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ASIAKASMAKSUN ALENNUSHAKEMUS 

Hakijan nimi Henkilötunnus 

Lähiosoite, postinumero ja -toimipaikka 

Puolison / avopuolison nimi Henkilötunnus 

Kerro lyhyesti itsesi ja perheesi nykyisestä elämäntilanteesta 
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PERHEEN NETTOTULOT Hakija Puoliso / avopuoliso 

Ansiotulot 

Työeläkkeet 

Perhe-eläkkeet 

Kansaneläke 

Ylimääräinen rintamalisä 

Veteraanilisä 

Hoitotuki, korotettu hoitotuki tai 
ylin hoitotuki 
Asumistuki 

Omaishoidon tuki 

Pääomatulot 
esim. vuokra-, korko- ja osinkotulot 
Muut tulot 

PERHEEN MENOT 

Vuokra / kk Kotihoidon kuukausimaksu 

Yhtiövastike / kk Palveluasumisen ateriat 

Omakotitalon 
ylläpitokustannukset 

Palveluasumisen 
kuukausimaksu 

Kotivakuutus Tehotetun palveluasumisen 
kuukausimaksu 

Vesi- ja saunamaksut Edunvalvontapalkkio 

Sähkölasku Lääkekulut 

Lämmityskulut Muut menot, mitkä? 

Turvapuhelin-
/turvapalvelumaksu 

Muut menot, mitkä? 
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PYYDÄMME LIITTÄMÄÄN PERHEEN TULO- JA MENOTOSITTEET HAKEMUKSEN LIITTEEKSI. 

Sosiaalihuollon viranomainen voi saada veronviranomaisilta ja Kelalta teknisen käyttöyhteyden avulla 
näiden henkilörekisterissä olevia, salassa pidettäviä henkilötietoja asiakkaan suostumuksesta riippumatta 
maksun määräämistä ja tietojen tarkistamista varten.  

Sitoudun ilmoittamaan välittömästi sosiaali- ja terveysvirastoon taloudellisessa asemassa ja perhesuhteissa 
tapahtuvat muutokset. Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja suostun niiden tarkistukseen.  

 

Asiaa koskevat säännökset: 
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (22.9.2000/812, 12 §)  
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (3.8.1992/734, 11 § ja 14 a §) 
 
 

Hakemuksen teossa avustaneen henkilön yhteystiedot: 
 
Nimi Puhelinnumero 

 
 

 

 
 
 
Paikka ja aika 

 
 
 
Asiakkaan allekirjoitus ja nimen selvennys 

 

Hakemukset toimitetaan osoitteella: 
 
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä 
Ikääntyneiden asiakasohjaus 
Vesijärvenkatu 9D 
15140 Lahti 
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MAKSUN ALENNUKSEN EDELLYTYKSET 
 
Kotihoidon, palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen maksun alentaminen on ohjeistettu Päijät-
Hämeen hyvinvointiyhtymässä niin, että maksua alennetaan, jos sen periminen aiheuttaa asiakkaalle 
toimeentulotuen tarpeen. Maksun alentaminen perustuu tulo- ja menolaskelmaan. Maksunalennuksen 
harkintaan vaikuttavat jatkuvien tulojen ohella välttämättömät menot sekä omaisuus.   
 
Hakemusta ei voida käsitellä, mikäli hakemuksessa pyydetyt liitteet puuttuvat. 
 
 
Alennuspäätöksen käsittelyä varten tarvitsemme seuraavat liitteet: 
 
□ viimeisin verotuksen esitäytetty veroilmoitus sekä verotuspäätös tuloverosta (kaikki sivut) 
□ tiliotteet kaikista talletus- ja pankkitileistä (3 kk) 
□ tositteet asumiskustannuksista erittelyineen (esim. vuokra/vastike, sähkö, vesi, kotivakuutus) 
□ asumistukipäätös erittelyosineen 
□ hoitotukipäätös 
□ toimeentulotukipäätös. 
 
 
 
 
Lisätietoja tarvittaessa:  
Maksupäätöstiimi puh. 0440 187 186, ma-pe klo 9-11. 
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