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HAKIJAN HENKILÖTIEDOT
Sukunimi ja etunimet
Henkilötunnus

Puhelinnumero

Katuosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Kotikunta
Edunvalvoja tai asioiden hoitaja, nimi- ja yhteystiedot

HAKEMUS
Kertokaa vapaamuotoisesti, minkä maksun alentamista tai poistamista haette ja millä perusteella

ALLEKIRJOITUS
Paikka ja päivämäärä

Asiakasmaksupalvelut
Malmikatu 5b
80100 Joensuu

Hakijan/edunvalvojan allekirjoitus ja nimen selvennys

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja
terveyspalvelujen kuntayhtymä
p. 013 3300 (vaihde)
www.siunsote.fi
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LIITTEET
Viimeisen kahden kuukauden pankkitiliotteet (kaikista tileistä, myös S-pankin ja Tapiolan tileistä)
Verotuspäätös ja erittelyosa viimeksi toimitetusta verotuksesta, mikäli viimeisintä verotuspäätöstä ei ole jo
aiemmin toimitettu maksun määräämistä varten.
Tositteet kuluista, joiden vuoksi maksualennusta haetaan. Esimerkiksi kuitit tai laskut lääke- ja muista
terveydenhuoltokustannuksista sekä asumiskuluista
Tulotiedot, esim. eläkepäätös, palkkalaskelma, opintotukipäätös. Jos olet toimittanut tulotiedot aiemmin
tulosidonnaisen maksun määräämistä varten, eivätkä tiedot ole muuttuneet, tietoja ei tarvitse toimittaa uudelleen
Tarvittaessa muut selvitykset, esimerkiksi toimeentulotukipäätökset, jos olette saanut toimeentulotukea
Edunvalvontamääräys, edunvalvontavaltuutus tai yksilöity valtakirja asiakasmaksuihin liittyvien asioiden
hoitamiseen hakijan puolesta

Asiakasmaksupalvelut pyytää tarvittaessa sosiaalityöntekijän lausunnon maksun alentamista tai
maksuvapautusta varten ja/tai lisätietoja hakijalta

PALAUTUSOSOITTEET:
Säännöllisen kotihoidon
asiakasmaksut, lapsiperheiden
säännöllisen kotipalvelun
asiakasmaksut ja kotiin annettavien
tukipalvelujen asiakasmaksut:

Pitkäaikaisen laitoshoidon,
perhehoidon ja asumispalvelun
asiakasmaksut ja pitkäaikaisen
asumispalvelun palvelusetelit:

Siun sote, asiakasmaksupalvelut,
Enon palvelupiste, Kunnantie 2,
81200 Eno.
Lisätietoja: puh. 013 330 9032 (mape klo 8-15)

Siun sote, asiakasmaksupalvelut,
Joensuun palvelupiste,
Malmikatu 5b, 4. krs, 80100 Joensuu
Lisätietoja: puh. 013 330 9031 /
asumispalvelumaksut ja puh.
013 330 9033 / laitoshoito- ja
perhehoitomaksut (ma-pe klo 8-15)

Omaishoidon lakisääteisten
vapaavuorokausien asiakasmaksut
(11,40 €/vrk):

Avoterveydenhuollon ja
erikoissairaanhoidon
potilasmaksut:

Siun Sote, johtava sosiaalityöntekijä
Kaisa Rautiainen,
Tikkamäentie 16, talo 13/1.krs,
80210
JOENSUU puh. 013 330 7123

Siun sote, asiakasmaksupalvelut,
Joensuun palvelupiste, Malmikatu
5b, 4. krs., 80100 Joensuu
Lisätietoja: puh. 013 330 9034 /
avoterveydenhuollon maksut ja puh.
013 330 4334 /
erikoissairaanhoidon maksut (ma-pe
klo 8-15)

Asiakasmaksupalvelut
Malmikatu 5b
80100 Joensuu

Vammaispalvelujen ja
kehitysvammahuollon
asiakasmaksut:
Siun sote, asiakasmaksupalvelut,
Aimontie 7, 83900 Juuka
Lisätietoja: puh. 013 330 6618 ja
013 330 9031 (ma-pe klo 8-15)

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja
terveyspalvelujen kuntayhtymä
p. 013 3300 (vaihde)
www.siunsote.fi

