HAKEMUS YMPÄRIVUOROKAUTISEN PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSUN
ALENTAMISEKSI VUONNA 2020

Asiakas: ________________________________synt._________________
Haen asiakasmaksun alentamista Hoivakoti Eedilässä/ Hoivakoti Salmelassa / Lopen
yksityisessä palveluasumisessa. Liitteenä ovat tiedot tuloistani ja varallisuudestani
(+puolison) sekä menoistani seuraavasti:
 verkkopankin tai pankin tiliote kolmen kuukauden ajalta tai pankkikirja, mistä
selviävät tilien saldot sekä
 muut mahdolliset hakijan tilannetta selventävät tositteet menoista
Asiakasmaksua voidaan alentaa, jos asiakkaan talletukset ovat alle 4.000 euroa ja
hänelle jää omaan käyttöön tulo- ja menolaskelman jälkeen alle 220 euroa kuukaudessa. Alennusta pitää hakea tulotietojen tarkistuksen yhteydessä. Hakemuksen
käsittelyn jouduttamiseksi pyydämme, että yllämainitut tiedot toimitetaan tämän
hakemuksen liitteenä. Jos tietoja ei saada, hakemus raukeaa.
Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja suostun niiden tarkistamiseen.
______________________
Paikka

_____._____ 2020

____________________________________________________________
Asiakkaan/asianhoitajan/edunvalvojan allekirjoitus ja nimenselvennys
____________________________________________________________
Asiainhoitajan/edunvalvojan osoite
Hakemus liitteineen toimitetaan osoitteella:
Lopen kunta
Sosiaalitoimi / Asiakasmaksut
Yhdystie 5
12700 Loppi
Lisätietoja:

019 758 6059 hallintopäällikkö
019 758 6370 palvelusihteeri

Lopen kunta
Yhdystie 5, 12700 Loppi
Puh. (019) 758 6000 (vaihde)
Sähköposti: lopen.sosiaalitoimisto@loppi.fi

Sosiaalipalvelujen asiakasmaksut 1.1.2020 lukien (Petula 28.1.2020 § 10)
MAKSUN ALENTAMINEN TAI PERIMÄTTÄ JÄTTÄMINEN
Sosiaalihuollon palveluista määrätty maksu ja terveydenhuollon palveluista henkilön
maksukyvyn mukaan määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin
kuin maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön
lakisääteisestä elatusvelvollisuudesta huolehtimista. (AsiakasmaksulakiL 11 §).
Asiakas voi saada sosiaalipalveluiden maksuihin myös toimeentulotukea. Maksun alentaminen
tai perimättä jättäminen ovat kuitenkin ensisijaisia toimeentulotuen myöntämiseen nähden.
Jos asiakas jättää sosiaalipalveluiden asiakasmaksun maksamatta, siitä voidaan periä
viivästyskorkoa ja se voidaan ulosmitata ilman oikeuden päätöstä.
Asiakasmaksua voidaan alentaa tai jättää kokonaan perimättä tapauskohtaisen tarve- ja
tilannearvion perusteella. Asiakasmaksujen alentamisesta tai perimättä jättämisestä päättää
Lopen kunnan hallintosäännön mukaan johtava sosiaalityöntekijä, sosiaalihuollon erityisasiantuntija tai vanhuspalvelujen johtaja. Asiakasmaksujen alentaminen tai perimättä
jättäminen perustuu aina asiakkaalle tehtyyn tulo- ja menolaskelmaan, sekä toimeentulotukilaskelmaan.
Ensisijaisena toimenpiteenä ennen maksun alentamista edellytetään, että Kelalta on anottu ne
etuudet, joihin asiakas on oikeutettu (esimerkiksi hoitotuki ja asumistuki). Maksujen
alentamisen perusteluna ei voi olla yksityisten vastaavien palvelujen käyttö. Esim. kotihoidon
maksua ei voi alentaa sillä perusteella, että asiakas käyttää lisäksi yksityistä kotipalvelua.
Maksun alentamista haetaan kirjallisesti ja hakemukseen on liitettävä selvitys perheen
kuukausittaisista brutto ja nettotuloista ja nettomenoista kuitteineen. Alentamisen perusteena
on toimeentulotukilaskelma, jossa otetaan huomioon asukkaan todelliset tulot, menot, säästöt
ja varallisuus. Jos asukkaalla on pankkitalletuksia, osakkeita ja rahastoja yli 4.000 euroa,
maksua ei alenneta. Asiasta tehdään erillinen päätös.

Lopen kunta
Yhdystie 5, 12700 Loppi
Puh. (019) 758 6000 (vaihde)
Sähköposti: lopen.sosiaalitoimisto@loppi.fi

