
 

Maksukatto 

Kalenterivuoden aikana aiheutuville julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksilla on 

säädetty vuotuinen yläraja eli maksukatto. 

Asiakasmaksujen enimmäismäärä (maksukatto) on 692 euroa vuonna 2022. Maksukaton ylittymisen 

jälkeen maksukattoon sisältyvät palvelut ovat sinulle maksuttomia asianomaisen kalenterivuoden 

loppuun. Lyhytaikaista laitoshoitoa tai lyhytaikaista laitospalvelua saavan 18 vuotta täyttäneen 

asiakkaan ylläpidosta peritään kuitenkin enintään 22,80 euroa vuorokaudelta, vaikka maksukatto 

olisi ylittynyt.  

Alle 18-vuotiaan lapsen käyttämistä palveluista perityt maksut otetaan huomioon yhdessä hänen 

vanhempansa tai muun huoltajansa maksujen kanssa. Kun maksukatto ylittyy, palvelut ovat 

maksuttomia kaikille niille henkilöille, joiden maksut ovat yhdessä kerryttäneet maksukattoa. 

Kun maksukaton piiriin kuuluvien maksujesi määrä ylittää maksukaton rajan, voit hakea 

loppuvuodeksi maksuista vapautumista (todistusta maksukaton täyttymisestä). 

Muista mainita että sinulla on todistus maksukaton täyttymisestä hoitoon tullessasi. 

 

Maksukaton määritteleminen ja todistuksen hakeminen 
Maksukattoa kerryttävien maksujen seuranta ja maksukaton täyttymisestä huolehtiminen on sinun 

vastuullasi. Sinun tulee osoittaa maksukaton ylittyminen. Maksukattoon kuuluvat laskut ja kuitit 

tulee säilyttää, mieluiten käynti- tai hoitoajan mukaisessa järjestyksessä. Näin on helpompi seurata, 

missä toimipisteessä maksukatto täyttyy. Todistuksen saamiseksi sinun on pyydettäessä esitettävä 

alkuperäiset tositteet palveluista suoritetuista maksuista.  

Myös alle 18 vuotiaiden huollettaviesi laskut ja kuitit tulee säilyttää ja esittää pyydettäessä.  

Jos maksukatto täyttyy kaupungin palvelujen piirissä, todistus maksukaton täyttymisestä haetaan 

täyttämällä kaupungin lomake ”Hakemus todistuksesta maksukaton täyttymisestä”. Mikäli 

maksukatto täyttyy jonkin muun toimipisteen alueella, tulee sitä hakea siltä toimipisteeltä (esim 

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS). 

Kaupunki seuraa hoitomaksuja kaupungin vuodeosaston ja HUSin osastohoidon 

vuorokausimaksujen osalta. Seurannan perusteella voidaan myöntää todistus maksukaton 

täyttymisestä ilman hakemusta. Kaupungin seurantaan ei kuulu muut maksut, jotka huomioidaan 

maksukattoon, siksi maksukatto on voitu saavuttaa jo aikaisemmin kuin päivänä, jona siitä on tehty 

todistus. 

Jos olet kalenterivuoden aikana suorittanut maksukattoon sisältyvistä palveluista maksuja 

enemmän kuin 692 euroa, sinulla on oikeus saada liikaa suoritetut maksut takaisin.  Jos et ole tehnyt 

vaatimusta liikaa suoritettujen maksujen palauttamisesta maksukaton rajan ylittymistä seuraavan 

kalenterivuoden aikana, menetät oikeutesi palautukseen. 

 



Makukattoon huomioidaan maksut seuraavista palveluista  

• Käynnistä terveyskeskuksen avosairaanhoidolla 

• Poliklinikan antamasta tutkimuksesta ja hoidosta 

• Tilapäisestä kotisairaanhoidosta ja tilapäisestä kotisairaalanhoidosta 

• Päiväkirurgisesta toimenpiteestä 

• Sarjassa annettavasta hoidosta 

• Terveydenhuollon ammattihenkilön antamasta fysioterapiasta, neuropsykologisesta 

kuntoutuksesta, ravitsemusterapiasta, jalkojenhoidosta, puheterapiasta, toimintaterapiasta ja 

muusta niihin rinnastettavasta toimintakykyä parantavasta ja ylläpitävästä hoidosta 

• Päivä- ja yöhoidosta (laitoshoito) 

• Lääkinnällisen kuntoutuksen laitoskuntoitusjaksosta 

• Lyhytaikaisesta laitoshoidosta hoito-osastolla (maksu ylläpidosta peritään) 

• Lyhytaikaisesta laitospalvelusta (maksu ylläpidosta peritään) 

• Suun ja hampaiden tutkimuksesta ja hoidosta hammasteknisiä kuluja lukuun ottamatta 

• Suun ja leukojen erikoissairaanhoidon hoitotoimenpiteistä 

Maksukattoa kerryttävät myös asiakasmaksut, joiden suorittamiseen on myönnetty 
toimeentulotukea. 

 

Maksukaton kertymistä laskettaessa ei oteta huomioon 

Seuraavista palveluista saa periä maksun, vaikka maksukatto olisi ylittynyt: 

1) Maksua, joka on peritty työtapaturma- ja ammattitautilain, maatalousyrittäjän 
työtapaturma- ja ammattitautilain, sotilasvammalain, liikennevakuutuslain, 
potilasvakuutuslain tai näitä vastaavan aikaisemman lain mukaan korvattavasta hoidosta. 
 

2) Maksua, joka on peritty henkilöltä, jolla ei ole Suomessa kotikuntaa, lukuun ottamatta 
maksua, joka on peritty henkilöltä, jolla on Euroopan unionin lainsäädännön tai Suomea 
sitovan kansainvälisen sopimuksen nojalla oikeus terveyspalveluihin samoin edellytyksin 
kuin Suomessa asuvalla henkilöllä tai joka kansanterveyslain (66/1972) 14 §:n ja 
erikoissairaanhoitolain (1062/1989) 3 §:n 1 momentin mukaan rinnastetaan kunnan 
asukkaaseen. 

 

Kunnan oikeus tietoihin 

Kunta saa kerätä välttämättömiä tietoja asiakkaan maksukaton täyttymisen seuraamiseksi. Lisäksi 

kunnalla on oikeus saada julkiselta tai yksityiseltä palveluntuottajalta välttämättömät tiedot 

maksukaton täyttymisen seuraamiseksi salassapitosäännösten estämättä. 

 

Hakemuslomake - Todistus maksukaton täyttymisestä 

https://www.raasepori.fi/sosiaali-ja-terveydenhuolto/hoidon-laatu-ja-saatavuus/lomakkeet/ 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1972/19720066#P14
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1989/19891062#P3

