalle kortille merkitään kortin 

antamisen jälkeen kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon eri pisteissä (oman kunnan 

terveyskeskuksessa, muissa terveyskeskuksissa, keskussairaaloissa) suoritetut maksut.  

 

Maksukattoa laskettaessa perheen alaikäiset (18 v.) lapset otetaan huomioon jommankumman 

huoltajan maksukattoon. Maksukaton täytyttyä vapaakortin saamiseksi suoritetaan 

maksuperusteiden oikeellisuustarkistus, joten alkuperäiset maksukuitit (myös muista 

laitoksista) suoritetuista asiakasmaksuista on säilytettävä ja esitettävä. 

Asiakasmaksulain 6 a §:n nojalla maksukattoon sisältyvät kalenterivuoden aikana 

perityt seuraavat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuasetuksessa säädetyt  

maksut:  

- poliklinikkamaksut, myös sairaalan hammas- ja suusairauksien pkl-maksut  

- päiväkirurgiamaksut  

- sarjahoitomaksut  

- lyhytaikaisen sosiaali- ja terveydenhuollon laitoshoidon maksut  

- terveyskeskuskäyntimaksut ja -vuosimaksut, päivystysmaksut  

- yksilökohtaiset fysioterapiamaksut  

- yö- ja päivähoitomaksut sairaalassa  

- kuntoutushoidon maksut (€/htp) 

Maksukaton ulkopuolelle jäävät mm. seuraavat maksut:  

- kotona annettavat palvelut  

- vaikeavammaisten asumispalvelut ja kuljetuspalvelut  

- yksityislääkärin lähetteellä tehdyt laboratorio- ja kuvantamismaksut  

- suun ja hampaiden tutkimus ja hoito, suun ja leukojen erikoissairaanhoito 
terveyskeskuksessa  
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 -sairaankuljetus  

- pitkäaikainen laitoshoito  

- työterveyshuollon maksut  

- perhehoito  

- lastensuojelun maksut  

- lääkärintodistusmaksut  

- muulta kuin Suomessa asuvalta perittävät maksut ( 24 ja 25)  

- käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perityt ‘sakkomaksut”  

- erikoismaksuluokan maksut  

- viivästyskorot ja perintäkulut  

- omaishoitajan lakis. vapaan aikana järjestetyistä palveluista perityt 

maksut  

- asiakasmaksut, jotka vakuutuslaitos korvaa (mm. liikenne- ja 

tapaturmavak.)  

- asiakasmaksut, joiden suorittamiseen palvelun käyttäjälle on myönnetty 

toimeentulotukea  

VAPAAKORTTI  

Kun asiakkaalle ja/tai hänen huollossaan olevalle alle 18-vuotiaalle lapselle/lapsille on 

määrätty asiakasmaksuja yhteensä 683,00 euroa, hänellä ja hänen huollossaan olevilla alle 

18-vuotiailla lapsilla on oikeus saada tämän jälkeen tarvittavat maksukattoon sisältyvät 

palvelut maksutta kalenterivuoden loppuun. Puolisoiden asiakasmaksuja ei yhdistetä 

kattoa seurattaessa.  

Huom. Vapaakortti voidaan myöntää vasta sen jälkeen, kun maksukattoon sisältyvät 

asiakasmaksut on maksettu 683,00 euroon saakka.  

Vapaakortin myöntämisen jälkeen asiakkaalta ei saa periä maksukattoon kuuluvia maksuja 

lukuun ottamatta lyhytaikaista laitoshoitoa, josta peritään katon ylittymisen jälkeenkin 

maksu, 1.1.2019 lukien 20,00 euroa hoitopäivältä.  

Maksuttomuus ei koske hoitoa, jonka perusteena on tapaturmavakuutuslain, 

maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain, sotilasvammalain, liikennevakuutuslain, 

potilasvahinkolain tai niitä vastaavan aikaisemman lain perusteella korvattava hoito. 

Myöskään toimeentulotukena maksetut maksut (sos.työntekijän merkintä 

asiakasmaksukorttiin ko. maksun kohdalle) eivät kartuta maksukattoa.  

Jokaiselle asiakasmaksukorttiin merkitylle alle 18-vuotiaalle annetaan oma 

rinnakkaisvapaakortti.  

MAKSUJEN PALAUTUS  

Jos palvelujen käyttäjä on kalenterivuoden aikana suorittanut maksukattoon sisältyvistä 

palveluista maksuja enemmän kuin 683,00 euroa, hänellä on oikeus saada liikaa suoritetut 

maksut takaisin. Mikäli vaatimusta liikaa suoritettujen maksujen palauttamisesta ei ole tehty 

683,00 euron rajan ylittymistä seuraavan kalenterivuoden aikana, menettää palvelun 

käyttäjä oikeutensa palautukseen. Jos maksun sisältyminen maksukattoon selviää 

viranomaisen tai vakuutusyhtiön päätöksen taikka muutoksenhaun vuoksi vasta maksukaton 

seurantavuoden jälkeen, tulee vaatimus liikaa suoritettujen maksujen palauttamisesta tehdä 

vuoden kuluessa siitä, kun päätös on annettu tai muutoksenhaun johdosta annettu päätös on 

tullut lainvoimaiseksi.  

 

Lisätietoja asiasta antavat Kolarin terveyskeskuksessa toimistosihteeri Marja-Leena 

Lapinniemi, puh. 040 489 5096.  


