Sosiaali-ja terveyspalveluiden
asiakasmaksut 2020
A. Indeksitarkastuksen piirissä olevat asiakasmaksut
Tk-lääkärin vastaanotto/käyntimaksu (maksu peritään 3 ensimmäiseltä käynniltä kalenterivuoden
aikana)

20,60

Terveyskeskuspäivystys

28,30

Peruuttamaton poisjäänti joka peritään 15v täyttäneiltä

50,80

Maksukatto

683,00

Maksu lääkärin ja hammaslääkärin todistuksesta (ei kerrytä maksukattoa):
- Ajokorttitodistus
- B-todistus, E-todistus, T-todistus, C-todistus, muut terveystodistukset, nuorison terveystodistukset
(ens. todistus maksuton), muut hoitoon liittymättömät todistukset, YK-todistus, autoveron
palautukseen liittyvät todistukset, lääkärin kirjoittamat rokotustodistukset, vaikeavammaisen
kuljetustukea koskeva todistus, verotusta varten annettavat todistukset, pahoinpitelystä annettavat
todistukset. B-todistus sairaslomaa tai Kelan kuntoutusta varten on maksuton.
- Hoitoon liittyvät todistukset tai lausunnot, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon yhteydessä
kerättyihin tietoihin perustuvat todistukset, todistus rintamaveteraaneille tarkoitettuun
kuntoutukseen, lyhytaikaiset poissaolotodistukset, lääkinnällisen kuntoutuksen
maksusitoumuslausunto. MI-lausunto, kuolintodistus, äitiyspäivärahaan liittyvä
jälkitarkastuslausunto, raskauden keskeytys- ja sterilointilausunto, asevelvollisuustarkastukseen
liittyvä lausunto

61,00

50,80

Ei peritä

Avosairaanhoidon hoitajakäyntimaksu niiltä käynneiltä, jotka eivät ole terveyden edistämiseen ja
ehkäisevään terveydenhuoltoon liittyviä käyntejä enintään 3 käynniltää vuodessa (1.3.2015 alkaen)

11,40

Suonensisäiseen antibioottihoitoon, siedätyshoitoon ja haavanhoitoon liittyvistä käynneistä voidaan
periä käyntimaksut enintään 10 kerralta kalenterivuodessa / hoitojakso

11,40

Ravitsemusterapeutin käyntimaksu niiltä käynneiltä, jotka eivät ole terveyden edistämiseen ja
ehkäisevään terveydenhuoltoon liittyviä käyntejä (1.3.2015 alkaen)

15,80

Jalkaterapeutti
- Peruskäynti

15,80

- Sarjahoito

11,40

Suun terveydenhuollon maksut
Käynnin perusmaksu (peritään toimenpidemaksujen lisäksi)
- suuhygienisti

10,20

- hammaslääkäri

13,10

- erikoishammaslääkäri

19,20

Tutkimukset ja terveystarkastukset
- suun tutkimus / terveystarkastus, suppea

8,40

- suun perustutkimus / terveystarkastus

18,90

- suun tutkimus, laaja

37,50

- suun erityistutkimus

37,50

Kuvantamistutkimukset
- hammaskuvalta
- leukojen ja koko hampaiston panoraamaröntgenkuvaus

8,40
18,90

Ehkäisevä hoito
- ehkäisevä suun terveydenhoito suppea tai laaja

8,40

- hampaiden pinnoitus

8,40

Erillinen työsuunnittelu
- suun ja hampaiston hoitoon liittyvä erillinen työsuunnittelu

18,90

- suun ja hampaiston hoitoon liittyvä erillinen työsuunnittelu, vaativa

37,50

Hoidon tarpeen arvio
- Hoidon tarpeen arvio, perustaso
- Hoidon tarpeen arvio, laaja

8,40
18,90

Täydentävät tutkimukset
- mikrobiologiset tutkimukset
- syljen eritysnopeuden tai puskurikapasiteetin määritys
- suun ja hampaiston valokuvaus tai jäljennökset

18,90
8,40
18,90

Todistukset ja lausunnot
Hoitoon liittymätön todistus, todistus tai lausunto esim. vakuutusyhtiötä varten

50,80

Hammaslääkärin lähetteeseen perustuva erikoisalakohtainen konsultaatio

18,90

Hammaslääkärin lähetteeseen perustuva laaja erikoisalakohtainen kirjallinen konsultaatio

37,50

Hampaan kiinnityskudossairauden hoito
- parodontologinen hoito, erittäin suppea

8,40

- parodontologinen hoito, suppea

18,90

- parodontologinen hoito, laaja

37,50

- parodontologinen hoito, pitkäkestoinen tai komplisoituneen parodontologisen sairauden hoito

37,50

- parodontologinen hoito, erittäin pitkäkestoinen tai komplisoituneen parodontologisen sairauden
hoito, laaja ja vaativa

54,90

- komplisoituneen parodontologisen sairauden hoito, laaja ja erittäin vaativa

77,00

- parodontologinen kiskotus, suppea

18,90

- parodontologinen kiskotus, laaja

37,50

- parodontologinen vahvistettu kiskotus, suppea

37,50

- parodontologinen vahvistettu kiskotus, laaja

54,90

- parodontologinen vahvistettu kiskotus, erittäin laaja

77,00

- parodontologinen purennan hoito, suppe

18,90

- parodontologinen purennan hoito, laaja

37,50

- purennan hoito purentakiskolla parodontologisin indikaatioin

54,90

Paikkaushoito
- pieni täyte ja yhden pinnan täyte

18,90

- kahden pinnan täyte

37,50

- kolmen tai useamman pinnan täyte

37,50

- hammasterä tai kruunu

54,90

- suun ulkopuolella valmistettu yhden pinnan täyte

37,50

- suun ulkopuolella valmistettu kahden pinnan täyte

54,90

- suun ulkopuolella valmistettu kolmen tai useamman pinnan täyte

77,00

- paikkaushoidon tukitoimenpide

8,40

- muu vaativa paikkaushoidon tukitoimenpide

18,90

- alustäytepilari

37,50

Hampaan juurenhoito
- hampaan juurikanavien avaus ja laajennus tai ensiapuluonteinen avaus

18,90

- hampaan juurikanavien avaus ja laajennus, vaativa

37,50

- hampaan juurikanavien avaus ja laajennus, erittäin vaativa

37,50

- hampaan juurikanavien avaus ja laajennus, erittäin vaativa ja pitkäkestoinen

54,90

- hampaan juurentäyttö, 1-juurikanavainen hammas

18,90

- hampaan juurien täyttö, 2-juurikanavainen hammas tai muu vaativa juurentäyttö

37,50

- vierasesineen poisto hampaan juurikanavasta

37,50

- vierasesineen poisto hampaan juurikanavasta,vaativa

54,90

- hampaan juurikanavaperforaation tai sisäisen resorption korjaus juurikanavan kautta

37,50

- hampaan juurikanavaperforaation tai sisäisen resorption korjaus juurikanavan kautta, vaativa

54,90

- juurihoidetun hampaan valkaisutoimenpiteet

18,90

Purentafysiologia
- purentafysiologinen hoitokäynti, suppea

8,40

- purentafysiologinen hoitokäynti

18,90

- purentafysiologinen hoitokäynti , vaativa ja erittäin vaativa

37,50

- purentakiskon valmistus ja suuhun sovitus

54,90

Oikomishoito
- ekstraoraalivetojärjestelyt, käytön opetus,yksittäinen kiinnike, suppea kontrolli, seulontatutkimus

8,40

- irtokojeen hionnat ja säätö,rengaskiinnike, kiinteän oikomiskojeen purku, kontrolli

18,90

- irtokojeen sovitus, käytön opetus,kiinnikkeiden etsaus,määritys, oikomiskojeiden kaaret,korjaus

37,50

- vaativan kiinteän oikomiskojeen kaari, kinnikkeiden etsaus ja määritys, laaja

54,90

Hammasprotetiikka
- tilapäinen tehdasvalmisteinen kruunu, tilapäinen yksittäinen hammassiltayksikkö, pp-nasta

8,40

- nastapilari, tilapäinen implanttisilta, kaksi implanttia,tilapäinen hammaskruunu, prot.korjaus

37,50

- proteesin pohjaus, väliaikainen pohjaus

54,90

- tavallinen ja implanttikantoinen kruunu, implantti-tai limakalvokantoinen hammasproteesi

183,50

- pintakinnitteinen silta, kokoproteesi, implanttikantoinen kokoproteesi

183,50

- metallirunkoinen osaproteesi
Kirurgiset toimenpiteet

222,70

- ompeleiden poisto, limakalvonäytteen otto

8,40

- hampaan poisto

18,90

- vaativa hampaan poisto ilman leikkausta

37,50

- hampaan poistoleikkaus, hampaiston saneeraus, juurenpään poistot

54,90

- vaativa hampaan poistoleikkaus, keinojuuren asettaminen

77,00

Ikenien ja hammasharjanteen toimenpiteet
- ikenen aukaisu, vierasesineen poisto ikenestä, ompelu, koepalan otto ikenestä

18,90

- hampaan paljastus, ikenen korjausleikkaus

37,50

- parodontologinen läppäleikkaus, märkäpesäkkeen leikkaus, hammasistutteen poisto

54,90

- vaativa parodontologinen läppäleikkaus

77,00

Muut toimenpiteet
- paikalline, infiltraatio tai johtopuudutus
- ilokaasusedaatio ilman anestesiaa

8,40
18,90

Pientoimenpiteet
- koepalan otto huulesta

18,90

- leukanivelen sijoiltaan menon paikoilleen asettaminen

18,90

Suulaen,kielen,suupohjan ja posken toimenpiteet
- koepalan otto suulaesta, kielen tai suupohjan haavan ompelu

18,90

- koepalan otto suupohjasta tai kielestä tai poskesta

37,50

- kielijänteen leikkaus

37,50

Maksulliset käynnit
Terveyskeskuksen järjestämä suun ja leukojen erikoissairaanhoito

41,20

Päiväkirurginen toimenpide, edellyttää yleisanestesiaa, laajaa puudutusta tai suonensisäistä
lääkitystä

135,10

Toimintakyvyn tukipalvelut
Kuntoutus
Yksilöfysioterapia
- Käyntimaksu käyntikerralta

11,40

Sarjassa annettava hoito (ei peritä alle 18 v eikä yli 45 kerralta)
- Käyntimaksu käyntikerralta

11,40

Päihdehuolto
- Asiakasmaksu oman kunnan asiakkailta (lasketaan tulojen ja menojen perustella sekä perhekoon
mukaan, menoja huomioitaessa lasketaan toimeentulotuen perusosien määrät), kerryttää
maksukattoa

48,90

- Maksukaton täyttymisen jälkeen

22,50

Asumispalvelut
Lyhytaikainen laitoshoito

48,90

- maksukaton täyttymisen jälkeen

22,50

Pitkäaikaisen laitoshoidon maksu on esitetty jäljenpänä
Henkilökohtaiseen käyttöön jäävä käyttövara/kk

110,00

Vähimmäiskäyttövara tehostetussa palveluasumisessa (ateriat kuuluvat palveluun)

256,13

Omaishoidon vapaan ajalta perittävä maksu (1.6.2014 alkaen)

11,40

Päivä- ja yöhoidon maksut

22,50

Kotisairaanhoito
- lyhytkestoinen tilapäinen sairaanhoidollinen käynti

12,00

- kotihoidon sairaanhoitajan kutsusta lääkärin kotikäynti

18,90

Kotisairaalan käyntimaksut tilapäishoidossa
- lääkärikäynti

18,90

- sairaanhoitajakäynti (enint. 2 kerralta/pvä)

12,00

B. Muut asiakasmaksut ja omavastuut
Vammaispalvelulain mukaiset asiointi- ja vapaa-ajanmatkat
Kirkkonummen sisäiset (yli 17-vuotiaat)

2,80

Kirkkonummen sisäiset (7-17 –vuotiaat)

1,40

Kirkkonummen ja maantieteellisen naapurikunnan väliset matkat (yli 17-vuotiaat)

3,20

Kirkkonummen ja maantieteellisen naapurikunnan väliset matkat (7-17 –vuotiaat)

1,60

Helsinkiin suuntautuvat matkat (yli 17-vuotiaat)

8,00

Helsinkiin suuntautuvat matkat (7-17 –vuotiaat)

4,00

Sosiaalihuoltolain mukaiset matkat
Kirkkonummen sisäiset (yli 17-vuotiaat)

2,80

Kirkkonummen sisäiset (7-17 –vuotiaat)

1,40

Kirkkonummen ja maantieteellisen naapurikunnan väliset matkat (yli 17-vuotiaat)

4,20

Kirkkonummen ja maantieteellisen naapurikunnan väliset matkat (7-17 –vuotiaat)

2,10

Kehitysvammapalvelut
Tilapäinen perhehoito
Alle 16-vuotiaat

10,80

16-vuotta täyttäneet

25,20

Asumispalvelut (16 vuotta täyttäneet)

Autettu asuminen, tilapäiset asukkaat

18,90

Ohjattu asuminen, tilapäiset asukkaat

14,30

Vakituisen sekä tilapäisen autetun, ohjatun ja tuetun asumisen asumispalvelumaksujen lisäksi
peritään ylläpidon kustannuksina seuraavasti
- asumisen ylläpitomaksu 1 (sisältäen siivous- ja pyykinpesuaineet ja -tarvikkeet, hoitotarvikkeet,
asumisyksikön vaatehuoltotilojen ja saunan käytön)

45,90

- asumisen ylläpitomaksu 2 (asiakas käyttää asumisyksikön vaatehuoltotiloja ja / tai saunaa. Mikäli
asiakas ei käytä asumisyksikön siivous- ja pyykinpesuaineita yms. Vaatehuoltotiloja ja / tai saunaa,
maksua ei peritä)

15,30

Ateriamaksut (mm. Työkeskuksessa ja muissa erityishuollon palveluissa
- lounas (sisältäen lisäksi välipalan, kahvin ja teen)
- kaikki päivän ateriat (€ / vrk)

5,10
10,20

Leiritoiminta
- majoitusmaksu (€ / vrk) sekä ateriat edellisen kohdan mukaan

8,20

Ikäihmisten tukipalvelut
Ateriapalvelut (asiakkaalle toimitetaan kotiin lounas klo 11-14 välillä 1-5 päivänä viikossa)
- Ateria (kylmä tai lämmin)

6,00

- Aterian kuljetusmaksu arkisin / kerta

1,00

- Aterian kuljetusmaksu lauantaisin / kerta

2,50

- Aterian kuljetusmaksu sunnuntaisin / kerta

3,50

Kauppapalvelu
- Kerran viikossa kotiin toimitettuna
- Jos bruttotulot alle 1400 € / kk (1 hengen talous) tai alle 1800 € / kk (2 hengen talous)

13,60
6,80

Vaatehuolto
- Asiakkaan vaateet pestään ja jälkikäsitellään / koneellinen
- Pyykin kuljetus

10,00
3,20

Saunapalvelut
- Saunakerta

7,00

Turvapalvelut
- Turvapuhelinpalvelun kuukausimaksu Kirkkonummen kunnan järjestämänä

25,01

Päiväkeskustoiminta
- Ikäihmisten päivätoiminta (Vols), sis. aamupala, lounas, päiväkahvi ja päivällinen

22,80

Tilapäinen tukipalvelu
- Tilapäinen kotipalvelu käynti, korkeintaan 3 kk (esim. peseytyminen, pukeutuminen tai kauppaasiointi)

13,60

- Tilapäinen lyhytkestoinen sairaanhoidollinen käynti (esim. ompeleiden poisto, silmätippojen laitto
leikkauksen jälkeen, verinäytteiden otto ym.)

12,00

- Silmätippojen laitto 3-4 krt/pvä, korkeintaan 3 kk

13,60

- Asiakkaan käynti toimistolla hoitajan luona (esim. lääkkeiden jako, injektio)

13,60

Kotikuntoutuksesta perittävä asiakasmaksu

11,50

Kotihoidon maksut eivät kerrytä maksukattoa

C. Laitoshoidosta perittävät maksut / Ikäihmisten
hyvinvointipalvelut
Pitkäaikainen laitoshoito

Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalta potilaalta peritään maksukyvyn mukaan määräytyvä maksu. Laki sosiaali- ja
terveydenhuollon asiakasmaksuista määrittelee pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevaksi henkilön, jonka laitoshoidon voidaan
arvioida kestävän pidempään kuin kolme kuukautta. Kun henkilön ympärivuorokautinen laitoshoito on jatkunut kolme
kuukautta, ja hänen toimintakykynsä on katsottava heikentyneen siten, että häntä on hoidettava edelleen laitoksessa, hänet
katsotaan myös pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevaksi.

•
•

laitoshoidossa olevan henkilökohtaiseen käyttöön tulee jäädä 15 % nettotuloista kuitenkin vähintään 110 euroa
kuukaudessa
maksu määräytyy puolisoiden yhteenlaskettujen kuukausitulojen perusteella jos pitkäaikaisessa laitoshoidossa
oleva on välittömästi ennen laitoshoidon alkamista elänyt yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa
olosuhteissa ja hänen kuukausitulonsa ovat suuremmat kuin puolison kuukausitulot. Tarkempi tuloerittely on
nähtävillä erillisellä tuloselvityskaavakkeella. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalta perittävä maksu voi tällöin olla
enintään 42,5 % puolisoiden yhteenlasketuista kuukausituloista. Jos molemmat puolisot ovat pitkäaikaisessa
laitoshoidossa, maksu määräytyy kummankin omien tulojen perusteella.

D. Säännöllisesti annettavan kotihoidon maksut
(kuukausimaksu) /Ikäihmistenhyvinvointipalvelut
Jatkuvasti ja säännöllisesti annettavasta kotihoidosta peritään palvelun laadun ja määrän, palvelun käyttäjän maksukyvyn
sekä perheen koon mukaan määräytyvä kuukausimaksu. Maksukykyä määriteltäessä huomioidaan sosiaali- ja
terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa asetuksessa vahvistetut tekijät, huomioiden sosiaali- ja terveydenhuollon
asiakasmakuista annetuin lain määräykset maksun perimättä jättämisestä ja alentamisesta.
Kuukausimaksu määritellään kotona annettavista palveluista sellaiselle palvelujen käyttäjälle, jonka kotihoidon palvelujen
tarpeen arvioidaan kestävän vähintään kuukauden ajan.
Palveluista laaditaan yhdessä palvelun käyttäjän kanssa palvelu- ja hoitosuunnitelma, jossa selvitetään tarkemmin
annettavat kotihoidon palvelut. Palvelu- ja hoitosuunnitelman laadinnan yhteydessä tehdään RaVa-pistetytys ja tarvittaessa
MMSE-luokitus. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen (464/2008) mukaan kotihoidon
kuukausimaksu määrätään toistaiseksi voimassa olevaksi. Maksukykyselvitykset ja kotihoidon kuukausimaksun tarkistus
tehdään yleisten suositusten ja määräysten edellyttämällä tavalla.
Palvelu- ja hoitosuunnitelma ja kuukausimaksu voidaan myös tarkistaa, mikäli

•
•
•

palvelun tarve on muuttunut ja asiakkaan palvelu- ja hoitosuunnitelma muutetaan;
palvelujen saajan tai perheen maksukyky tai olosuhteet ovat olennaisesti muuttuneet;
maksu osoittautuu virheelliseksi.

Kriteerit asiakkuuteen: pääsääntöisesti edellytetään, että Rai-indeksin tulee ylittää määrätyn tason. MMSE pisteytys tehdään
harkinnan mukaan.
Asiakaskohtaisen maksun tulorajojen/tuntimäärien mukainen %-osuus taulukko
Tuntimäärä / kk
yli 5 h –
yli 11 –
HenkilöTuloraja
määrä
1
2
3
4
5
6
Lisähenkilöt

yli 20 h/kk

enintään
enintään

enintään

- enintään

yli 30 h/kk

5 h/kk
588
1 084
1 701
2 103
2 546
2 924
357

15 %
11 %
10 %
9%
9%
6%

11 h/kk
20 h/kk
30 h/kk
20 %
25 %
30 %
14 %
18 %
21 %
13 %
16 %
18 %
10 %
12 %
14 %
10 %
12 %
13 %
10 %
11 %
11 %
alennus 1% edellisestä / henkilö

Esimerkki asiakaskohtaisen maksun määräytymisestä:

35 %
22 %
18 %
15 %
13 %
11 %

Henkilömäärä 1
Bruttotulot 1000 € / kk
Kotihoidon tuntimäärä 6h / kk
(1000 € - 588 € ) x 20 % = 82,40 € /kk
Vähintään 15 %:n sotainvalideille tarvittavat kotihoidon palvelut ovat maksuttomia.
Kotihoidosta perittävä korkein maksu määritellään vuosittain edellisen vuoden tilinpäätöstietojen perusteella.
Samanaikaisesti sairaalan tai muun hoitolaitoksen hoitomaksun kanssa ei myöskään kotihoidon kuukausimaksua voida
periä.

E. Lapsiperheiden kotipalvelun asiakasmaksut
Asiakas maksaa kotipalvelusta bruttotulojen, perheen koon ja palvelun määrän mukaan määräytyvän kuukausimaksun tai
käynnin pituuden mukaan määräytyvän käyntimaksun (asiakasmaksulaki 1992/732, asiakasmaksuasetus 1992/912)
Tilapäinen lapsiperheiden kotipalvelu (alle 3 kk)
Käynnin pituus

euroa/käynti

0 tuntia – alle 4 tuntia

16,00

4 tuntia – 8 tuntia

26,00

Parkkihoidosta peritään 16 € / perhe / käynti.
Tilapäisestä kotipalvelusta voidaan periä kohtuullinen maksu. Tilapäisen lapsiperheiden perhetyön maksua ei peritä, jos
perheen bruttotulot alittavat perhekoon mukaisen maksuttomuuden ylärajan alla olevan taulukon mukaan.
Perheenjäsenten
lukumäärä

Maksuttomuuden
yläraja euroa/kk

1
2
3
4
5
6

588
1 084
1 701
2 103
2 546
2 924

Jos perheen henkilöluku on suurempi kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 357 eurolla ja maksuprosenttia alennetaan yhdellä
prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta henkilöstä.
Jatkuva ja säännöllinen lapsiperheiden kotipalvelu (yli 3 kk ja vähintään kerran viikossa)
Jatkuvasta ja säännöllisestä lapsiperheiden kotipalvelusta peritään kuukausimaksu. Palvelu katsotaan jatkuvaksi ja
säännölliseksi, mikäli palvelua käytetään vähintään kerran viikossa tai useammin. Tällöin peritään kohtuullinen
kuukausimaksu, joka määräytyy palvelun laadun ja määrän, palvelun käyttäjän maksukyvyn ja perheen koon mukaan.
Muulloin palvelusta peritään käyntimaksu, joka määräytyy käynnin pituuden mukaan. (Asiakasmaksuasetus 3 §)
Kuukausimaksu saa olla enintään maksuprosentin osoittama määrä tulorajan ylittävistä bruttokuukausituloista oheisen
taulukon mukaan.

Palveluun käytetty aika kuukaudessa /
maksuprosentti tulorajan ylittävistä
bruttokuukausituloista

Perheen
jäsenten
määrä

Maksuttomuuden
yläraja €/kk

alle 10
h/kk

10 – 19,9
h/kk

%

%

20 –
44,9
h/kk

%

45h/kk

%

1

588

10

20

27

35

2

1 084

7

13

18

22

3

1 701

6

10

14

18

4

2 103

5

9

12

15

5

2 546

4

7

10

13

6

2 924

3

6

8

11

Jos perheen henkilöluku on suurempi kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 357 eurolla ja maksuprosenttia alennetaan yhdellä
prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta henkilöstä.
Esimerkki perhekohtaisen maksun määräytymisestä:
Henkilömäärä 4 (vanhemmat ja kaksi lasta); Bruttotulot 4036 € / kk
A) Kotihoidon tuntimäärä 4 h/kerta, 3 x vko=48 h/kk
(4036 € - 2103 €) x 15 % = 289,95 € /kk
B) Kotihoidon tuntimäärä 4 h/kerta, 2 x vko=32 h/kk
(4036 € - 2103 €) x 12 % = 231,96 € /kk
C) Kotihoidon tuntimäärä 4 h/kerta, 1 x vko=16 h/kk
(4036 € - 2103 €) x 9 % = 173,97 € /kk

Oikaisuvaatimusohje maksua koskevaan
päätökseen
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se:
•
•

johon päätös on kohdistettu tai
jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Oikaisuvaatimusviranomainen
Oikaisuvaatimus osoitetaan Kirkkonummen kunnan perusturvajaostolle.
Oikaisuvaatimus toimitetaan Kirkkonummen kunnan kirjaamoon.
Postiosoite:
Kirkkonummen kirjaamo
PL 20
02401 Kirkkonummi
Puhelin:
040 836 7769
Sähköpostiosoite:
kirjaamo@kirkkonummi.fi
Aukioloajat:
maanantai 8.30-17.00
tiistai - perjantai klo 8.30-16.00
viikonloppuisin suljettu

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Mikäli oikaisuvaatimus
lähetetään määräajan viimeisenä päivänä, sen on oltava perillä ennen kirjaamon aukioloajan
päättymistä.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Kirkkonummen kunnan kirjaamoon.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua
päätöksen lähettämisestä.
Mikäli asiasta ei ole lähetetty erillistä päätöstä, katsotaan asianosaisen saaneen päätöksestä tiedon,
jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua laskun päiväyksestä. Mikäli asianosainen on 30 päivän
kuluessa laskun tiedoksisaannista pyytänyt erillistä kirjallista oikaisuvaatimusohjetta, katsotaan
tiedoksisaanti tapahtuneen kuitenkin vasta seitsemän päivän kuluttua kirjallisen
oikaisuvaatimusohjeen lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Jos oikaisuvaatimusta ei ole tehty määräajassa, oikaisuvaatimus jätetään tutkimatta.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta
muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
•
•
•

päätös, johon haetaan oikaisua,
se, millaista oikaisua vaaditaan sekä
millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja
puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona
pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

