
 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI      

Ikääntyneiden palvelut 
          

 Ikääntyneiden palvelujen asiakasmaksujen alennushakemus  
  

Hakijan  
henkilötiedot  
  

  

  

  

  

Hakijan nimi ja henkilötunnus:  Hakijan puoliso ja henkilötunnus:  

Osoite:   Puhelinnumero:  
  

Maksualennuksen perustelut (vapaamuotoinen kuvaus, jatka tarvittaessa lisätietokohtaan):  

 

  Hakemuksen voi täyttää hakijan puolesta myös toinen henkilö. Asia on hyvä mainita yllä olevassa hakemuksen vapaamuotoisessa 

kuvauksessa.  

Huomioon  
otettavat 

nettotulot  

  Hakija euroa/kk  Puoliso euroa/kk  

Kansaneläke      

Työeläke 1      

Työeläke 2      

Työeläke 3      

Muu eläke      

Asumistuki      

Hoitotuki      

Säästöt/varallisuus      

Muut tulot      

Vireillä olevat 

etuudet  
Merkitkää hakemanne 

etuudet/mistä haettu  
Hakija:  Puoliso:  

Huomioon  
otettavat 

menot  

  Hakija meno/kk  Puoliso meno/kk  

Vuokra/yhtiövastike 

/asuntolaina:  
    

Vesimaksu:      

Saunamaksu:      

Kotivakuutus:      

Terveydenhuoltomenot:      

Lääkekustannukset:      

Muut menot:      

  
  



  
Maksualennuslaskelma  Ikääntyneiden palvelujen asiakasmaksujen alennuslaskelma on rinnastettu toimeentulotukilaskelmaan. Hakemuksessa otetaan 

huomioon hakijan ja hänen puolisonsa kaikki tulot ja varallisuus.   

Hakijan menona huomioidaan automaattisesti toimeentulotuen (7§) perusosaa vastaava summa, joka sisältää laskelmassa 

ravintomenot, vaatemenot, vähäiset terveydenhuoltomenot sekä henkilökohtaisesta ja kodin puhtaudesta, paikallisliikenteen 

käytöstä, sanomalehden tilauksesta, puhelimen käytöstä ja harrastus- ja virkistystoiminnasta aiheutuvat menot sekä 

vastaavat henkilön ja perheen jokapäiväiseen toimeentuloon kuuluvat menot. Näistä menoista ei tarvitse toimittaa tositteita.  

Maksualennus lasketaan seuraavasti: huomioon otettavat tulot- huomioon otettavat menot = laskennallinen vaje. 
Maksualennus on laskennallisen vajeen suuruinen. Mikäli vajetta ei ole, alennusta ei myönnetä. Laskelmaa tehtäessä 

noudatetaan Jyväskylän kaupungin sosiaali – ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2022 alkaen asiakirjaa 

(16.12.2021/110§) sekä Kelan toimeentulotukiohjetta. 
 

Asiakasmaksulain 11§:n 1mom mukaan maksun alentaminen ja perimättä jättäminen on oltava ensisijaista toimeentulotuesta 

annetussa laissa (1412/1997) tarkoitettuun toimeentulotukeen nähden.  

   
Hakemukseen 

vaadittavat  
liitteet  

Hakemukseen vaadittavat liitteet sekä hakijalta että hänen puolisoltaan:  

Esitäytetty veroilmoitus viimeksi vahvistetusta verotuksesta erittelyosineen  

Pankkitiliotteet kaikista tileistä viimeisiltä kahdelta kuukaudelta  

Tositteet kaikista hakemuksessa mainituista menoista  

Tositteet lääkärin määräämistä ei-korvattavista lääkkeistä  

Hakemusta ei voida käsitellä ilman vaadittavia liitteitä. Kotihoidon/palveluasumismaksujen ja muiden 

annettujen palvelujen maksutiedot ovat saatavilla hakemusta käsittelevällä sosiaalityöntekijällä, joten niitä 

koskevia tositteita ei tarvitse erikseen toimittaa.   

Hakijan 

allekirjoitus  
Vakuutan tässä hakemuksessa antamani tiedot oikeiksi ja annan suostumukseni niiden tarkistamiseen:  

_________________________________________________________________________ 

paikka/aika, allekirjoitus ja nimenselvennys  

Hakemuksen teossa 

avustanut  
  

________________________________________________________________________  

Nimi ja puhelinnumero sekä virka-asema ja toimipaikka tai sukulaisuussuhde  

Hakemuksen  

lähetys  
Hakemus liitteineen toimitetaan osoitteeseen:  

Ikääntyneiden palvelujen sosiaalityöntekijä  

OIVA -keskus  

Ohjelmakaari 10 

40500 Jyväskylän kaupunki  

Lisätietoja tarvittaessa puhelimitse:  

050 597 8947 tai 050 437 3665  

 

Kirjallinen päätös annetaan tiedoksi postitse  

Lisätietoa    

 

 

 

Hakemus päivitetty 12.1.2022 



 


