
 

 

 

MAKSUKATTO 
 

Kunnallisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa on asiakasmaksuille asetettu 

kalenterivuosittainen maksukatto, joka vuonna 2022 on 692 euroa.  

 

Maksukatto tarkoittaa, että kalenterivuoden aikana maksukattoon sisältyvistä palveluista 

saadaan periä asiakasmaksut 692 euroon saakka. Alle 18-vuotiaan lapsen käyttämistä 

palveluista perityt maksut otetaan huomioon yhdessä vanhemman tai huoltajan maksujen 

kanssa. Maksukaton täyttymisen jälkeen maksukattoa kerryttäneet palvelut ovat 

pääsääntöisesti maksuttomia kalenterivuoden loppuun saakka.  

Lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään kuitenkin 22,80 euroa hoitopäivältä.  

 

Maksukatossa huomioon otettavat maksut: 

• terveyskeskuksen käynti- ja päivystysmaksut 

• poliklinikkamaksut ja päiväkirurgisen hoidon maksut 

• suun ja hampaiden tutkimuksesta ja hoidosta perittävät maksut hammasteknisiä 

kuluja lukuun ottamatta 

• suun ja leukojen erikoissairaanhoidon hoitotoimenpiteistä perittävät maksut 

• terapiamaksut: fysioterapia, neuropsykologinen kuntoutus, ravitsemusterapia, 

jalkahoito, puheterapia, toimintaterapia 

• sarjahoitomaksut 

• päivä- ja yöhoidon maksut 

• lyhytaikaisen laitoshoidon maksut sosiaali- ja terveydenhuollon laitoksissa 

• tilapäisestä kotisairaanhoidosta ja tilapäisestä kotisairaalahoidosta perittävät maksut 

• lääkinnällisen kuntoutuksen laitoskuntoutusjaksosta perityt maksut (laki 

kehitysvammaisten erityishuollosta tai laki vammaisuuden perusteella 

järjestettävistä palveluista ja tukitoimista)  

• kunnan ostopalveluna järjestämästä palvelusta peritty asiakasmaksu. 

 

Maksukatossa ei oteta huomioon mm. seuraavia maksuja: 

• hammastekniset kulut 

• maksut lääkärintodistuksista ja -lausunnoista 

• sairaankuljetusmaksut 

• maksut käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta 

• yksityislääkärin lähetteellä tehdyistä laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista 

perittävät maksut 

• tulosidonnaisista palveluista perittävät maksut 

• omaishoidon lakisääteisten vapaiden maksut 

• palvelusetelin omavastuista perittävät maksut 

 



• kuljetuspalveluiden omavastuista perittävät maksut 

• sellaiset asiakasmaksut, jotka korvataan tapaturmavakuutuslain, maatalousyrittäjien 

tapaturmavakuutuslain, sotilasvammalain, liikennevakuutuslain, potilasvahinkolain 

tai näitä vastaavan aikaisemman lain perusteella 

• yksityisten palveluntuottajien maksut. 

 

Maksukaton täyttymisen seuranta kuuluu asiakkaan vastuulle.  

 

Maksukaton täyttymisen jälkeen asiakas on oikeutettu saamaan vapaakortin.  

Vapaakortin myöntää se laitos, jossa asiakkaan maksukatto täyttyy.  

 

Jos asiakas on kalenterivuoden aikana suorittanut maksukattoon sisältyvistä palveluista 

maksuja enemmän kuin 692 euroa, hänellä on oikeus saada liikaa suoritetut maksut 

takaisin. Mikäli vaatimusta liikaa suoritettujen maksujen palauttamisesta ei ole tehty 692 

euron rajan ylittymistä seuraavan kalenterivuoden aikana, menettää asiakas 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.  

 

 

Miten toimin 

 

• kun maksukatto täyttyy tai on täyttymässä, ota yhteys taloussihteeri Anu Viitanen 

puh. 044-7301 496  

• ilmoita muissa hoitolaitoksissa kertyneet maksut ja hoitopäivät 

• säilytä alkuperäiset laskut ja maksukuitit, sillä ne tulee esittää pyydettäessä 

• maksukaton ylittävät maksut palautetaan asiakkaan ilmoittamalle pankkitilille tai 

hyvitetään laskulla 

• esitä muualla myönnetty vapaakortti hoitoon tai palveluun tullessasi 

 

 

 

       

       
       


