
TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUN ALENTAMINEN 
TAI PERIMÄTTÄ JÄTTÄMINEN 

HAKEMUS 

 

 

 
 

Sukunimi Etunimet Henkilötunnus 

Osoite 

Postinumero Toimipaikka Puhelinnumero Sähköpostiosoite 

Puolison tai avopuolison nimi Henkilötunnus 

Alle 18-vuotiaat lapset 

Perustelut maksun alentamiselle tai perimättä jättämiselle 

Allekirjoituksella vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja hyväksyn, että ne tarkistetaan. Tarvittaessa viranomaisella on 
oikeus selvittää asiakkaan tulotiedot teknisten käyttöyhteyksien avulla. Asiakasmaksulaki 14 a § (14.12.1988/976) 
viranomaisen tiedonsaantioikeus 
Päiväys ja paikka Allekirjoitus ja nimenselvennys 

Hakemuksen liitteeksi tarvitaan kopiot: 
- Viimeisten 2 kk tiliotteet kaikista tileistä 
- Kotivakuutuksen viimeisin lasku 
- Ulosoton tai velkajärjestelyn maksupäätös/maksusuunnitelma 
- Pitkäaikaisesta lääkityksestä resepti ja ostokuitti 

Tulotiedot/ liitteet tarvitaan vain, jos muutosvaatimuksen perus- 
teluna on asianomaisen tai perheen toimeentulon vaarantuminen 

Edunvalvojan tai asianhoitajan yhteystiedot 

 
Osoita oikaisuvaatimus Euran perusturvalautakunnalle. 
Postiosoite: Euran kunta, Kirjaamo, Sorkkistentie 10, 27510 EURA  
Käyntiosoite: Euran sote-keskus, Terveystie 3, 27510 EURA  
Sähköposti: kirjaamo@eura.fi 
 

 

mailto:kirjaamo@eura.fi


TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUN ALENTAMINEN 
TAI PERIMÄTTÄ JÄTTÄMINEN 

HAKEMUS 

 

 

 
Tulo- ja menoselvitys 
 
 Tulot €/kk 

Liitteeksi tositteet 
Asiakas 
Netto €/kk 

Puoliso 
Netto €/kk 

Ansiotulo/palkkatulo    

Eläkkeet Työeläke   

Kansaneläke   

Takuueläke   

Perhe-eläke   

Korotusosa   

Muu eläke   

Elatusapu/elatustuki    

Puolisoiden välinen 
elatussopimus 

   

Pääomatulot Vuokra   

Korko/muu   

Kelan tuet Asumistuki   

Hoitotuki   

Lapsilisä   

Peruspäiväraha/ 
työmarkkinatuki 

  

Muut   

Omaishoidon tuki    

Hakijan menot, jotka 
otetaan huomioon 
laskelmassa 

Meno euroa 
Laskut/kuitit liitteeksi 

 Menot euroa 

Asuminen Vuokra tai 
vastike 

 Elatusapu  

Sähkö  Kotihoidon 
tukipalvelumaksut/ 
päivätoimintamaksut 

 

Vesi  Pitkäaikaiset lääkemenot 
(huomioidaan vuotuiseen 
lääkekattoon asti) 

 

Korot opintolaina/ 
asuntolaina 

 Muut menot  

Ulosmittaus/velkajärjestely   

Kotivakuutus   

Muu pakollinen 
asuinkiinteistövakuutus 
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