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Asiakasmaksun alentaminen ja perimättä jättäminen 
 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksun alentaminen tai perimättä jättäminen on mahdol-

lista niissä tilanteissa, joissa asiakasmaksu heikentää asiakkaan toimeentulon edellytyksiä ja ela-

tusvelvollisuuden toteutumista (asiakasmaksulaki 11 §). Asiakasmaksua alennetaan pääsääntöi-

sesti sosiaalihuollon tulosidonnaisista asiakasmaksuista, kuten esimerkiksi kotihoidon tai tehos-

tetun palveluasumisen maksuista. 

 

Voit hakea maksun alentamista tai perimättä jättämistä hakemuksella, joka löytyy kaupungin 

verkkosivuilta:  

https://kalajoki.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/sosiaalipalvelut/sosiaalipalvelujen-asiaskasmak-

sut/asiakasmaksun-alentaminen-tai-perimatta-jattaminen/ 

tai vapaamuotoisella hakemuksella. 

 

Asiakasmaksun alentaminen perustuu tulo- ja menolaskelmaan. Asiakkaan maksukykyä arvioita-

essa huomioidaan mahdollisesti myös puolison tulot ja menot.   

 

Mihin asiakasmaksuihin voin hakea alentamista ja perimättä jättämistä? 

 

Asiakasmaksun alentamista voi hakea sosiaalihuollon tulosidonnaisiin asiakasmaksuihin, joita ovat: 

• säännölliset kotona annettavat palvelut (kotihoito, lapsiperheiden kotipalvelu) 

• pitkäaikaiset asumispalvelut (tehostettu palveluasuminen, palveluasuminen, tuettu asu-

minen) 

• pitkäaikainen laitoshoito 

• pitkäaikainen perhehoito 

Asiakasmaksun alentamista voi hakea myös sosiaalihuollon tasasuuruisiin asiakasmaksuihin: 

• tilapäiset kotona annettavat palvelut (kotihoito, lapsiperheiden kotipalvelu) 

• tukipalvelut (siivous-, ateria-, saunotuspalvelu) 

• lyhytaikaiset asumispalvelut (palveluasuminen, tilapäinen asuminen) 

• Ikäihmisten lyhytaikaiset hoitojaksot sekä päivätoiminta 
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Miten haen asiakasmaksun alentamista ja perimättä jättämistä? 
 

Asiakas voi hakea maksun alentamista kahdella tavalla: 

1. Täyttämällä hakemuksen ja toimittamalla sen sekä tarvittavat liitteet Kalajoen kaupungin 

sosiaalipalveluille. 

2. Asiakas tekee vapaamuotoisen hakemuksen ja toimittaa sen menotositteineen sosiaalipal-

veluihin. Lähtökohtaisesti sosiaalipalveluissa on jo tiedossa asiakkaan tulotiedot. 

 

Yhteystiedot: 

Kalajoen kaupunki / Sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksut 

Kalajoentie 5,  

85100 Kalajoki 

 

Vapaamuotoisessa hakemuksessa tulee käydä ilmi seuraavat tiedot: 

• Mitä maksua alentaminen koskee? 

• Mille ajalle tai mistä lähtien alentamista tai perimättä jättämistä haetaan? 

• Perustelut sille, millä tavoin asiakasmaksu vaarantaa toimeentuloa. 

• Hakemus tulee allekirjoittaa. 

 

Maksun alentamista tai perimättä jättämistä voi hakea enintään 12 kuukauden ajalle. 

Asiakasmaksun alentamishakemuksen liitteiksi tarvitaan kopiot sekä asiakkaan että puolison 

huomioitavista menoista viimeisen kahden kuukauden ajalta.   

 
Maksun alentamiseen ja perimättä jättämiseen huomioitavat tulot 

• Kelan eläke/ kuntoutusraha 

• Hoitotuki 

• Asumistuki 

• Työ-/ muu eläke 

• Ansiotulot 

• Ansiosidonnainen työttömyysturva 

• Kelan peruspäiväraha 

• Kelan työmarkkinatuki 
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• Lapsilisä 

• Elatusapu/ -tuki 

• äitiys- / isyys- /vanhempainraha 

• Lasten kotihoidontuki 

• Sairauspäiväraha 

 

Maksun alentamiseen ja perimättä jättämiseen huomioitavat menot 
 

• asunnon vuokra/yhtiövastike 

• tontin vuokra 

• sähkö 

• vesimaksu 

• asuntolainan korot 

• opintolainan korot 

• auton ostoon liittyvät korot, jos auton hankintaan on myönnetty tukea vammaispalvelu-

lain perusteella 

• eläketulon lisäverot (ko. kuukaudelle) 

• kotihoidon tukipalvelumaksut ja päivä- toimintamaksu, jotka liittyvät asiakkaan kotihoi-

don asiakkuuteen (ateria- ja kauppapalvelujen kuljetuskustannukset, saunapalvelu ja 

turvapuhelin) 

• yksityinen turvapuhelinmaksu (kuukausivuokra tms.), joka ei liity asiakkaan kotihoidon 

asiakkuuteen 

• elatusapu 

• ulosmittaus. Liitteeksi tulee toimittaa ulosottoviraston ulosottopäätös, koonti velallisen 

ulosottoasioista. 

• velkajärjestely. Liitteeksi kopio käräjä- oikeuden päätöksestä ja/tai maksuohjelma mikäli 

käräjäoikeuden päätöksestä ei ilmene maksun suuruutta 

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

olevaan asuntoon 

• mahdollinen muu pakollinen asuinkiinteistön vakuutus omassa asumiskäytössä olevaan 

kiinteistöön 
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• pitkäaikaiset reseptilääkkeet (määrätty 3 kuukaudeksi tai yli). Liitteeksi asiakkaan tulee 

esittää reseptit ja kuitit pitkäaikaisista lääkkeistä. Lääkekustannuksia huomioidaan enin-

tään vuotuisen lääkekaton verran. 

 
Milloin päätös astuu voimaan ja mistä saan lisätietoa 

 

Päätös maksun alentamisesta tai perimättä jättämisestä tehdään pääsääntöisesti hakemuskuu-

kauden alusta alkaen. Hakijan maksukyvyn laskentaperusteen lähtökohtana on, että tuloista vä-

hennetään menot. 

 

Palvelusetelin omavastuuosuuteen ei voida myöntää alennusta, koska asiakasmaksujen kohtuul-

listamista koskeva sääntely ei koske palveluseteliä. 

 

Kalajoen kaupungin sosiaalipalvelut käsittelee hakemukset ja päätöksen asiakasmaksun alenta-

misesta tai perimättä jättämisestä tekee Kalajoen kaupungin perusturvalautakunta. Lisätietoja 

asiakasmaksun alentamisesta ja perimättä jättämisestä saa sosiaalipalveluista. 

 

Asumispalvelupäällikkö 

puh. 044 4691 508 

saija.heikkila@kalajoki.fi 

 

Kotiin annettavien palveluiden palvelupäällikkö 

puh. 044 4691 596 

merja.gronoff@kalajoki.fi 

 

Lasten ja perheiden palveluiden palvelupäällikkö 

puh. 044 4691 552 

sari.angesleva@kalajoki.fi 
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