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Maksukattoa kerryttävät maksut  
Asiakasmaksujen enimmäismäärän (maksukatto) kertymäkausi on kalenterivuosi. Maksukatto vuonna 2021 on 683,00 
euroa. Maksukaton ylittymisen jälkeen maksukattoon sisältyvät palvelut ovat asiakkaalle pääsääntöisesti maksuttomia 
asianomaisen kalenterivuoden loppuun saakka.  
 
Maksukattoon lasketaan mukaan: 

• terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelujen maksut 

• sarjahoitomaksut 

• lyhytaikaisen laitoshoidon maksut terveydenhuollon ja sosiaalihuollon laitoksissa 

• päivä- ja yöhoitomaksut 

• kuntoutushoidon maksut (toimintakykyä parantava ja ylläpitävä hoito) 

• suun ja hampaiden tutkimus- ja hoitomaksut, hammasteknisiä kuluja lukuun ottamatta, 1.1.2022 alkaen 

• suun ja leukojen erikoissairaanhoidon hoitotoimenpiteet (myös terveyskeskuksessa) 1.1.2022 alkaen 

• terveydenhuollon ammattihenkilön toteuttamat terapiat  
o fysioterapiamaksut   
o neuropsykologisen kuntoutuksen maksut 1.1.2022 alkaen 
o ravitsemusterapiamaksut 1.1.2022 alkaen 
o jalkojenhoitomaksut 1.1.2022 alkaen 
o puheterapiamaksut 1.1.2022 alkaen 
o toimintaterapiamaksut ja niihin rinnastettavien toimintakykyä parantavien ja ylläpitävien hoitojen 

hoitomaksut 1.1.2022 alkaen 

• tilapäisen kotisairaanhoidon ja tilapäisen kotisairaalahoidon maksut, paitsi silloin, jos osana kotihoitoa 
1.1.2022 alkaen 

• kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain tai vammaisuuden perusteella järjestettävät lääkinnällisen 
kuntoutuksen laitoskuntoutusjaksomaksut  

• toimeentulotukena maksetut asiakasmaksut 1.1.2022 alkaen  

• sekä vastaavien sosiaali- ja terveydenhuollon etävastaanottopalvelujen käyntimaksut 

Alaikäisten lasten maksut  

• Alle 18-vuotiaiden lasten maksut siirretään vanhemman tai muun huoltajan maksukattoon 

• Myös lastensuojelulain nojalla sijoitettujen lasten maksut kerryttävät huoltajan maksukattoa 

Maksukattoa eivät kerrytä: 

• maksut sairaankuljetuksesta 

• maksut lääkärintodistuksista 

• maksut yksityislääkärin lähetteellä tehdyistä laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista 

• palvelusetelin omavastuuosuus 

• käyttämättä jätetystä ajasta perittävä maksu 

Maksukattoon ei lasketa tulosidonnaisia maksuja eikä maksuja, jotka on korvattu asiakkaalle tapaturmavakuutuksen 
perusteella. Asiakkaan on itse seurattava maksukattokertymää ja sen ylittymistä.  
 
Maksukaton täyttyminen 
Potilaan maksamille julkisen terveydenhuollon maksuille on säädetty enimmäismäärä, maksukatto. Maksukatto on 
683 euroa/vuosi vuonna 2021. Maksukattoon ei tehdä muutoksia 1.7.2021. 
Seurantajakso on kalenterivuosi. Jos maksujen yhteismäärä ylittää kalenterivuoden aikana 683 euroa, ovat maksukat-
toon sisältyvät palvelut tämän jälkeen kalenterivuoden loppuun saakka pääsääntöisesti maksuttomia. 
Lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään maksukaton täyttymisen jälkeen enintään 22,50 euron hoitopäivämaksu (2020 
– 2021, Asiakasmaksulaki 6 a §). Maksukaton täytyttyä annetaan asiakkaalle maksukaton ylittymistä koskeva todistus. 
 
Maksukattoasioissa voitte ottaa tarvittaessa yhteyttä palvelusihteeriin puhelin 044 740 1952.  


