Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite

Asiakasmaksujen alennushakemus
Hakijan tiedot
Hakijan nimi

Hakijan henkilötunnus

Hakijan osoite

Hakijan puhelinnumero

Puolison nimi

Puolison henkilötunnus

Puolison osoite

Puolison puhelinnumero

Alle 18-vuotiaiden lasten nimet ja henkilötunnukset
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Edunvalvojan/-valtuutetun tai valtakirjalla valtuutetun asianhoitajan tiedot
Nimi

Osoite

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Hakemus
Kerro vapaamuotoisesti, minkä maksun alentamista tai poistamista haet, millä perusteella ja
mistä alkaen

Asuminen
omistusasunto

päävuokralainen

alivuokralainen

vailla vakinaista asuntoa

asunnon

muu hallintamuoto
asunnon pinta-ala, m2:
asunnon huoneluku, h:
asunnon valmistumisvuosi:
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Tulot ja menot
Merkitse tähän yhteenlaskettuna perheen tulot veronpidätyksen jälkeen sekä perheen menot
kuukauden ajalta
Tulot (netto)

Hakija (euro/kk)

Puoliso (euro/kk)

Hakija (euro/kk)

Puoliso (euro/kk)

Ansiotulot
Kansaneläke
Hoitotuki
Työeläke
Perhe-eläke
Muut eläkkeet
Asumistuki
Kelan tuet/etuudet
Pääomatulot
Muut tulot, mitkä

Menot
Vuokra/yhtiövastike
Vesi, sauna
Sähkö
Kotivakuutus
Asuntolainan korot
Muut asumismenot
Lääkemenot
Muut terveydenhuoltomenot *)
Elatusapumaksut alle 18 v. lapsista
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Menot

Hakija (euro/kk)

Puoliso (euro/kk)

Työmatkat
Ulosotto
Hoivamaksu/kotihoitomaksu
Muut menot, joihin vedotaan

*) liitteeksi mahdollinen maksukattokortti (sairaala, pkl-maksut)
Vireillä olevat etuudet
Merkitse mikä etuus ja mistä alkaen, esim. omaishoidontuki, eläke, päiväraha, asumistuki, ym.

Velat ja lainat
Lainan käyttötarkoitus

Lainan nykyinen määrä

Lainan lyhennyssuunnitelma (euro/kk)
Lyhennys

Korot

Asuntolainat

Muut velat

Velat yhteensä
Velkajärjestely
Velkajärjestelyhakemus/päätös liitteenä
Päätöksen päivämäärä tai hakemuksen jättöpäivä:
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Varallisuus
Hakija
Säästöt, euroa:
Kiinteistöt: kyllä

ei

Osakkeet: kyllä

ei

Mitä/kpl:
Arvopaperit: kyllä

ei

Mitä/kpl:
Muu varallisuus, esim. tontti, osuus kuolinpesään, vene, ym.: kyllä

ei

Auto, merkki, vuosimalli:
Puoliso
Säästöt, euroa:
Kiinteistöt: kyllä

ei

Osakkeet: kyllä

ei

Mitä/kpl:
Arvopaperit: kyllä

ei

Mitä/kpl:
Muu varallisuus, esim. tontti, osuus kuolinpesään, vene, ym.: kyllä

ei

Auto, merkki, vuosimalli:
Allekirjoitus
Vakuutan, että edellä mainitsemani tiedot ovat totuudenmukaiset sekä sitoudun ilmoittamaan
niissä tapahtuvat muutokset. Suostun myös tietojen tarkistamiseen tarvittaessa.

Paikka ja päivämäärä

Hakijan/edunvalvojan allekirjoitus ja nimenselvennys
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Henkilötietojen käsittely
Käsittelemme antamianne tietoja luottamuksellisesti ja lainmukaisesti. Antamianne tietoja käytetään vain hakemuksenne perusteeksi. Tiedot säilytetään ja hävitetään lainmukaisesti.
Liitteet
viimeisen kahden kuukauden pankkitiliotteet kaikista tileistä, myös S-Pankin ja Tapiolan tileistä
verotuspäätös ja erittelyosa viimeksi toimitetusta verotuksesta mikäli viimeisintä verotuspäätöstä ei ole jo aiemmin toimitettu maksun määräämistä varten
tositteet kuluista, joiden vuoksi maksualennusta haetaan, esim. kuitit tai laskut lääke- ja
muista terveydenhuoltokustannuksista (vuoden ajalta) sekä asumiskuluista
tulotiedot, esim. eläkepäätös, palkkalaskelma, opintotukipäätös. Jos tulotiedot on jo aiemmin
toimitettu tulosidonnaisen maksun määräämistä varten eivätkä tiedot ole muuttuneet, tietoja ei
tarvitse toimittaa uudelleen
tarvittaessa muut selvitykset, esim. toimeentulotukipäätökset, jos toimeentulotukea on saatu
eduvalvontamääräys, edunvalvontavaltuutus tai yksilöity valtakirja asiakasmaksuihin liittyvien
asioiden hoitamiseen hakijan puolesta
Palautusosoitteet
Hoito ja hoiva -toimialue
Säännöllisen kotihoidon asiakasmaksut, Tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon maksut,
Pitkäaikaisen perhehoidon maksut ja Asumispalvelujen asiakasmaksut:
Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite
Asiakasohjaus ja avopalvelut, Sosiaalityöntekijät
Torikatu 50, 67100 Kokkola
Vammaispalvelut -toimialue
Vammaispalvelujen ja kehitysvammahuollon asiakasmaksut:
Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite
Vammaispalvelut
Rantakatu 16, 67100 Kokkola
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Perheiden palvelut -toimialue
Mielenterveyskuntoutujien tehostettu palveluasuminen ja asumispalvelut:
Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite
Mielenterveyskuntoutujien asumis- ja avopalvelut
Vastuualuejohtaja Lena Pietilä
Mariankatu 16-20, 67200 Kokkola
Päihdekuntoutujien tehostettu palveluasuminen ja asumispalvelut:
Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite
Päihde- ja riippuvuuspalvelut
Vastuualuejohtaja Johanna K. Kotamäki
Mariankatu 16-20, 67200 Kokkola
Lapsiperheiden säännöllisen kotipalvelun maksut:
Lapsiperheiden kotipalvelut
Villan perhekeskus
Kartanontie 4, 67600 Kokkola
Asiakasmaksun alentaminen
Asiakasmaksun alentamista voi hakea sosiaalipalvelujen maksuista sekä terveydenhuollon
tulosidonnaisista maksuista. Terveydenhuollon tasasuuruisiin maksuihin ei voi hakea
alennusta.
Sosiaalihuollon palveluista määrätty maksu ja terveydenhuollon palveluista maksukyvyn mukaan määrätty maksu (pitkäaikainen laitoshoito) jätetään perimättä tai sitä voidaan alentaa, jos
maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon tai lakisääteisen elatusvelvollisuuden (Asiakasmaksulaki, 11 §). Alennuksen tarpeen arviointi perustuu taloudellisesta tilanteesta tehtyyn laskelmaan. Mahdollinen alennus myönnetään hakemuskuukauden alusta lähtien. Soitella on oikeus periä asiakasmaksut takautuvasti, mikäli päätös asiakasmaksun alentamisesta on perustunut asiakkaan antamiin virheellisiin tietoihin.
Lisätietoa asiakasmaksuista, maksukatosta ja vapautusryhmistä löytyy Soiten nettisivuston
asiakas- ja potilasmaksut –sivulta.
Tiedoksianto
Päätös lähetetään asiakkaalle postitse.

Sivu 7 / 8

Muutoksenhaku
Jos hakija on tyytymätön tehtyyn päätökseen, hänellä on oikeus saattaa päätös yksilöasioiden
jaoston käsiteltäväksi. Muutoksenhausta on tarkemmat ohjeet asiakkaalle lähetetyssä asiakasmaksupäätöksessä.
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