Saapunut (viranomainen täyttää): ______________________

PITKÄAIKAISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN TULOSELVITYS

Lisätiedot: Elina Rosenström 040 485 7708 / Riitta Övermark 040 661 2810
Palautus: Kangasalan kaupunki, Sosiaali- ja terveyskeskus, Elina Rosenström / Riitta Övermark, PL 50, 36201 Kangasala
1) Asiakkaan tiedot
Nimi

Henkilötunnus

Hoitopaikka

Saapumispäivä

Hoitopaikan vuokra
2)

Puolison tiedot

Henkilötunnus

Nimi
Lähiosoite

Postiosoite

□ Asiakas on puolisoista suurituloisempi

□ Asiakas on puolisoista pienituloisempi

→ Täyttäkää alle myös puolison tulot

3)

→ Täyttäkää alle vain asiakkaan tulot

Nettotulot (tulot veron vähentämisen jälkeen)

Tulo

Maksaja

Asiakas
Nettotulot €/kk

Puoliso
Nettotulot €/kk

Asiakas
Nettotulot €/vuosi

Puoliso
Nettotulot €/vuosi

Työeläke
Työeläke
Työeläke
Kansaneläke

Kela

Eläkkeensaajan hoitotuki

Kela

Asumistuki

Kela

Takuueläke

Kela

Perhe-eläke
Muu eläke
Valtiokonttorin elinkorko
Vuokratulot (Liitteeksi kopio vuokrasopimuksesta
ja yhtiövastikelaskusta)
Muut tulot
Talletusten korot, osinkotulot ja muut omaisuuden
tuotot
Talletusten korot vuodessa
(Liitteeksi edellisen vuoden korkotodistus)
Osinkotulot vuodessa
(Liitteeksi edellisen vuoden osinkotodistus)

Maksaja

Muut omaisuuden tuotot, mitkä?
Metsätulo
(Metsän laskennallinen tuotto on
kuntakohtaisesti määräytyvä tuottoluku
kerrottuna omistetun metsän pinta-alalla
-10 %.)

Metsän sijaintikunta
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Hehtaaria

Asiakas
€/vuosi

Puoliso
€/vuosi

4)

Jatkuvat henkilökohtaiset vähennykset

Vähennys

Asiakas
€/kk

Saaja

Edunvalvojan / edunvalvontavaltuutetun palkkio
Ulosotto
Suoritettava elatusapu
(Liitteeksi elatussopimus / tuomioistuimen päätös)
5)

Reseptilääkkeet, joista asiakas saa Kela-korvauksen (lääkkeet, ravintovalmisteet, perusvoiteet)

Hoitomaksua laskettaessa asiakkaan tuloista vähennetään terveydenhuollon ammattihenkilön määräämien
lääkkeiden, kliinisten ravintovalmisteiden ja perusvoiteiden kustannukset, joihin asiakas on oikeutettu saamaan
korvausta sairausvakuutuslain nojalla. (Asiakasmaksulaki 10 d §)
Kela-korvattavien lääkekustannusten vähennys perustuu Kelan kautta saataviin tietohiin ja on enintään 49.35 €/kk
(vuonna 2022).
6) Reseptilääkkeet, joista asiakas ei saa Kela-korvausta (lääkkeet, ravintovalmisteet, perusvoiteet)
Muiden kuin sairausvakuutuslain mukaan korvattavien lääkkeiden, kliinisten ravintovalmisteiden ja perusvoiteiden
kustannukset vähennetään asiakkaan tai hänen edustajansa hakemuksesta siltä osin kuin lääkemääräyksen tehnyt
terveydenhuollon ammattihenkilö on arvioinut ne asiakkaan terveydelle tarpeellisiksi. (Asiakasmaksulaki 10 d §)
Haetaan ei Kela-korvattavien lääkkeiden huomiointia maksupäätöksellä

□ Kyllä

→ Täyttäkää myös liitteenä oleva hakemus ei Kela-korvattavien lääkkeiden kustannuksista.
Liitteeksi kopio ei Kela-korvattavien lääkkeiden resepteistä / hoitopaikan lääkelistasta
sekä apteekin lääkelaskut / ostokuitit viimeisen kolmen (3) kuukauden ajalta.

□ Ei haeta tai haetaan myöhemmin (hakemuksella ei Kela-korvattavien lääkkeiden kustannuksista)
7)

Edellisen asunnon kustannukset palveluun siirryttäessä (mikäli asuntoa ei ole myyty tai vuokrattu)

□ Asunto-osake (omistusasunto)

Kustannus
€/kk

Erittely kuluista

hoitovastike
pakollinen kotivakuutus
Asunto-osakkeen asumismenoina huomioidaan hoitovastike ja pakollinen kotivakuutus enintään kuuden (6)
kuukauden ajalta. Tuloselvityksen liitteeksi kopio vastikelaskusta, josta ilmenee hoitovastikkeen osuus sekä kopio
kotivakuutuksesta erittelyineen.

□ Omakotitalo (omistusasunto)

Kustannus
€/kk

Erittely kuluista

kiinteistövero

€/vuosi

pakollinen kotivakuutus

€/vuosi

sähkö
lämmitys
vesimaksu
jätevesimaksu
jätteiden kuljetusmaksu
nuohousmaksu
Omakotitalon em. menot yhteensä
Omakotitalon asumismenoina huomioidaan yllä eritellyt menot enintään kuuden (6) kuukauden ajalta.
Liitteeksi viimeisin päätös kiinteistöverosta sekä laskukopiot viimeisen kuuden (6) kuukauden ajalta.
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□ Asumisoikeusasunto

Erittely kuluista

Kustannus
€/kk

käyttövastike
pakollinen kotivakuutus
Asumisoikeusasunnon asumismenoina huomioidaan pakollinen kotivakuutus ja käyttövastikkeen osuus enintään
kolmen kuukauden ajalta. Tuloselvityksen liitteeksi kopio vastikelaskusta ja kopio kotivakuutuksesta erittelyineen.

□ Vuokra-asunto, vuokrasopimus päättyy:

Erittely kuluista

Kustannus
€/kk

vuokra
pakollinen kotivakuutus
Vuokra-asunnon asumismenoina huomioidaan pakollinen kotivakuutus ja vuokra-asunnon vuokra (ei vesi-, sauna-,
autopaikka- ym. maksuja) palvelun alkamisesta enintään seuraavan kuukauden loppuun asti. Tuloselvityksen liitteeksi
kopio vuokralaskusta ja kopio kotivakuutuksesta erittelyineen.
8)

Vireillä olevat hakemukset etuuksista

□ Eläkkeensaajan hoitotuki □ Asumistuki □ Muu, mikä? ______________________________________________

9) Asiakasta koskevien päätösten ja laskujen vastaanottaja ja toimitusosoite
Nimi
Puhelin
Lähiosoite

Postiosoite

Sähköpostiosoite
10) Vakuutan tiedot oikeiksi ja suostun annettujen tietojen tarkistamiseen
Paikka ja päivämäärä
Allekirjoitus

Nimen selvennys

11) Tuloselvityksen liitteet

□ Viimeisin tiliote
□ Viimeisin verotuspäätös
□ Tositteet muista tuloista (ks. kohta 3)
□ Päätös edunvalvontavaltuutuksesta sekä mahdollinen tosite maksetusta palkkiosta (ks. kohta 4)
□ Laskukopiot edellisen asunnon kustannuksista (ks. kohta 7)
□ Elatussopimus / tuomioistuimen päätös (ks. kohta 4)
□ Hakemus ei Kela-korvattavien lääkkeiden kustannuksista, jolloin liitteenä myös:
□ Kopiot ei Kela-korvattavien lääkkeiden resepteistä / hoitopaikan lääkelistasta
□ Apteekin lääkelaskut / ostokuitit viimeisen kolmen (3) kuukauden ajalta
Virheellisiin tulotietoihin perustunut asiakasmaksupäätös voidaan oikaista takautuvasti vuoden ajalta.
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Saapunut (viranomainen täyttää): ______________________

HAKEMUS EI KELA-KORVATTAVIEN LÄÄKKEIDEN KUSTANNUKSISTA

Lisätiedot: Elina Rosenström 040 485 7708 / Riitta Övermark 040 661 2810
Palautus: Kangasalan kaupunki, Sosiaali- ja terveyskeskus, Elina Rosenström / Riitta Övermark, PL 50, 36201 Kangasala
1) Asiakkaan tiedot
Nimi

Henkilötunnus

Hoitopaikka
Hoitomaksua laskettaessa asiakkaan tuloista vähennetään ne terveydenhuollon ammattihenkilön määräämien
lääkkeiden, kliinisten ravintovalmisteiden ja perusvoiteiden kustannukset, joihin asiakas on oikeutettu saamaan korvausta
sairausvakuutuslain nojalla. (Asiakasmaksulaki 10 d §) Kela-korvattavien lääkekustannusten vähennys perustuu Kelan
kautta saataviin tietohiin ja on enintään 49.35 €/kk (vuonna 2022).
Muiden kuin sairausvakuutuslain mukaan korvattavien lääkkeiden, kliinisten ravintovalmisteiden ja perusvoiteiden
kustannukset (ei Kela-korvattavien lääkkeiden kustannukset) vähennetään tuloista asiakkaan tai hänen edustajansa
hakemuksesta siltä osin kuin lääkemääräyksen tehnyt terveydenhuollon ammattihenkilö on arvioinut ne asiakkaan
terveydelle tarpeellisiksi. (Asiakasmaksulaki 10 d §)

□ Haen vähennystä ei Kela-korvattavista lääkekustannuksista
□ Haen voimassa olevan lääkevähennyksen tarkistusta

Alkaen (päivämäärä)
Alkaen (päivämäärä)

2)

Reseptilääkkeet, joista asiakas ei saa Kela-korvausta (lääkkeet, ravintovalmisteet, perusvoiteet)
Kustannus
Lääkevalmisteen tarkka nimi
Lisätiedot
€/kk

3) Vakuutan tiedot oikeiksi ja suostun annettujen tietojen tarkistamiseen
Paikka ja päivämäärä
Allekirjoitus

4)

Nimen selvennys

Hakemuksen oheen vaadittavat liitteet

□ Kopiot ei Kela-korvattavien lääkkeiden resepteistä / hoitopaikan lääkelistasta
□ Apteekin lääkelaskut / ostokuitit viimeisen kolmen (3) kuukauden ajalta
Vähennykset huomioidaan vain hakemukseen listatuista valmisteista.
Lääkemenoja ei huomioida, mikäli toimitetut selvitykset ovat puutteellisia.
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