4.1.2022
IKÄIHMISTEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HAKEMUKSEN TÄYDENNYS
TULO- JA MENOSELVITYS
Pyydettävät lisätiedot (asiakasohjaus täyttää tarvittaessa, mikäli pyydetään yksittäisiä lisätietoja)

Hakijan
henkilötiedot

Sukunimi ja etunimet

Henkilötunnus

Puolison / avopuolison nimi

Henkilötunnus

Lähiomaiset / edunvalvoja / asiainhoitaja; nimi, osoite ja puhelinnumero

Tehostetun palveluasumisen asiakkaalta peritään kuukausimaksu, joka määräytyy asiakkaan nettotulojen
perusteella. Maksu on 85 % nettotuloista, joista on ensin tehty laissa säädetyt vähennykset. Tehostetun
palveluasumisen asiakkailla vähennyksinä huomioidaan mm. lääkekulut ja vuokra. Asiakkaalle omaan käyttöön
jäävä käyttövara on vähintään 167 €.

Jos suurempituloinen puoliso on palvelun piirissä, maksu määräytyy puolisojen yhteenlaskettujen
nettotulojen perusteella. Tällöin maksu on 42,5 % puolisojen yhteenlasketuista nettotuloista, joista on
tehty laissa säädetyt vähennykset.
TULO- JA KULUSELVITYS
NETTOTULOT KUUKAUDESSA, jotka
huomioidaan asiakasmaksua määritettäessä
KELA Hoitotuki / vammaistuki

Asiakkaan
bruttotulot € / kk

Asiakkaan
nettotulot € / kk

Puolison
nettotulot € / kk

KELA Kansaneläke
KELA Takuueläke
Työeläke
Työeläke
Perhe-eläke
Perhe-eläke
1

4.1.2022
Muu eläke
Eläkevakuutus tai muu vakuutuskorvaus
Pankkitilien ja määräaikaisten talletusten
korkotuotot
Osinkotulot
Maatalouden tulot
Muut tulot, mitkä?
Vuokratulot
Asuinhuoneistojen tai kiinteistöjen
vuokratulot (tulonhankkimismenoilla vähennettynä)
Maanvuokratulot
Metsätulot
Sijaintikunta:

hehtaaria:

sijaintikunta:

hehtaaria:

NETTOTULOISTA VÄHENNETTÄVÄT KULUT KUUKAUDESSA
Säännölliset Kela-korvattavat lääkekulut (max. 49,50 € / kk)

Asiakkaan
kulut € / kk

Puolison
kulut € / kk

Edunvalvojan/edunvalvojan valtuutetun kulut (max. edunvalvojan
palkkion perusmaksun suuruisena)
ENTISEN ASUNNON ASUMISKULUT
Mikäli asiakkaan puoliso jää asumaan entiseen asuntoon, huomioidaan vähennyksenä vain puolet asumiskuluista
Puoliso jää asumaan entiseen asuntoon
Puoliso ei jää asumaan entiseen asuntoon
Omistusasunnon kulut (vähennykset huomioidaan myyntiin asti tai max. 6 kk)
Vastike
Sähkö
Kotivakuutus
Lämmityskustannukset
Kiinteistövero
Tontinvuokra
Asuntolainan korkomenot
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Vuokra-asunnon kulut (vähennykset huomioidaan irtisanomisajalta)
Irtisanomisaika
/ kk
Vuokra
Sähkö
Kotivakuutus
Asumisoikeusasunnon kulut (vähennykset huomioidaan max. 3 kk)
Käyttövastike
Kotivakuutus
Sähkö
Muut kulut, mitkä?

Liitteenä tulee toimittaa:
- viimeisin Esitäytetty veroilmoitus sekä päätös tuloverosta
- vähennyksenä esitettyjen kulujen tositteet (kopiot viimeisimmistä laskuista erittelyineen)
ARA-tuettuihin yksiköitä varten tarvitaan tiedot varallisuudesta:

Lisätietoja tarvittaessa:

Lomake liitteineen toimitetaan:
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä
Ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus
Ikääntyneiden asiakasohjaus
Vesijärvenkatu 9 D
15140 Lahti

Sosiaalihuollon viranomaisella on oikeus tarkistaa tiedot asiakasmaksujen määräämistä varten. Laki sosiaali- ja
terveydenhuollon asiakasmaksuista § 14 a.
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