
From: Elsi Lehto  

Sent: Tuesday, November 04, 2014 12:35 PM 
To: xxxx 
Subject: sairauskuluista ym 
 

Moi! 

  
Luulen, että tämä maksuttomuus pätee silloin, kun on "sairaalan kirjoissa". Vai nimenomaan 
yliopistosairaalan? Vai olisiko se kuntakohtaista? 

  
"Meille" sanalla tarkoitan meitä Suomen kansalaisia. Jos meidät asetetaan eri asemaan riippuen siitä missä 
asumme, niin jossain on pahasti vialla. 
 

Jos terveyskeskus ei pysty/osaa hoitaa, niin kirjoittavat lähetteen erikoissairaanhoitoon ja kunta maksaa sen 
hoidon. Sinä maksat poliklinikka- tai hoitopäivämaksun. Niiden kuuluu kattaa myös tutkimukset edellyttäen, 
että ne tehdään julkisessa terveydenhuollossa.  

  
Terveyskeskuslääkäri ei edes saa lähettää yksityiselle tutkimuksiin; jos muuta mahdollisuutta ei ole kuin 
yksityinen taho, niin kunta maksaa myös sen. Ovat luultavasti siinä tapauksessa tehneet jonkinlaisen 
ostopalvelusopimuksen. 

  
  
Minä olen alun perin saanut lähetteen TYKS:iin yksityisen keuhkolääkärini kautta, koska terveyskeskus ei 
ottanut minua vakavasti. 
 
Se poiki hurjan monta poliklinikkakäyntiä: keuhko- ja ihotautipoliklinikka sekä reumaosastoa päivän. 

Jumalaton määrä veri- ja vasta-ainekokeita otettiin, koepalat pohkeesta kun oli ne patit, viipalekuva 
keuhkoista, tavallinen röntgen, kävelytestit, keuhkofunktiokokeet ja luuntiheysmittaus, koska 
kortisonipäiväannos oli niin iso. 
 

Keuhkolääkärikäyntejä oli kaksi. 
  
Maksoin ainoastaan poliklinikka-käyntimaksun ja reumalle vuorokausimaksun.  

  
Olin siis ensimmäisen visiitin jälkeen siirtynyt erikoissairaanhoitoon. Siellä ollaan yleensä noin vuosi, kunnes 
siirrytään takaisin perusterveydenhuoltoon. Näin ainakin minun kohdallani on käynyt. Mikä on todella sääli, 
kun tulos on se mikä nyt on. 

  
Miten jatkossa; sitä en tiedä, mutta olen kuullut että meille "harvinaisille" on suunniteltu jotain omaa 
hoitolinjaa, koska terveyskeskuksissa meitä ei osata hoitaa. 

.... 
  
Kolme kertaa olen joutunut menemään päivystykseen ja niistä kaksi viimeistä ovat vieneet osastolle. 

Eka kerralla [Kuusi tuntia hyvässä hoidossa TYKS:issä: 
http://elsilehto.wordpress.com/2014/09/20/kuusi-tuntia-hyvassa-hoidossa-tyksissa/ pääsin kotiin, siitä 
maksoin päivystyskäyntimaksun. 
Insertissä voi lukea mitä kaikkea siellä "erikoispäivystyksessä" tehtiin.  

  
Toisella ja kolmannella kerralla jouduin siis osastolle. Silloin maksetaan vuorokausimaksu myös siitä ajasta 
jonka viettää päivystyksessä. Ja osastolla kun ollaan, niin kaikki tutkimukset kuuluvat vuorokausimaksuun 

(34,80) kuten lääkkeetkin.  
  
Maksukatosta: 
Lääkkeillä ja lääkäri-sairaala- ym on erilliset maksukatot kuten myös matkakuluilla.  

Maksukatoista (asiakaskäynneistä ja lääkkeistä) STM:n sivustolla 
http://www.stm.fi/sosiaali_ja_terveyspalvelut/asiakasmaksut/terveydenhuollon_maksukatto. 
  

Maksukattoa ei kerrytä yksityiset lääkärikäynnit tai tutkimukset vaan pelkästään kunnallinen 
terveydenhuolto. 



  

Minulla maksukatto lääkkeistä ei vielä ole täyttynyt. Yleensä se täyttyy ihan vuoden lopussa tai sitten ei. 
Tietysti minulla keuhkolääkkeet ovat erityiskorvattavat ja näin ollen tulevat halvemmaksi kuin jos ne olisivat 
vain peruskorvattavat. Miten sinulla? 
  

Käyntien suhteen maksukatto sitä vastoin täyttyy melko pian (noin 20 hoitopäivässä). Sen jälkeenkin 
maksetaan osastopäivistä puoli hinta. 
 

  
Verohuojennuksesta: 
  
Kyse on yksinkertaisesti veronmaksukyvyn alentumisvähennyksestä: 

https://www.veronmaksajat.fi/Veroilmoitus/Esitaytetty-veroilmoitus/Muita-vahennyksia/ 
Sen voi tehdä jokainen, jolla on sairaudesta johtuvia kuluja. Muista merkitä myös matkakulut ja oman auton 
käytöstä aiheutuvat kulut. 

  
Minulla on käytössä miinuskirja, sinne kirjataan kaikki apteekkiostot. Tarvitsen ne tätä verovähennystä 
varten.  

 
Verottaja on tähän mennessä uskonut selitykseni, koska kirjanpitoni on tarkkaa laskun numeroita ja 
maksupäiviä myöten. Sain siitä hyvästä nyt 400 euroa veroja takaisin; parempi se kun ei mitään. 
  

  
Mahtoiko tästä nyt tulla yhtä sillisalaattia? Kysy lisää jos et ymmärtänyt. 
  

Hyvää myöhäissyksyn jatkoa! 
elsi 
  
 

From:  
Sent: Tuesday, November 04, 2014 11:45 AM 
To:  

Subject: [Elsin Blogi] Ota yhteyttä 
 
Nimi :: Name: Ilse 

Sähköposti ::Email:  
Asia :: Comment: Hei! 
 
Kirjoitat "tähystykset yms. Eivät maksa meille mitään". Keitä kuuluu tuohon "meille" ryhmään? Minullakin 

maksukatto on juuri täyttymässä erilaisten lääkkeiden kuten Spirivan takia mutta toistaiseksi maksan 
kaikesta. Kuka saa verosta huojennusta tämän perusteella? 
 

Teveisin  
xxxx 
Blogi :: Blog:  
Aihe :: Subject: Maksukatto 

 
Aika: 4.11.2014 at 12:45 
IP-osoite: 85.76.85.181 

Yhteydenottolomakkeen URL-osoite: http://elsilehto.wordpress.com/elsin-blogi-ota-yhteytta/ 
Sent by an unverified visitor to your site. 


