Asiakasmaksun poistohakemus
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Sairaanhoitopiiri huolehtii käsittelyyn otettavien laskujen eräpäivien siirrosta käsittelyn ajaksi. Ohjeet ja liiteluettelo
hakemuksen lopussa.
Laskun tai laskujen numerot. Maksetuista laskuista ei voi
hakea asiakasmaksun poistoa.

Sukunimi

Hakija

Laskun tai laskujen päiväys.

Puoliso

Etunimet
Henkilötunnus
Postiosoite
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Verotuskunta
Perheeseen kuuluvien lasten iät
Edunvalvojan
tiedot
Hakuperuste

Millä perusteella huojennusta haetaan

Terveydenhuollon
maksut

Kuinka paljon sinulla on terveydenhuollon maksuja kuluvalta vuodelta ja mistä terveydenhuollon yksiköstä ne ovat?

1. Takuueläke / eläketuki ja minulla ei ole puolisoa.
2. Työmarkkinatuki / työttömyysturvan peruspäiväraha ja minulla ei ole puolisoa.
3. Toimeentulotuki, myönteinen päätös kyseiseltä tai edelliseltä kuukaudelta.
4. Haen asiakasmaksun poistoa muilla kuin edellä mainituilla perusteilla.

Minulla on terveydenhuollon maksukatto täyttynyt / täyttymässä.
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Täytä tähän tulot ja menot, jos hakemuksesi perusteena ovat edellisen sivun kohdan neljä muut
syyt. Mikäli haet asiakasmaksun poistoa takuueläkkeen, työmarkkinatuen tai toimeentulotuen perusteella eikä sinulla ole puolisoa, tätä sivua ei tarvitse täyttää.
Tulot

Hakija
Tulot ja sosiaalietuudet

Menot

Puoliso
euroa

Tulot ja sosiaalietuudet

Palkka ja vastaavat tulot (netto)

Palkka ja vastaavat tulot (netto)

Työttömyysetuudet, mikä etuus:

Työttömyysetuudet, mikä etuus:

Asumistuki

Asumistuki

Lapsilisä

Lapsilisä

Lastenhoidon tuet

Lastenhoidot tuet

Elatusapu ja -tuki

Elatusapu ja -tuki

Eläkkeet, mitä eläkkeitä:

Eläkkeet, mitä eläkkeitä:

Sairauspäiväraha tms. päiväraha

Sairauspäiväraha tms. päiväraha

Pääomatulot

Pääomatulot

Muut tulot

Muut tulot

Hakija
Menot

euroa

euroa

Puoliso (mikäli meno tulee hakijan menojen lisäksi. Laita halutessasi lisäselvitys)
Menot
euroa

Vuokra tai vastike

Vuokra tai vastike

Vesi- ja saunamaksu

Vesi- ja saunamaksu

Lämmitys, taloussähkö

Lämmitys, taloussähkö

Asuntolainan korot

Asuntolainan korot

Lasten päivähoidon ja koululaisten
iltapäivätoiminnan menot

Lasten päivähoidon ja koululaisten
iltapäivätoiminnan menot

Elatusmaksu

Elatusmaksu

Terveydenhuollon menot

Terveydenhuollon menot

Lääkekustannukset

Lääkekustannukset

Muut menot, mitkä:

Muut menot, mitkä:
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Asiakkaan kuvaus
taloudellisesta tilanteestaan ja
niistä perusteista,
joilla hakee asiakasmaksun poistoa. Esim. ulosottovelat, hetkellinen
taloudellisen tilanteen heikentyminen.
Mahdollisen avustajan yhteystiedot

Varallisuus ja
säästöt

3(3)

Avustajaani saa olla yhteydessä hakemuksen asioissa,
avustajan yhteystiedot:
Vakuutan, että minulla tai samassa taloudessa asuvalla puolisolla ei ole säästöjä
tai sellaista varallisuutta, jota voisi realisoida nopeasti.
Minulla tai samassa taloudessa asuvalla puolisolla on säästöjä,
mitä?

Päiväys ja
allekirjoitus

Vakuutan, että hakemuksessa antamani tiedot ovat oikeita ja annan sairaanhoitopiirille luvan tarkistaa viranomaisilta (mm. Kela) hakemuksessa annettuja tietoja.
.
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Hakijan allekirjoitus

Hakemukset tulee toimittaa osoitteella: Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri, Kirjaamo, Ahvenistontie 20, 13530 Hämeenlinna tai sähköpostitse turvapostina.
Ohje turvapostin lähettämiseen
- Kirjaudu sivulle https://secure.khshp.fi
- Kun olet kirjoittanut sähköpostiosoitteesi, palvelu pyytää sinua rekisteröitymään. Saat sähköpostiisi linkin, jonka kautta pääset lähettämään sähköpostin suojattuna (mikäli linkkiä ei
näy saapuneissa viesteissä, tarkista myös roskapostikansiosi).
- Hakemuslomake liitteineen lähetetään sähköpostin liitetiedostoina. Sähköpostiosoitteeme
on kirjaamo@khshp.fi. Saamasi linkki toimii 10 vuorokauden ajan, minkä jälkeen
kirjautumisen jälkeen voit tilata uuden linkin. Huom. hakemuksessa pitää olla allekirjoitus.

Ohjeet
- Asiakasmaksun poistoa tulee hakea 30 päivän kuluessa laskun päiväyksestä.
- Asiakasmaksu poistomahdollisuus koskee sairaalan poliklinikkamaksua, päiväkirurgian maksua,
hoitopäivämaksua ja muita vastaavia erikoissairaanhoidossa perittäviä tasasuuruisia maksuja.
- Asiakasmaksun poistomahdollisuus ei koske lääkärintodistuksesta, peruuttamattomasta käynnistä, eikä muista asiakirjoista perittäviä maksuja.
- Asiakasmaksun poistamisen sijaan maksulle voidaan myöntää maksuaikaa tai sopia maksusuunnitelmasta (Lowell p. 02 2700 300 tai www.oma.lowell.fi).
- Asiakasmaksuihin on mahdollista hakea toimeentulotukea Kelalta. Jos asiakasmaksu myönnetään toimeentulotukena kokonaan, siitä ei myönnetä enää asiakasmaksun poistoa.

Hakemuksen mukana tulee olla kopiot seuraavista asiakirjoista:
- todistus Kelan maksamasta takuueläkkeestä, eläketuesta, työmarkkinatuesta, työttömyysturvan
peruspäivärahasta tai myönteisestä toimeentulotukipäätöksestä.
- verotustodistus viimeisestä vahvistetusta verotuksesta hakijalta ja puolisolta.
Haettaessa asiakasmaksun poistoa muulla kuin lomakkeen kohtien 1-3 perusteella, tarvitaan hakemukseen seuraavat liitteet:
- tiliotteet hakijalta ja puolisolta viimeisen kahden kuukauden ajalta.
- verotustodistus.
- tositteet niistä esitetyistä menoista ja tuloista, jotka eivät näy tiliotteesta.

Liite 1
Terveydenhuollon maksukaton huomioiminen asiakasmaksun poistoa hakiessa
Poistohakemusta tehtäessä pyydämme ottamaan huomioon seuraavat
asiat:
a. Mikäli haet poistoa laskusta, jolla terveydenhuollon asiakasmaksukatto (692 €) täyttyisi ja poistohakemuksesi hyväksytään, ei maksukattosi täyty. Tuleva hoito laskutetaan tämän jälkeen normaalien asiakasmaksujen mukaisesti, kunnes maksukattosi täyttyy. Tulevista laskuista voi edelleen hakea myös asiakasmaksun poistoa kriteerien
täyttyessä.
b. Mikäli et hae poistoa maksukattosi tasauslaskusta, ja maksukattosi
täyttyy, on avohoitosi maksutonta (pois lukien hammashoito) ko. vuoden loppuun asti. Hoitopäivämaksu maksukaton täyttymisen jälkeen
on 22,80 € / hoitopäivä. Tulevista laskuista voi edelleen hakea myös
asiakasmaksun poistoa kriteerien täyttyessä.
Joissakin tapauksissa laskun maksaminen ja vapaakortin saaminen voi
olla edullisempi vaihtoehto kuin asiakasmaksun poiston hakeminen tarkasteltaessa koko vuoden hoitokustannuksia.
Terveydenhuollon asiakasmaksujen maksukatto
Asiakasmaksulaissa palvelun käyttäjän suorittamille asiakasmaksuille
säädetään vuotuinen enimmäismäärä, terveydenhuollon maksukatto.
Maksukatto vuonna 2022 on 692 €. Alle 18-vuotiaan henkilön maksut
lasketaan huoltajan maksukattoon.
Maksukaton ylittymisen jälkeen asiakkaalle myönnetään hakemuksesta
vapaakortti, joka on voimassa myöntämisvuoden loppuun. Vapaakortin
myöntää se terveydenhuollon yksikkö, jonka käynnin tai hoitojakson aikana maksukatto on täyttynyt.
Lisätietoja
Hakemukset, asiakasmaksun poistot, maksukattoasiat:
o

laskentasihteeri Sirpa Mällinen puh. 040 183 6309, 03 629 3179,
sirpa.mallinen@khshp.fi

