
Asiakasmaksujen alennushakemusIkääntyneiden palvelualue

1(3)

Säännöllisen kotihoidon kuukausimaksu Tilapäisen kotihoidon maksu
Tukipalvelu, mikä?
Asumispalvelun kuukausimaksu Vanhainkotihoidon kuukausimaksu
Muu, mikä?

Hakijan nimi Henkilötunnus

Osoite Puhelin

Puolison nimi Henkilötunnus

Osoite Puhelin

Alle 18 vuotiaiden lasten nimet ja henkilötunnukset

Yhteyshenkilö, osoite ja puhelinnumero (henkilö, jolta tarvittaessa saa lisätietoja ja jolle hakemuksen päätös lähetetään)

Hakijan ja puolison nettotulot (Tositteet tuloista ja 2 viimeisen kk:n tiliote liitettävä mukaan!)

Hakijan palkka- / eläketulot   € / kk

Hakijan muut tulot

Hoitotuki

Asumistuki

Ylimääräinen rintamalisä
Korkotulot ja/tai 
osinkotulot

Omaishoidon tuki

Yhteensä € / kk

Puolison palkka- / eläketulot   € / kk

Puolison muut tulot

Hoitotuki

Asumistuki

Ylimääräinen rintamalisä
Korkotulot ja/tai 
osinkotulot

Omaishoidon tuki

Yhteensä € / kk

Pääomatulot, esim.  
vuokratulot

Pääomatulot, esim. 
vuokratulot

Muut tulot, mitkä?
 
Muut tulot, mitkä?



Asiakasmaksujen alennushakemus
2(3)

Muut kulut, joihin vedotaan:

Tositteet menoista on liitettävä mukaan!
Yhteensä €/kk

Menot (kotihoidon asiakas)
Asumiskustannukset 

Kotihoidon maksu

Tukipalvelumaksut 

Vuokrat

Ateriat / ravintomenot
Säännölliset terveydenhoitokulut 
(julkisen terveydenhuollon taksojen mukaan)

Lääkekulut (lääkärin määräämät lääkkeet)

Elatusapumaksut alle 18 v. lapsista

€ / kk

Ulosotto

Menot ( asumispalveluasiakas)

Vuokrat

Lääkekulut (lääkärin määräämät lääkkeet)

Ateriat

Puhtaus (mm. huoneen siivous)

Omien vaatteiden huolto

Tositteet menoista liitettävä mukaan!

€ / kk

Yhteensä € / kk

Muut kulut, joihin vedotaan      
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Hakemus palautetaan tositteineen osoitteeseen:  
  
Palveluohjaus / Sosiaalityö 
Ojamonkatu 34 
08100 LOHJA 
 

Hakijan allekirjoitusPaikka ja päiväys

Sitoudun välittömästi ilmoittamaan tapahtuvista muutoksista. 
Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja suostun niiden tarkastamiseen. 
 

Kahden viimeisen kuukauden tiliotteet on liitettävä mukaan!

Miksi 
maksualennusta 
tarvitaan

Maksualennus lasketaan seuraavasti: 
Huomioon otettavat tulot - huomioon otettavat meno = laskennallinen vaje 
Maksualennus on laskennallisen vajeen suuruinen. Mikäli vajetta ei ole, alennusta ei myönnetä. 
Huomioon otetaan käytettävissä / realisoitavissa olevat varat. 

Lisätietoja maksuasioista antavat: 
 
Sosiaalityöntekijä Pirjo Dufva, p. 044 374 0009 
Sosiaalityöntekijä Markku Korkalo, 044 374 0010 
Sosiaaliohjaaja Tarja Ovaskainen, p. 044 374 0737

Nimenselvennys

Palautettaessa lomake Kansalaisen asiointitilin kautta, riittää pelkkä nimenselvennys.

_____________________________________________________
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Hakijan nimi
Henkilötunnus
Osoite
Puhelin
Puolison nimi
Henkilötunnus
Osoite
Puhelin
Alle 18 vuotiaiden lasten nimet ja henkilötunnukset
Yhteyshenkilö, osoite ja puhelinnumero (henkilö, jolta tarvittaessa saa lisätietoja ja jolle hakemuksen päätös lähetetään)
Hakijan ja puolison nettotulot (Tositteet tuloista ja 2 viimeisen kk:n tiliote liitettävä mukaan!)
Hakijan palkka- / eläketulot
  € / kk
Hakijan muut tulot
Hoitotuki
Asumistuki
Ylimääräinen rintamalisä
Korkotulot ja/tai
osinkotulot
Omaishoidon tuki
Yhteensä € / kk
Puolison palkka- / eläketulot
  € / kk
Puolison muut tulot
Hoitotuki
Asumistuki
Ylimääräinen rintamalisä 
Korkotulot ja/tai
osinkotulot
Omaishoidon tuki
Yhteensä € / kk
Pääomatulot, esim. 
vuokratulot
Pääomatulot, esim.
vuokratulot
Muut tulot, mitkä?

Muut tulot, mitkä?
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Muut kulut, joihin vedotaan: 
Tositteet menoista on liitettävä mukaan!
Yhteensä €/kk
Menot (kotihoidon asiakas)
Asumiskustannukset 
Kotihoidon maksu
Tukipalvelumaksut 
Vuokrat
Ateriat / ravintomenot
Säännölliset terveydenhoitokulut
(julkisen terveydenhuollon taksojen mukaan)
Lääkekulut (lääkärin määräämät lääkkeet)
Elatusapumaksut alle 18 v. lapsista
€ / kk
Ulosotto
Menot ( asumispalveluasiakas)
Vuokrat
Lääkekulut (lääkärin määräämät lääkkeet)
Ateriat
Puhtaus (mm. huoneen siivous)
Omien vaatteiden huolto
Tositteet menoista liitettävä mukaan!
€ / kk
Yhteensä € / kk
Muut kulut, joihin vedotaan      
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Hakemus palautetaan tositteineen osoitteeseen: 
 
Palveluohjaus / SosiaalityöOjamonkatu 3408100 LOHJA
 
Hakijan allekirjoitus
Paikka ja päiväys
Sitoudun välittömästi ilmoittamaan tapahtuvista muutoksista.Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja suostun niiden tarkastamiseen.
 
Kahden viimeisen kuukauden tiliotteet on liitettävä mukaan!
Maksualennus lasketaan seuraavasti:
Huomioon otettavat tulot - huomioon otettavat meno = laskennallinen vaje
Maksualennus on laskennallisen vajeen suuruinen. Mikäli vajetta ei ole, alennusta ei myönnetä. Huomioon otetaan käytettävissä / realisoitavissa olevat varat. 
Lisätietoja maksuasioista antavat:Sosiaalityöntekijä Pirjo Dufva, p. 044 374 0009Sosiaalityöntekijä Markku Korkalo, 044 374 0010Sosiaaliohjaaja Tarja Ovaskainen, p. 044 374 0737
Palautettaessa lomake Kansalaisen asiointitilin kautta, riittää pelkkä nimenselvennys.
_____________________________________________________
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