Hakemus

Tämä asiakirja sisältää salassa pidettäviä tietoja (Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta
621/1999 § 24, 1 momentti 25 kohta).

Hakemus sosiaalipalvelun asiakasmaksun alentamista tai
perimättä jättämistä varten
Asiakkaan tiedot (myös samassa taloudessa asuvan puolison
tiedot)
Asiakkaan nimi

Henkilötunnus

Lähiosoite, postinumero ja -toimipaikka

Puhelinnumero

Puolison / avopuolison nimi

Henkilötunnus

Haen:
maksun alentamista

maksun perimättä jättämistä

Haen maksun alentamista tai maksun perimättä jättämistä ajalle:

Mitä maksua hakemuksesi koskee:
Asumispalvelu
Kotihoito
Muu, mikä?
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Perustelut asiakasmaksun alentamiselle tai perimättä jättämiselle:

Perheen tulot
Asiakas

Puoliso /
Avopuoliso

brutto, euroa/kk netto, euroa/kk
Ansiotulot
Työeläkkeet
Perhe-eläkkeet
Kansaneläke
Ylimääräinen
rintamalisä
Veteraanilisä
Hoitotuki
Asumistuki
Omaishoidontuki
Pääomatulot,
esim. vuokra-,
korko- ja
osinkotulot
Muut tulot (esim.
metsän
laskennallinen
tuotto)
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brutto, euroa/kk netto, euroa/kk
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Perheen menot
Vuokra / kuukausi

Yhtiövastike / kuukausi

Omakotitalon kustannukset

Kotivakuutus

Vesi- ja saunamaksut

Sähkölasku / Lämmityskulut

Kotihoidon kuukausimaksu

Elatusmaksut

Terveydenhuoltomenot

Lääkekulut

Edunvalvontapalkkio

Muut menot, mitkä?

Pyydämme liittämään perheen tulo- ja menotositteet hakemuksen liitteeksi.
Lisäksi tarvitsemme seuraavat liitteet:


tiliotteet kaikista talletus- ja pankkitileistä (kolmen kuukauden ajalta)



viimeisin verotuksen esitäytetty veroilmoitus sekä verotuspäätös tuloverosta (kaikki
sivut)



asumistukipäätös erittelyosineen

Sosiaalihuollon viranomainen voi saada veroviranomaisilta ja Kelalta teknisen
käyttöyhteyden avulla näiden henkilörekisterissä olevia, salassa pidettäviä henkilötietoja
asiakkaan suostumuksesta riippumatta maksun määristä ja tietojen tarkistamista varten
(Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 21 §).
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Sitoudun ilmoittamaan välittömästi sosiaali- ja terveystoimeen taloudellisessa asemassani
ja perhesuhteissani tapahtuvat muutokset. Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja suostun
niiden tarkistukseen.

Paikka ja aika:
Allekirjoitus: ____________________________________________________________

Hakemus tositteineen palautetaan osoitteella:
Heinolan kaupunki / Sosiaalipalvelut
Torikatu 13
18100 Heinola

Maksun alennuksen edellytykset
Mikäli asiakasmaksu vaarantaa asiakkaan toimeentulon edellytykset, voidaan palveluista
määrättyjä maksuja alentaa. Maksun alentaminen vahvistetuista maksuista on aina poikkeus, joka
edellyttää erityisiä perusteita ja harkintaa. Käytännössä maksu alennetaan, jos sen periminen
aiheuttaa asiakkaalle toimeentulotuen tarpeen. Maksun alentaminen perustuu tällöin
toimeentulotukisäännösten mukaiseen tulo- ja menolaskelmaan sekä toimeentulotuessa
noudatettaviin ohjeisiin. Asiakasmaksun alentaminen on määräaikainen päätös, joka myönnetään
korkeintaan vuoden ajaksi. Asumistuki ja hoitotuki edellytetään haettavaksi ennen
maksualennusta.
Voimassa olevan asiakasmaksulain (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista
3.8.1992/734) mukaan maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin kuin maksun
periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen
elatusvelvollisuuden toteuttamista. Uudessa 1.7.2021 voimaan tulevassa asiakasmaksulaissa
korostetaan asiakasmaksujen alentamisen ja perimättä jättämisen ensisijaisuutta
toimeentulotukeen nähden. Asiaa koskevat säännökset: Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta
ja oikeuksista (22.9.2000/812, 12 §), Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista
(3.8.1992/734, 11 § ja 14 a §), Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain
muuttamisesta (1201/2020).
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