Asiakasmaksu/palveluseteli alennushakemus
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Tulosta
Hakijan henkilötiedot
Sukunimi

Etunimet

Henkilötunnus

Lähiosoite
Postinumero

Postitoimipaikka

Puhelinnumero

Alle 18-vuotiaiden lasten lukumäärä

Sähköpostiosoite

Avio- tai avopuoliso
Sukunimi

Etunimet

Henkilötunnus

Edunvalvojan/ -valtuutetun yhteystiedot/Valtakirjalla valtuutettu asianhoitaja
Sukunimi

Etunimet

Lähiosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Puhelinnumero
Sähköpostiosoite

Maksu, johon alennusta haetaan ja mistä alkaen

RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ
Rantakatu 4, PL 25, 92101 Raahe www.ras.fi

Tyhjennä

Asiakasmaksu/palveluseteli alennushakemus
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Tulot (nettotulot)

Asiakas €/kk

Puoliso €/kk

Ansiotulo
Eläkkeet
Elatusapu/-tuki
Puolisoiden välinen elatussopimus
Vuokra-, korko- ja muut pääomatulot
Kelan tuet / etuudet
Muut tulot, mitkä?

Vireillä olevat etuudet (esim. asumistuki, elatustuki, eläkettä saavan hoitotuki)
Etuus
Milloin laitettu vireille ja mistä haettu?

Menot
Kaikista liitettävä tositteet

Asiakas €/kk

Puoliso €/kk

Vuokra/hoitovastike (kopio vuokravastikelaskusta tai isännöitsijätodistus)
Sähkö (jos ei sisälly vuokraan)
Vesimaksu (jos ei sisälly vuokraan)
Lämmityskustannukset
Asunto-/opintolainan korot
Kotivakuutus
Lääkekulut (liitteeksi kuitit/selvitys lääkeostoista 6 kk ajalta)
Ateriapalvelu (kotihoito, palveluasuminen)
Tukipalvelut (kotihoito, palveluasuminen)

RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ
Rantakatu 4, PL 25, 92101 Raahe www.ras.fi

Asiakasmaksu/palveluseteli alennushakemus
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Terveydenhuoltomenot

Edunvalvontakulut

Ulosotto (ilmoita myös vapaat kuukaudet)
Muut menot, mitkä?

Perustelu maksun alentamiseksi tai vapauttamiseksi/Lisätietoja hakemukseen liittyen

Henkilötietosi tallennetaan Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän henkilörekisteriin. Henkilötiedot ovat salassa pidettäviä ja niitä luovutetaan vain lakiin perustuen tai luvallasi. Verkkosivullamme www.ras.fi/tietosuoja on nähtävillä tietosuojaseloste, jossa kerrotaan tarkemmin henkilötietojesi käsittelystä ja henkilötietoihin liittyvistä oikeuksista.
Paikka ja päiväys
Asiakkaan allekirjoitus ja nimenselvennys

Palautusosoite: Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä, PL 25, 92101 Raahe
RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ
Rantakatu 4, PL 25, 92101 Raahe www.ras.fi

Asiakasmaksu/palveluseteli alennushakemus
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Maksun alentaminen ja perimättä jättäminen
Asiakasmaksulain 11 § 1 momentti velvoittaa kunnat ja kuntayhtymät alentamaan tai jättämään perimättä
maksun silloin, kun sen periminen vaarantaa henkilön tai hänen perheensä toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteutumista.
Säännös koskee velvoittavana sosiaalihuollon palveluista määrättyjä maksuja ja terveydenhuollon palveluista
henkilön maksukyvyn mukaan määrättyjä maksuja (pitkäaikainen laitoshoito ja säännöllinen kotisairaanhoito).
Muitakin kuin edellä mainittuja maksuja voidaan alentaa tai jättää perimättä, jos maksun periminen vaarantaa
henkilön tai hänen perheensä toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteutumista. Kaikkia asiakasmaksuja voidaan alentaa tai jättää perimättä asiakaskohtaisesti, yksilöllistä harkintaa
noudattaen. Tällaisia maksuja voivat olla esim. lääkärin vastaanotto- tai lyhytaikaisen laitoshoidon maksut.
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymässä asiakasmaksujen alentamisen ja/tai perimättä jättämisen perusteena käytetään seuraavia periaatteita sosiaalihuollon maksuja harkittaessa:
Maksun alentamista tai perimättä jättämisessä huomioidaan asiakkaan ja perheen kokonaistaloudellinen tilanne.
Maksun alentamista haettaessa edellytetään, että asiakkaalle kuuluvat, asiakasmaksun alentamiseen nähden
ensisijaiset Kelan etuudet (kuten takuueläke, hoitotuki ja asumistuki) on haettu.
Asiakasmaksun alentamista koskevassa toimeentulon vaarantumista arvioivassa laskelmassa voidaan huomioida
seuraavia harkinnanvaraisia kustannuksia, mikäli asiakkaan ja häneen nähden elatusvelvollisen tulot ja varallisuus eivät riitä niitä kattamaan:
• ulosottoviranomaisen maksusuunnitelman mukainen kuukausierä
• kotiin jäävän pienempituloisen puolison menoja voidaan ottaa harkinnanvaraisena vähennyksenä huomioon
siten, että hänen asumisensa pystytään turvaamaan hänen muuta
toimeentuloaan vaarantamatta
• pitkäaikaisessa palveluasumisessa, pitkäaikaisessa tuetussa asumisessa ja säännöllisen ja jatkuvan kotiin annettavan palvelun asiakkaalle taloudellinen tilanne ja varallisuus huomioon ottaen tavanomaista suuremmat
lääkemenot kuitenkin enintään sairausvakuutuslain 5 luvun 8 §:ssä tarkoitetun vuosiomavastuun suuruisena ja
lisäksi ei-kelakorvattavat maksukattoonsisältymättömät lääkemenot/kliiniset ravintovalmisteet/perusvoiteiden kustannukset siltä osin kuin lääkemääräyksen tehnyt terveydenhuollon ammattihenkilö on arvioinut ne
asiakkaalle tarpeelliseksi
• muut henkilökohtaisista tarpeista johtuvat tavanomaista suuremmat kustannukset
Hakemuslomake www.ras.fi/maksujen-alentaminen.
Hakemukseen on liitettävä viimeisin vahvistettu verotustodistus, tulotiedot, kuitit, tositteet ja pankin tiliotteet
kaikista tileistä sekä mahdollinen Kelan toimeentulotukipäätös tulee esittää maksualennusta haettaessa.
Hakemus lähetetään: Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä /Kirjaamo, PL 25, 92101
RAAHE.
Tarvittaessa maksualennushakemuksen käsittelemiseksi pyydetään sosiaaliohjaajan tai sosiaalityöntekijän lausunto.

Tulosta

RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ
Rantakatu 4, PL 25, 92101 Raahe www.ras.fi

Tyhjennä

