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LOMAKE EDELLISEN ASUNNON KULUJEN ILMOITTAMISEEN 

 

Pitkäaikaiseen ympärivuorokautiseen palveluasumiseen ja pitkäaikaiseen yhteisölliseen 
asumiseen siirtyville asiakkaille  

 

Asiakasmaksulain (10 c ja 10 g §) perusteella teillä on oikeus ilmoittaa entisen asuntonne asumiskuluja, jotka 
otetaan maksussanne vähennyksenä huomioon tietyn ajan.  
 

Vähennyksinä voitte ilmoittaa ko. palveluun siirtyneen henkilön osuuden (jatkossa hakija) entisen asunnon 
kuluista. Jos esim. kahden hengen taloudessa puoliso tai muu asuinkumppani jää edelleen asumaan vanhaan 
asuntoon, on hakijan osuus 50 % asumiskustannuksista.   
 

Teidän ei tarvitse toimittaa hakemuksenne mukana liitteitä, mutta kulujen tulee pohjautua todellisiin 
tietoihin, jotka allekirjoituksellanne vahvennatte oikeiksi. Säilyttäkää tositteet. On mahdollista, että 
pyydämme niitä todisteeksi asian käsittelyn yhteydessä.   
  

HAKIJAN YHTEYSTIEDOT  

 

Sukunimi ja etunimet_________________________________________  

Henkilötunnus______________________________________________  

Puhelinnumero_____________________________________________  

Lähiosoite__________________________________________________  

Postinumero ________________________________________________  

Postitoimipaikka______________________________________________  

Palvelutalo, johon hakija on muuttanut_______________________________________________ 

Henkilö, jolta saa tarvittaessa lisätietoja:  

Nimi (ja suhde hakijaan)________________________________________  

Puhelin ja sähköposti__________________________________________  

  

ASUNTOON LIITTYVÄT TIEDOT  

Asuntotyyppi, josta kustannuksia ilmoitetaan:  

□  Hakijan omistuksessa oleva omakotitalo tai asunto-osake (vähennys tehdään enintään 6 kk ajalta)  

□  Hakijan omistama asumisoikeusasunto (vähennys tehdään enintään 3 kk ajalta)  

□  Vuokra-asunto, jossa hakija on ollut vuokralaisena (vähennys tehdään enintään asunnon 

irtisanomisajalta; 1 kk)  
 
Asiakkaalle aikaisempaan asuntoon maksettu asumistuki 
 
__________________€/kk 
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Onko omistamanne kiinteistö/asunto vuokrattu? 

□ Ei 

□ Kyllä, mistä alkaen _____________________ 

 
Jos asunto on vuokrattu: 
 
Vuokratulo €/kk ______________________ 
 
Tulonhankintakustannukset €/kk ja erittely kustannuksista ______________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 

Huom! Mikäli omistamanne omakotitalo, asunto-osake tai asumisoikeusasunto myydään ennen 
enimmäisajan täyttymistä tai kustannuksia edellisestä asunnosta ei muuten synny, Teidän tulee ilmoittaa 
siitä toimistosihteerille tai asiakasohjaukseen.  
  

KUUKAUSIKOHTAISET VÄHENNYKSET   

Ilmoittakaa hakijan osuus asunnon kuluista kuukautta kohden  

(esim. vuosimaksu jaetaan kuukausille ja kk-maksu jaetaan edelleen maksun osallisten suhteessa)  

Vesimaksut (kk)_______________  

Sähkömaksut (kk)_______________  

Kohtuulliset lämmityskulut, jos muu kuin sähkölämmitys (kk)__________________  

Pakollinen kotivakuutus (kk)_______________  

 

KULUT RIIPPUEN ASUNTOTYYPISTÄNNE  

Asunto-osakkeen hoitovastike (kk)_________________  

Vuokra-asunnon vuokra (kk)_________________  

Asumisoikeusasunnon käyttövastike (kk)__________________  

Hakijan omistuksessa oleva omakotitalo  

Kiinteistövero (kk) ___________________  

Tiemaksu (kk)_______________________  

  

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi.  

Aika ja paikka____________________________________________  

Allekirjoitus ja nimenselvennys_______________________________  

  

Lomakkeen palautus:  

Lomake tulee palauttaa kahden viikon kuluessa sen vastaanottamisesta tai pitkäaikaishoivaan siirtymisestä.  

 Postitse osoitteeseen: Oma Häme, asiakasohjaus, Vanhainkodintie 5, 13800 Katinala   
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