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Asiakasmaksumme perustuvat Asiakasmaksulakiin, joka on annettu sosiaali- ja terveyden-
huollon maksuista. Lisäksi Siilinjärven kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakas- ja poti-
lasmaksut eli asiakasmaksut hyväksytään vuosittain sosiaali- ja terveyslautakunnassa.  
 
 
Kysyttävää, huomautettavaa saamastasi laskusta? 
Mikäli kyse on virheellisestä asiakasmaksusta/-laskusta esim. laskuvirhe, virheellinen hoitoaika tms. lasku korjataan 
ilman kirjallista muutoksenhakua. Ota yhteyttä laskulla näkyvään puhelinnumeroon.  
 
Maksukattoa kerryttävät asiakasmaksut 
Laskussasi on tieto siitä, kerryttääkö maksu maksukattoa. Maksut, jotka kerryttävät maksukattoa on merkitty *). 
Lisätietoja löydät myös https://www.siilinjarvi.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/asiakasmaksut/maksukatto. Sinun tu-
lee itse seurata maksukaton kertymistä. 
 
Haluat siirtää eräpäivää tai maksaa laskun erissä? 
Maksulle voidaan myöntää lisää maksuaikaa, mikäli lasku ei ole ehtinyt erääntyä. Maksuaika on korollista. Ota täl-
löin yhteyttä laskussa näkyvään puhelinnumeroon, palvelusihteeri opastaa tarkemmin maksuaika-asiassa. 
 
Voit eräpäivään mennessä maksaa laskusi erissä, mutta käytä tällöin samaa viitenumeroa. Ota kuitenkin yhteyttä 
laskussa näkyvään puhelinnumeroon ja kerro erissä maksusta eräpäivään mennessä.  
Mikäli laskua ei makseta eräpäivään mennessä, lasku siirtyy Lowell Oy:n perittäväksi. Maksuihin lisätään viivästys-
korko. Lisäksi jokaisesta maksukehotuksesta tulee viivästysmaksu. Sosiaali- ja terveyspalveluista perittävät asiakas-
maksut ovat suoraan ulosottokelpoisia (laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista).  
 
Asiakasmaksujen alentaminen ja perimättä jättäminen 
Sosiaalihuollon asiakasmaksuja ja terveydenhuollon pitkäaikaishoidon asiakasmaksuja voidaan alentaa tai jättää ne 
kokonaan perimättä tapauskohtaisen tarve- ja tilannearvion perusteella (Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmak-
sulain 11 §). Asiakasmaksun alentamista tai poistamista voi hakea vapaamuotoisella hakemuksella.  
 
Asiakasmaksun oikaisuvaatimus 
Mikäli olet tyytymätön sosiaali- ja terveyspalvelusta perittävään asiakasmaksuun, voit tehdä asiasta oikaisuvaati-
muksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä henkilö, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Oikaisuvaatimusaika on 30 päivää laskun tai päätöksen tie-
doksisaannista. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemän päivän kuluttua siitä, kun lasku tai päätös on 
lähetetty, ellei muuta näytetä. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Oikaisuvaatimus jätetään tutkimatta, jos 
sitä ei ole tehty määräajassa.   
 
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: 

• tekijän nimi, postiosoite ja muut yhteystiedot 

• asiakasmaksupäätös/lasku, johon haetaan oikaisua 

• millaista oikaisua vaaditaan 

• millä perusteella oikaisua vaaditaan 
 
Oikaisuvaatimus osoitetaan Siilinjärven kunnan sosiaali- ja terveyspalveluihin. 
Oikaisuvaatimus toimitetaan joko 

• sähköisesti; kirjaamo@siilinjarvi.fi)  

• postitse; Siilinjärven kunnan kirjaamo, PL 5, 71801 Siilinjärvi 

• tuomalla se Siilinjärven kunnan kirjaamoon: Kasurilantie 1, Siilinjärvi  
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