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     Asiakasohje  

  

Asiakasmaksujen alentaminen 
 

Osasta Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen sosiaalipalveluista ja terveyspalveluista peritään 

asiakasmaksu. 

 

Jos asiakasmaksu vaarantaa sinun tai perheesi toimeentulon, maksu on mahdollista alentaa tai jättää 

kokonaan perimättä. Toimeentulolla tarkoitetaan sitä, että sinulla on rahaa välttämättömiin menoihin 

kuten vuokraan, ruokaan tai vaatteisiin. Asiakasmaksu voidaan alentaa myös silloin, jos sinun ei ole 

mahdollista maksaa elatusmaksuja asiakasmaksun vuoksi.  

 
Milloin asiakasmaksun voi alentaa tai jättää perimättä? 

 

Jos haet maksun alentamista, sinun taloudellinen tilanteesi arvioidaan. Arviota varten sinun täytyy 

selvittää sinun ja puolisosi tulot ja menot. Niistä tehdään laskelma, joka perustuu sinun ja perheesi 

tuloihin, varallisuuteen ja välttämättömiin menoihin. Laskelmassa tuloista vähennetään menot.  

 

Asiakasmaksua alennetaan, jos välttämättömät menot ovat suuremmat kuin tulot. Jos tulot ovat menoja 

suuremmat, asiakasmaksua ei alenneta.  

 

Asiakasmaksua ei yleensä alenneta, jos asiakkaalla esimerkiksi on säästöinä tai osakkeina enemmän 

kuin 3000 euroa tai puolison kanssa yhteistä varallisuutta enemmän kuin 6000 euroa. Varallisuuteen ei 

lasketa asuntoa, jossa asiakas asuu. 

 

 

Mitä asiakasmaksuja voidaan alentaa? 
 

Sosiaalihuollon maksuja ja terveydenhuollon tulosidonnaisia maksuja voidaan alentaa tai poistaa. 

Terveydenhuollon tasamaksuja ei voi alentaa tai jättää perimättä. Niitä ovat esimerkiksi 

terveyskeskusmaksut tai poliklinikkamaksut.  

 

Palvelut, joiden asiakasmaksuja voi alentaa tai jättää perimättä 

 kotiin annettavat palvelut, esimerkiksi kotihoito ja lapsiperheiden kotipalvelu   

 asumispalvelut, esimerkiksi ympärivuorokautinen palveluasuminen, yhteisöllinen asuminen, 

palveluasuminen ja tuettu asuminen 

 Pitkäaikainen laitoshoito 

 Lyhytaikainen sosiaalihuollon laitoshoito  

 perhehoito 

 ateriapalvelut, siivouspalvelut tai kylvetyspalvelut 

 

Palvelut, joiden asiakasmaksuja ei voi alentaa tai jättää perimättä 

 Lyhytaikainen terveydenhuollon laitoshoito  

 sarjahoidot kuten fysioterapia 

 Terveydenhuollon tasasuuruiset maksut, esimerkiksi 

o poliklinikkamaksut 

o suun terveydenhuollon maksut 

o tilapäinen kotisairaanhoito tai kotisairaalahoito 
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     Asiakasohje  

Näin haet muutosta asiakasmaksuun 
 

Voit hakea muutosta asiakasmaksuihin lomakkeella tai vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella. 

Hakemuksen voi tehdä asiakas, edunvalvoja, edunvalvontavaltuutettu tai muu asiakkaan edustaja.  

 

1. Täytä hakulomake Pohteen verkkosivuilla: Hakemus sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksun 

alentamiseksi tai palvelusetelin arvon korottamiseksi. 

 

2. Kerro hakemuksessa 

 minkä palvelun asiakasmaksua hakemuksesi koskee 

 mistä alkaen haet maksun alennusta 

 miten asiakasmaksu vaarantaa toimeentulosi  

 

3. Hakemuksessa täytyy selvittää sinun ja puolisosi tulot, menot ja varallisuus.  

Kun lähetät hakemuksen, liitä mukaan sinun ja samassa asunnossa asuvan puolisosi: 

 viimeisimmät vahvistetut verotuspäätökset 

 kuluvan vuoden esitäytetyt veroilmoitukset erittelyosineen  

 kaikkien pankkitilienne tiliotteet tapahtumatietoineen kolmen kuukauden ajalta ennen 

hakemuksen jättöpäivää 

 muut asiakirjat tai tositteet, joihin hakemuksessa vetoat 

 jos olet velkajärjestelyssä, liitä mukaan kopio maksuohjelmasta 

 

Jos saat säännöllistä perustoimeentulotukea, asiakasmaksut poistetaan määräaikaisesti. 

Hakemukseen riittää liitteeksi kopio toimeentulotuen päätöksestä. Muita liitteitä ei tarvita.  

 

4. Lopuksi allekirjoita hakemus. Lähetä hakemus liitteiden kanssa  

 kirjeenä osoitteeseen Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue kirjaamo, PL 10, 90029 POHDE  

 tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@pohde.fi 

 

Jos hakemus on puutteellinen, lähetämme sinulle lisäselvityspyynnön.   

 

 

Laskelmassa huomioitavat tulot ja menot 
 

Laskelmassa huomioidaan kaikki nettotulot. Nettotulolla tarkoitetaan esimerkiksi palkkaa, josta on 

vähennetty verot ja muut lakisääteiset maksut. Lain mukaan hakemuksen käsittelijä voi selvittää 

asiakkaan tulotiedot viranomaisilta tai yhteisöiltä. Tulotiedot voidaan tarkistaa esimerkiksi Kelasta tai 

Verohallinnosta.   

 

Päätöksessä huomioitavat menot: 

 välttämättömät asumiskustannukset 

 edunvalvonnan kulut 

 elatusapu 

 ulosmittaus  

 velkajärjestely 

 reseptilääkkeiden kustannukset  

 ateriamenot, jos asiakkaan asumispalveluiden kokonaisuuteen sisältyy oikeus ateriapalveluun   

 edellisen asunnon kuluja voidaan huomioida vähennyksinä enintään 6 kuukautta 

 sosiaalihuollon asiakasmaksut  

 terveydenhuollon kulut, joista on lausunto tai lähete, esimerkiksi jalkahoito, fysioterapia tai 

hieronta 

 julkisen terveydenhuollon menot, esimerkiksi terveyskeskusmaksut tai kotihoidon kulut  

 

 

https://pohde.fi/wp-content/uploads/2023/01/POHDE_Hakemus-sosiaali-ja-terveyspalvelujen-asiakasmaksun-alentamiseksi-tai-palvelusetelin-arvon-korottamiseksi.pdf
https://pohde.fi/wp-content/uploads/2023/01/POHDE_Hakemus-sosiaali-ja-terveyspalvelujen-asiakasmaksun-alentamiseksi-tai-palvelusetelin-arvon-korottamiseksi.pdf
mailto:kirjaamo@pohde.fi
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     Asiakasohje  

Käyttövara  
 

Jos hakija asuu laitoshoidossa, asumispalveluissa tai hän saa kotiin palveluita, hänelle määritellään 

käyttövara. Se tarkoittaa rahasummaa, joka asiakkaalla täytyy vähintään jäädä käyttöön kuukaudessa. 

Asiakasmaksujen alentamisessa otetaan huomioon, että asiakkaalle jää hänelle kuuluvat käyttövara. 

 

Käyttövaran suuruus kuukaudessa on   

 pitkäaikaisessa laitoshoidossa 112 euroa 

 pitkäaikainen asumispalvelussa 167 euroa  

 säännöllisessä kotihoidossa ja muissa kotiin annettavissa palveluissa 555,11 euroa 

 

 

Päätös asiakasmaksujen alentamisesta  
 

Päätös asiakasmaksujen alentamisesta tehdään hyvinvointialueen asiakasmaksuyksikössä. Päätös voi 

olla määräaikainen tai voimassa toistaiseksi. Asiakasmaksujen alentaminen perustuu 

asiakasmaksulakiin.  

 

Voit kysyä lisätietoja asiakasmaksuista omalta työntekijältäsi tai Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen 

asiakasmaksuyksiköstä. Voit soittaa asiakasmaksuyksikköön maanantaista perjantaihin kello 9–12 

numeroon 08 558 53782. 

 

 

 


