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Hakijan henkilötiedot
Sukunimi
Etunimet

Henkilötunnus

Lähiosoite
Postinumero

Postitoimipaikka

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Alle 18 v. lasten lukumäärä

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

Tulot (nettotulot)
Asiakas €/kk

Puoliso €/kk

Ansiotulo
Eläkkeet
Elatusapu/-tuki
Puolisoiden välinen elatussopimus
Vuokra-, korko- ja muut pääomatulot
Kelan tuet / etuudet
Muut tulot, mitkä?
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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 vuokra-/vastikelaskusta
tai isännöitsijätodistus)
Sähkö (jos ei sisälly vuokraan)
Vesimaksu (jos ei sisälly vuokraan)
Lämmityskustannukset
Asuntolainan/opintolainan korot
Kotivakuutus
Lääkekulut (liitteeksi kuitit/selvitys
lääkeostoista 6kk ajalta)
Terveydenhuoltomenot
Edunvalvontakulut
Ulosotto (ilmoita myös vapaat kuukaudet)
Muut menot, mitkä?

Perustelut maksun alentamiseksi tai vapauttamiseksi /Lisätietoja hakemukseen liittyen

Henkilötietosi tallennetaan Espoon kaupungin henkilörekisteriin. Henkilötiedot ovat salassa pidettäviä ja niitä luovutetaan vain lakiin perustuen
tai luvallasi. Verkkosivullamme www.espoo.fi/tietosuojaselosteet ja Espoon sosiaali- ja terveystoimen toimintayksiköissä on nähtävillä
tietosuojaseloste, jossa kerrotaan tarkemmin henkilötietojesi käsittelystä ja henkilötietoihin liittyvistä oikeuksistasi.
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Paikka ja päiväys

Asiakkaan allekirjoitus ja nimenselvennys

asiakasmaksut@espoo.fi p. 09 816 57261, ma-pe klo 9-13
ESPOON KAUPUNKI • 02070 ESPOON KAUPUNKI • WWW.ESPOO.FI

Tulosta lomake

Tyhjennä

Lomakkeen alkuun

Asiakasmaksun alentaminen
Sosiaalihuollon palveluista määrätty maksu ja terveydenhuollon palveluista maksukyvyn mukaan
määrätty maksu 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. Kaupungilla on oikeus periä asiakasmaksut takautuvasti, mikäli päätös
asiakasmaksun alentamisesta on perustunut asiakkaan antamiin virheellisiin tietoihin.
Terveydenhuollon palveluista voit hakea asiakasmaksun alentamista pitkäaikaisesta laitoshoidosta.
Terveydenhuollon asiakasmaksut kuten esimerkiksi terveysaseman käyntimaksut, suun terveydenhuollon
ja fysioterapian asiakasmaksut ovat saman suuruisia kaikille espoolaisille. Näitä asiakasmaksuja ei
alenneta harkintaan perustuen. Nämä palvelut kuitenkin kerryttävät maksukattoa ja osa asiakasryhmistä
on vapautettu maksuista.
Sosiaalihuollon palveluista moni on käyttäjälle maksuton. Maksullisia sosiaalihuollon palveluita ovat
esimerkiksi lapsiperheiden kotipalvelu, kotihoito, asumispalvelut ja osa vammaispalveluista. Myös muihin
sosiaalihuollon palveluihin voi hakea alennusta.
Näin haet asiakasmaksun alentamista.
Täytä tämä lomake ja liitä mukaan seuraavat liitteet (myös puolison osalta):
• kaikkien tilien tiliotteet (myös säästötilit) viimeisen kolmen kuukauden ajalta
• tositteet säännöllisistä kuukausittaisista menoista (esim. kopio vuokra-/vastikelaskusta, josta ilmenee
hoitovastikkeen osuus/isännöitsijätodistus, velkajärjestelypäätös, muut säännölliset menot)
• tositteet mahdollisista lääkekuluista viimeisen kuuden kuukauden ajalta
• tositteet säännöllisistä kuukausittaisista tuloista (palkkakuitti, tosite omaishoidon tuen hoitopalkkiosta)
Palauta lomake liitteineen seuraavaan posti- tai sähköpostiosoitteeseen:
Postiosoite: Sosiaali- ja terveystoimen esikunta, asiakasmaksuyksikkö, PL 207, 02070 Espoon kaupunki
Sähköpostiosoite: asiakasmaksut@espoo.fi
Mikäli lähetät hakemuksen sähköpostilla, pyydämme käyttämään salattua sähköpostia tai lähettämään
pyynnön yllä näkyvään sähköpostiosoitteeseen salatun sähköpostiyhteyden avaamiseksi.
Lisätietoja asiakasmaksun alentamisesta:
asiakasmaksut@espoo.fi
p. 09 8165 7261, ma-pe klo 9–13
Lisätietoa asiakasmaksuista, maksukatosta ja vapautusryhmistä:
www.espoo.fi/asiakasmaksut
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Lomakkeen alkuun

