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MAKSUMUUTOS HAKEMUS

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallitus vahvistaa vuosittain sosiaali- ja terveyspalveluista
perittävät maksut. Palveluista määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin kun
maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä. 

Maksumuutosta  on  haettava  kirjallisesti  palvelualue  johtajalta  (kotihoito),  asumispalvelupäälliköltä  tai
palveluohjauksen päälliköltä (asumispalvelut ja laitoshoito). 

Voitte hakea hoitomaksun alentamista oheisella lomakkeella. 

 Kotihoito:
      Kunta _______________________

 Asumispalvelut ja laitoshoito:
      Yksikkö _____________________

Asiakas Henkilötunnus Siviilisääty:  Avioliitto  Avoliitto
 Naimaton  Eronnut  Leski

Puoliso tai avopuoliso Henkilötunnus Puhelinnumero

Lähiosoite Postinumero Perheenjäsenten lkm

Yhtymähallitus  on  (25.8.2014  §126)  vahvistanut  ohjeen  asiakasmaksujen  alentamisesta
vanhuspalvelualueella.

Asiakasmaksujen alentaminen on ensisijainen toimeentulotukeen nähden.  Asiakkaan on ennen maksun
alentamista selvitettävä mahdollisuus Kelan eläkkeensaajan hoitotukeen ja asumistukeen.

Maksun alennus tai –vapautus myönnetään pääsääntöisesti hakemiskuukauden alusta ja se voidaan myöntää
korkeintaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Mikäli maksun alennus tai –vapautus myönnetään, se hyvitetään seuraavan/seuraavien kuukausien
perittävistä vanhuspalvelun maksuista. 

Hakemuksen liitteenä on oltava tarvittavat tiedot käsittelyä varten:
- viimeksi vahvistettu verotuspäätös erittelyineen
- tiliote (kaikista tileistä) kolmen kuukauden ajalta
- lääkelaskut kopiot erittelyineen puolen vuoden ajalta
- selvitykset muista kuluista (kuittikopiot), joihin haluatte vedota

Tulot ja talletukset:
Vahvistetussa hoitomaksupäätöksessä olevien tulojen osalta ei tarvita lisäselvitystä. 
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Tuloselvityksen  yhteydessä  ja  maksupäätöstä  tehtäessä  asiakkaan  tulotiedot  on  tarkistettu.  Jos  maksun
määräämistä koskeva päätös on perustunut  asiakkaan tai  hänen edustajansa virheellisiin tietoihin,  maksu
voidaan oikaista enintään vuoden ajalta.  Mikäli  maksu on määritelty virheellisesti  viranhaltijan toimesta,
maksu oikaistaan takautuvasti.

Maksun alentamishakemuksessa huomioidaan hakijan säästöt ja talletukset. 

Säästöt ja talletukset:
Pankkitalletukset
Vapaaehtoiset  säästö-  ja
eläkevakuutukset

Menot:
Menoina  otetaan  huomioon  Forssan  seudun  hyvinvointikuntayhtymän  perimät  maksut.  Näistä  ei  tarvita
lisäselvityksiä. 

Muista menoista tulee antaa lisäselvitys.

Mikäli  hakija  on  muuttanut  äskettäin  laitoshoitoon,  tehostettuun palveluasumiseen,  palveluasumiseen  tai
muuhun vanhuspalvelualueen  vuokra-asuntoon,  maksun alennuksen käsittelyssä  otetaan  huomioon oman
asunnon kustannukset enintään kuuden kuukauden ajalta. 

Lääkekustannukset
Asumiskustannukset
€/kk tai laskutusväli

Vuokra 
Yhtiövastike
Vesimaksu
Sähkölasku
Lämmityspuut
Saunanmaksu
Kiinteistövero
Kotivakuutus
Jätehuolto
Asuntolainan korot

Muut menot, mitkä?

Teille lähetetään päätös maksunalennuksen käsittelyn jälkeen.

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja suostun tietojen tarkistamiseen eläkelaitoksilta ja verovirastolta
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________________   ___________/____________ 20______                

_________________________________________                                                                                           

 Asiakkaan tai edustajan allekirjoitus                                                                              

PALAUTUS JA LISÄTIEDOT:

Kotihoito:

 Palvelualuejohtaja Annukka Kuismin

PL 42

30101 FORSSA

p. 03-4191 6140 

Asumispalvelut ja laitoshoito:

Asumispalvelupäällikkö Taina Haavisto

Heikanrinteen palvelukeskus

Saksankatu 34 B

30100 FORSSA

p. 03-4191 6460

Palveluohjauksen päällikkö Marjatta Palojärvi

Heikanrinteen palvelukeskus

Saksankatu 34 B

30100 FORSSA
p. 03-4191 6545
(yksityiset palveluntuottajat)


