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Maksun alentaminen ja perimättä jättäminen on mahdollista: 
- Sosiaalihuollon maksut 
- Terveydenhuollon maksu, joka määräytyy maksukyvyn mukaan

Asiakkaan nimi Henkilötunnus Osoite

Puolison/avopuolison/alaikäisten lasten nimet Henkilötunnukset

Asioiden hoitaja ja puhelinnumero Asioiden hoitajan osoite (jos muu kuin asiakkaan)

Asiakasmaksu, johon alentamista haetaan: Ajanjakso, jolle alennusta haetaan:

Perustelut

Asiakkaan nettotulot eriteltyinä (tulot verojen vähentämisen jälkeen) ja 
käytettävissä oleva varallisuus eriteltynä (esim. säästöt, osakkeet, rahastot)

Puolison/avopuolison nettotulot ja käytettävissä oleva varallisuus eriteltynä 
(esim. säästöt, osakkeet, rahastot) 

Menot (esim. asumiskustannukset, lainat, lääkekulut ja muut maksut):

Allekirjoituksella vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja hyväksyn, että ne tarkistetaan. Tarvittaessa viranomaisella on oikeus selvittää asiakkaan  
tulotiedot teknisen käyttöyhteyden avulla.

Päiväys ja 
allekirjoitus

Päiväys Allekirjoitus

Nimenselvennys

Hakemuksen liitteeksi tarvitsemme seuraavat tiedot sekä asiakkaalta että puolisolta:
1. Laskut, kuitit tai muut tositteet menoista 
2. Ulosottopäätös, jos sellainen asiakkaalla on  
 

3. Tiedot veloista ja niiden lyhennyksistä  
4. Viimeisin verotuspäätös erittelysivuineen 
 

5. Tiliotteet kaikista tileistä kolmelta kuukaudelta, 
mutta jos haette asiakasmaksun alentamista 
pidemmältä ajalta, toimittakaa tiliotteet tältä ajalta.

Asiakasmaksutiimin yhteystiedot:
Palautusosoite: 
Asiakasmaksut 
PL 1700 
01030 Vantaan kaupunki 

Puhelinpalvelu: 
Kotihoidon asiakasmaksut p. 043 830 1098 ja 043 826 8000 
Vanhusten erityisasumisen asiakasmaksut p. 043 830 1100 
Sairaalapalvelujen asiakasmaksut p. 043 848 6768

  
Vammaispalveluiden asiakasmaksut p. 050 303 4431 
Mt-kuntoutujien asumispalvelut ja terveyskeskusmaksut  
p. 040 186 3430 
Puhelinaika ma-to klo 9.00–11.30

Sähköinen Oma Vantaa -asiointipalvelu: www.vantaa.fi/asiakasmaksut

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 734/1992, 11 §

www.vantaa.fi/asiakasmaksut

G:\kaupunginkanslia\hallintopalvelut\Lomakesuunnittelu\Kirjasto\Logot_kuvat_sivunro\Vantaa-Banner-FI_BW.png
Vantaan kaupungin logo
Vantaan kaupungin logo
Vantaan kaupunki | Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala
Talous- ja hallintopalvelu
Talousyksikkö | Asiakasmaksutiimi
Vantaan kaupunki | Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaTalous- ja hallintopalveluTalousyksikkö | Asiakasmaksutiimi
Vantaan kaupunki | Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaTalous- ja hallintopalveluTalousyksikkö | Asiakasmaksutiimi
ASIAKASMAKSUN ALENTAMISTA TAI PERIMÄTTÄ JÄTTÄMISTÄ 
KOSKEVA HAKEMUS
ASIAKASMAKSUN ALENNUSHAKEMUS
ASIAKASMAKSUN ALENNUSHAKEMUS
522114.pdf (7/21)
522114.pdf (12/20)
522114.pdf (12/20)
Maksun alentaminen ja perimättä jättäminen on mahdollista:
- Sosiaalihuollon maksut
- Terveydenhuollon maksu, joka määräytyy maksukyvyn mukaan
Allekirjoituksella vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja hyväksyn, että ne tarkistetaan. Tarvittaessa viranomaisella on oikeus selvittää asiakkaan 
tulotiedot teknisen käyttöyhteyden avulla.
Allekirjoituksella vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja hyväksyn, että ne tarkistetaan. Tarvittaessa viranomaisella on oikeus selvittää asiakkaan tulotiedot teknisen käyttöyhteyden avulla.
Allekirjoituksella vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja hyväksyn, että ne tarkistetaan. Tarvittaessa viranomaisella on oikeus selvittää asiakkaan tulotiedot teknisen käyttöyhteyden avulla.
Päiväys ja
allekirjoitus
Päiväys jaallekirjoitus
Päiväys jaallekirjoitus
Hakemuksen liitteeksi tarvitsemme seuraavat tiedot sekä asiakkaalta että puolisolta:
Hakemuksen liitteeksi tarvitsemme seuraavat tiedot sekä asiakkaalta että puolisolta:
Hakemuksen liitteeksi tarvitsemme seuraavat tiedot sekä asiakkaalta että puolisolta:
1. Laskut, kuitit tai muut tositteet menoista
2. Ulosottopäätös, jos sellainen asiakkaalla on 
 
1. Viimeisimmät tiliotteet kaikista pankkitileistä2. Laskut, kuitit tai muut tositteet menoista3. Viimeksi vahvistettu verotuspäätös
1. Viimeisimmät tiliotteet kaikista pankkitileistä2. Laskut, kuitit tai muut tositteet menoista3. Viimeksi vahvistettu verotuspäätös
3. Tiedot veloista ja niiden lyhennyksistä 
4. Viimeisin verotuspäätös erittelysivuineen
 
4. Ulosottopäätös, jos sellainen asiakkaalla on 5. Tiedot veloista ja niiden lyhennyksistä
4. Ulosottopäätös, jos sellainen asiakkaalla on 5. Tiedot veloista ja niiden lyhennyksistä
5. Tiliotteet kaikista tileistä kolmelta kuukaudelta, mutta jos haette asiakasmaksun alentamista pidemmältä ajalta, toimittakaa tiliotteet tältä ajalta.
4. Ulosottopäätös, jos sellainen asiakkaalla on 5. Tiedot veloista ja niiden lyhennyksistä
4. Ulosottopäätös, jos sellainen asiakkaalla on 5. Tiedot veloista ja niiden lyhennyksistä
Asiakasmaksutiimin yhteystiedot:
Asiakasmaksutiimin yhteystiedot:
Asiakasmaksutiimin yhteystiedot:
Palautusosoite:
Asiakasmaksut
PL 1700
01030 Vantaan kaupunki 
Palautusosoite:AsiakasmaksutPL 170001030 Vantaan kaupunki 
Palautusosoite:AsiakasmaksutPL 170001030 Vantaan kaupunki 
Puhelinpalvelu:
Kotihoidon asiakasmaksut p. 043 830 1098 ja 043 826 8000Vanhusten erityisasumisen asiakasmaksut p. 043 830 1100Sairaalapalvelujen asiakasmaksut p. 043 848 6768
Puhelinpalvelu:Kotihoidon asiakasmaksut p. 043 830 1098 ja 043 826 8000Vanhusten erityisasumisen asiakasmaksut p. 043 830 1100Sairaalapalvelujen asiakasmaksut p. 043 848 6768
Puhelinpalvelu:Kotihoidon asiakasmaksut p. 043 830 1098 ja 043 826 8000Vanhusten erityisasumisen asiakasmaksut p. 043 830 1100Sairaalapalvelujen asiakasmaksut p. 043 848 6768
 Vammaispalveluiden asiakasmaksut p. 050 303 4431
Mt-kuntoutujien asumispalvelut ja terveyskeskusmaksut 
p. 040 186 3430
Puhelinaika ma-to klo 9.00–11.30
 Vammaispalveluiden asiakasmaksut p. 050 303 4431Mt-kuntoutujien asumispalvelut ja terveyskeskusmaksut p. 040 186 3430Puhelinaika ma-to klo 9.00–11.30
 Vammaispalveluiden asiakasmaksut p. 050 303 4431Mt-kuntoutujien asumispalvelut ja terveyskeskusmaksut p. 040 186 3430Puhelinaika ma-to klo 9.00–11.30
Sähköinen Oma Vantaa -asiointipalvelu: www.vantaa.fi/asiakasmaksut
Sähköinen Oma Vantaa -asiointipalvelu: www.vantaa.fi/asiakasmaksut
Sähköinen Oma Vantaa -asiointipalvelu: www.vantaa.fi/asiakasmaksut
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 734/1992, 11 §
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 734/1992, 11 §
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 734/1992, 11 §
8.0.1320.1.339988.326450
Mia Mustaparta
16.1.17
vanhus- ja vammaispalvelut
Tehty uusi lomake 17.1.17 ja läh.hyväks. Noora Tainiolle
Korjattu 5.1.17 ja läh. hyväks. Noora Tainiolle
22.10.18 korjattu + uusi osoite ja läh. Noora Tainio
26.10.18 muokattu yhteystiedot-palkkia
1.11.18 tallennettu staattisena-pdf:nä ja läh Noora Tainio
13.2.19 korjattu ja läh. Noora Tainiolle
26.9.19 muokattu ja läh. Noora Tainio
28.9.20 lisätty yksi palvelu puhelinnumerolistaan ja läh. Mia Mustaparta
9.12.20 muutettu puhelinaika ja läh. Mia Mustaparta
8.6.2021 muokattu ja läh. Mia Mustaparta / HL
26.7.21 muokattu ja läh. Mia Mustaparta ja Anneli Ojala / HL
ah, HL, ah, HL
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