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1. Asiakasmaksut 1.1.2018 alkaen 

 

 Terveydenhuollon asiakasmaksuista lähetetään lasku jälkikäteen. Lasku tulee 

 kirjepostina kotiin.  

Halutessanne voitte tehdä omassa verkkopankissanne eLasku-sopimuksen 

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa. 

 

  Poliklinikkamaksu 

 

Poliklinikkakäynnin maksu on 41,20 euroa.  

 

Psykiatrian poliklinikan käynti on maksuton. 

 

Poliklinikkakäynnit ovat maksuttomia sotaveteraaneille joilla on rintamasoti-

lastunnus, rintamapalvelustunnus tai rintamatunnus. 

 

Vuodeosastomaksu 

 

Lyhytaikaisen laitoshoidon maksu on 48,90 euroa hoitopäivältä, sairaalasta 

lähtöpäivä on maksullinen.  

Alle 18-vuotiaan hoitopäivämaksu on 48,90 euroa, enintään 7 hoitopäivältä 

kalenterivuodessa.  

Synnytysosastolla perhehuoneen maksu on 50 euroa/vrk. 

 

Psykiatrian lyhytaikaisen laitoshoidon maksu on 22,50 euroa hoitopäivältä. 

Pitkäaikaisessa laitoshoidossa peritään maksukyvyn mukainen maksu.  

 

Päivä- ja yöhoidon maksu on 22,50 euroa vuorokaudessa.  

Kuntoutushoidon maksu on 16,90 euroa hoitopäivältä. 

 

Päiväkirurgiamaksu 

 

Päiväkirurgian hoitomaksu on 135,10 euroa. Mikäli hoito vaati sairaalassa 

oloa yli yön, peritään päiväkirurgisen maksun lisäksi hoitopäivämaksu 48,90 

euroa.  

 

Sarjahoitomaksu 

 

Sarjahoitokäynnin maksu on 11,40 euroa, enintään 45 hoitokerralta kalente-

rivuodessa, alle 18-vuotiaalta sarjahoitomaksua ei peritä. 

 

Sakkomaksu 

 

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä poliklinikkakäynnistä, sarjahoitokäyn-

nistä, kalliin kuvantamistutkimuksen vastaanottoajasta tai päiväkirurgisesta 

toimenpiteestä peritään 15 vuotta täyttäneeltä 50,80 euroa 

 

Päivystys 

 

Poliklinikkakäynnin maksu päivystyksessä on 41,20 euroa. 

 

Hoitajan vastaanottokäyntimaksu päivystyksessä on 10,20 euroa (2.1.2019 

alkaen). 
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Päivystyksen poliklinikkakäynnit ovat maksuttomia sotaveteraaneille joilla on 

rintamasotilastunnus, rintamapalvelustunnus tai rintamatunnus. 
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2. Maksukatto 1.1.2018 lukien 

 

Maksukatto on säädetty estämään kohtuuttoman korkeaksi nousevaa maksu-

rasitusta ja on suuruudeltaan 683 euroa vuoden aikana. Maksukaton kerty-

mäkausi on 1.1.2018 lukien kalenterivuosi, vanhentumisaika on seuraava 

kalenterivuosi. 

Maksukatto ei täyty sellaisista maksuista, jotka korvataan työtapaturma- ja 

ammattitautilain, maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain, sotilasvamma-

lain, liikennevakuutuslain, potilasvahinkolain tai näitä vastaavan aikaisemman 

lain mukaan. Myöskään toimeentulotukena myönnetyt asiakasmaksut eivät 

kerrytä maksukattoa. Maksukatto on yhteinen palvelun käyttäjälle sekä hänen 

huollossaan olevalle alle 18-vuotiaalle lapselle/lapsille. 

Maksujen seuranta ja kertyneiden maksujen määrän selvittäminen on palve-

lujen käyttäjän vastuulla 

3. Vapaakortti 

Kun maksukatto täyttyy, palvelun käyttäjälle annetaan vapaakortti. Vapaakor-

tin myöntää se kunnan tai kuntayhtymän hoitopaikka, jossa todetaan palvelun 

käyttäjän maksukaton, 683 euroa täyttyvän. Seinäjoen keskussairaalassa va-

paakortin myöntää potilastoimisto, terveyskeskuksissa taloustoimisto. Yksi-

tyinen osto-palveluyksikkö ei myönnä vapaakorttia. Vapaakorttia myönnettä-

essä pyydetään asiakkaalta kuitit ja selvitys siitä, että vapaakorttiin oikeutta-

via asiakasmaksuja ei ole peritty muulta taholta.  

Vapaakortin voimassaoloaikana poliklinikkakäynnit ovat ilmaisia ja hoitopäi-

vämaksu on 22,50 euroa. 

 

Maksukattoa kerryttävät maksut 

 

Asiakasmaksulain 6 a §:n nojalla maksukattoa kerryttävät vain seuraavat 

sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuasetuksessa säädetyt maksut 

 poliklinikkakäynti 8§ 

 päiväkirurgia 8a§ 

 sarjahoito 11§ 

 lyhytaikainen laitoshoito 12§, 21§ 

 käyntimaksut ja vuosimaksut terveyskeskuslääkärin luona 7§ 

 yksilökohtainen fysioterapia 13§ 

 yö-/päivämaksu 13§ 

 kuntoutus 14§ 

 

Maksukattoa eivät kerrytä muut maksut, joita ovat mm. seuraavat maksu-

asetuksessa ja muissa jäljempänä mainituissa säädetyt maksut 

 kotona annettava palvelu: kotipalvelu ja lyhytaikainen kotisairaanhoito se-

kä erikoissairaanhoidon järjestämä hoito potilaan kotona 3§ 

 vaikeavammaisen asumispalvelut 5§ 

 vaikeavammaisen kuljetuspalvelut 6§ 

 yksityislääkärin lähetteellä tehdystä laboratorio- ja kuvantamistutkimuk-

sista perittävät maksut 8b§ 
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 suun ja hampaiden tutkimus ja hoito 9§, terveyskeskuksessa 

 suun ja leukojen erikoissairaanhoito 9a§ terveyskeskuksessa 

 sairaankuljetus 10§ 

 pitkäaikainen laitoshoito 15§ 

 työterveyshuollon maksut 16§ 

 perhehoito 19§ 

 lastensuojelun maksut 20§ 

 maksut lääkärin todistuksesta 23§ 

 muualta kuin Suomesta asuvalta perittävä maksu 24§ 

 muualta kuin Suomessa asuvalta perittävä maksu 25§ 

 käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä maksu 25§ 

 viivästyskorko, asiakasmaksulaki 16§ 

 perintäkulut, perintälaki 10§ 

 

4. Maksumuistutukset ja -vaatimukset 

 

Eräpäivän jälkeen maksamaton lasku siirtyy perintätoimisto Lowellille joka lä-

hettää ensimmäisen huomautuslaskun, sisältäen muistutusmaksun 5e.  


