
Asiakasmaksun alentaminen ja perimättä jättäminen 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä asiakasmaksuista määrätään sosiaali- ja 

terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa (734/1992) ja –asetuksessa (912/1992). 

Asiakasmaksun alentamisesta ja perimättä jättämisestä säädetään asiakasmaksulain 11 §:ssä, jonka 

mukaan 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 lakisääteisen elatusvelvollisuuden 

toteuttamista.  

Asiakasmaksua alennetaan sosiaalipalveluiden- ja terveydenhuollon tulosidonnaisista maksuista. Näitä 

ovat esimerkiksi säännöllinen kotihoito tai pitkäaikainen tehostettu palveluasuminen. Emme alenna 

terveydenhuollon tasamaksuja, kuten hammashoidon maksuja tai poliklinikkamaksuja. 

 

Maksujen alentamista tai perimättä jättämistä koskevan valmistelun perustana on asiakkaan, hänen 

huoltajansa, edustajansa tai hänen edunvalvojansa kirjallinen hakemus. Alentamista ja perimättä 

jättämistä voi hakea enintään 12 kuukauden ajalle. Hakemus voi olla vapaamuotoinen. Hakemuksessa 

tulee mainita alla olevat tiedot: 

- mille ajalle tai mistä lähtien maksun alennusta tai vapautusta haetaan  

- mitä palvelua hakemus koskee 

- hakemuksessa tulee myös perustella millä tavoin asiakasmaksu vaarantaa asiakkaan tai perheen 

toimeentulon edellytyksiä tai elatusvelvollisuuden toteuttamista.  

- allekirjoita hakemus  

Hakemuksen liitteeksi tulee toimittaa hakijan ja hänen puolisonsa tulo- ja menotositteet, joihin 

hakemuksessa vedotaan:  

• asiakkaan ja mahdollisen puolison kaikkien pankkitilien tiliotteet tapahtumatietoineen kahden 

kuukauden ajalta ennen hakemuksen jättöpäivää 

menotositteet: 

• vuokra/yhtiövastike 

• sähkö 

• vesimaksu 

• auton ostoon liittyvät korot, jos auton hankintaan on myönnetty tukea vammaispalvelulain perusteella  

• eläketulon lisäverot (ko. kuukaudelle)  

• kotihoidon tukipalvelumaksut ja päivätoimintamaksut, jotka liittyvät kotihoidon asiakkuuteen. 

• elatusapu 

• ulosoton maksupäätös tai maksusuunnitelma 

• yksityisen henkilön velkajärjestelyn maksuohjelma 

• kotivakuutus eli irtaimiston vakuutus (ns. peruskotivakuutus) omassa asumiskäytössä olevaan asuntoon 



• pitkäaikaiset reseptilääkkeet (määrätty 3 kuukaudeksi tai yli) mikäli lääkekustannuksia ei ole huomioitu 

asiakasmaksua määrättäessä. Liitteeksi asiakkaan tulee esittää reseptit ja kuitit pitkäaikaisista lääkkeistä.  

• palveluasumisen asiakkaiden osalta ateriamenot, mikäli aterioiden katsotaan sisältyvän asiakkaan 

palvelusuunnitelmaan.  

 

Menot, joita ei huomioida  

• käsikauppalääkkeet 

• terveydenhuoltomenot (maksukatto) 

• jalkahoito, fysioterapia, hieronta ja vastaavat palvelut 

• asiakkaan erityistarpeista johtuvat vaatemenot tai hoitotarvikkeet, jotka korvataan muun lain nojalla tai 

jotka eivät ole terveydentilan tai sairauden hoidon kannalta välttämättömiä 

• harrastemenot 

• vakuutusmaksut (poikkeuksena pakolliset asuinkiinteistön vakuutukset ja kotivakuutus asiakkaan omaan 

käytössä olevaan asuntoon) 

• kulutus- tai joustoluotot 

• rahoitusvastike 

• asunto- ja opintolainat, asunto- ja opintolainan korot 

• kiinteistö- tai perintöverot 

• oikeudenkäyntikulut 

• muut kodinhoitokulut 

• asiakkaan tai puolison omistuksessa olevien asuntojen remonttikulut ja muut mahdolliset kulut, jotka 

liittyvät omaisuuden ylläpitoon 

• palveluasumisen vapaaehtoiset palvelupaketit 

Asiakkaan on haettava Kansaneläkelaitoksesta tarvittavat etuudet ennen asiakasmaksun alentamisen tai 

perimättä jättämisen hakemista tai hakea etuudet mahdollisimman pian jälkikäteen. 

 

 

Hakemukset lähetetään:  

Mielenterveys- ja päihdepalvelut / asiakasmaksut 

Sairaalantie 9 

24130 SALO 

 

 


