
HAKEMUS

Tuen hakeminen palvelukeskuksissa tarjottaviin eläkeläisaterioihin

Haen tukea palvelukeskuksissa tarjottaviin eläkeläisaterioihin.

Hakijan tiedot

Tuen hakemisen peruste

Espoon kaupunki tukee eläkeläisten ateriointia palvelukeskuksissa myöntämällä ateriatuen. Ateriaedun arvo on 
2,50 €/ateria sis. alv. Ateriatuki myönnetään tarveharkinnan mukaan sosiaalihuoltolain perusteella.  Rintama
veteraanit saavat ateriatuen näyttämällä rintamaveteraanitunnuksen.

Tällä lomakkeella voit hakea tukea palvelukeskuksissa tarjottaviin aterioihin. 

Voit hakea ateriatukea Seniorineuvonta Nestorista tällä lomakkeella. Seniorineuvonta Nestori ottaa yhteyttä sinuun 
saatuaan hakemuksesi ja tekee palvelutarpeen arvion ja sen perusteella päätöksen tuesta.

Ateriatuki voidaan myöntää seuraavin perustein:

1. Henkilöt, jotka ovat vanhuus tai työkyvyttömyyseläkkeellä ja jotka ovat lisäksi vähävaraisia. Vuonna 2022 tulo
raja 1 hengen taloudessa on 1 176 € ja 2 hengen taloudessa 1 626 € bruttokuukausituloista. Tuloraja voi muuttua 
vuosittain. Bruttotuloihin lasketaan myös pääomatulot ja Kelan etuudet.  Varaudu esittämään bruttotulotiedot tuen 
myöntämisen yhteydessä.

2. Henkilöt, jotka ovat vanhuus tai työkyvyttömyyseläkkeellä ja joilla on lisäksi ongelmia ravitsemuksen kanssa 
(esim. aliravitsemus tai virheellinen ravitsemus).

3. Henkilöt, jotka ovat vanhuus tai työkyvyttömyyseläkkeellä ja joilla on lisäksi muita toimintakykyyn liittyviä perus
teltuja sosiaalisia syitä.
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Rastita sopiva vaihtoehto.

Vähävaraisuus

Muut toimintakykyyn liittyvät perustellut sosiaaliset syyt

Ravitsemuksen ongelmat

Voit palauttaa ateriatukihakemuksen palvelukeskuksen henkilökunnalle suljetussa kirjekuoressa.  
Voit myös postittaa lomakkeen osoitteeseen: Seniorineuvonta ja palveluohjaus Nestori, PL 2308, 02070 ESPOON KAUPUNKI

Kyllä Ei
Paikka ja päiväys 

Henkilötietosi tallennetaan sosiaalihuollon asiakasrekisteriin. Henkilötiedot ovat salassa pidettäviä ja niitä luovutetaan vain lakiin perustuen tai 
luvallasi. Verkkosivullamme www.espoo.fi/tietosuojaselosteet ja Seniorineuvonta ja palveluohjaus Nestorissa on nähtävillä tietosuojaseloste, 
jossa kerrotaan tarkemmin henkilötietojesi käsittelystä ja henkilötietoihin liittyvistä oikeuksistasi.

Suostun siihen, että Espoon kaupungin vanhusten palvelut saa hankkia toimeentuloon, toimintakykyyn ja terveyteen liittyvät tietoja muilta 
sosiaali ja terveydenhuollon viranomaisilta (mm. Kelalta, sosiaalityöntekijöiltä, fysio, toiminta ja puheterapeuteilta, lääkäriltä ja tarvittaessa 
mielenterveystyöntekijöiltä) sekä antaa tietoja kyseisille tahoille omaishoitoon liittyvissä asiayhteyksissä. Sinulla on oikeus peruuttaa antamanne 
suostumus ilmoittamalla asiasta toimipisteeseen.

Allekirjoitus ja nimenselvennys

Allekirjoitus

Nimi Puhelinnumero

Osoite

Leppävaara Tapiola Matinkylä–Olari Espoonlahti Espoon keskus

Asuinalue (Espoon suuralueista) 

http://www.espoo.fi/tietosuojaselosteet
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