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SOPIMUS ERITYISKUSTANNUSTEN KORVAAMISEKSI

 ELY-keskuksen ja
 kunnan/ kaupungin kanssa

Sopimuksen perusteena on
 Vamma tai  Lastensuojelu-  Lastensuojelu-  Alaikäisenä yk-  Muu, mikä?
 sairaus  lain mukai- 

 nen toimenpide
 lakiin rinnastet- 
 tava jälkihuolto 
 25-v saakka

 sin maahan tul- 
 leen kustan- 
 nukset

 Sisältää arvonlisäverollisia palveluja  Kyllä  Ei

Henkilön nimi, jota sopimus koskee Henkilötunnus

Kansalaisuus Asuinkunta Ensimmäinen kuntaan rekisteröitymispäivä

Yhteyshenkilö kunnasssa Sähköpostiosoite Puhelinnumero

Oleskeluluvan peruste (ulkomaalaislaki 301/2004, 48§): Oleskeluluvan voimassaoloaika

Korvattavat kustannukset

Sopimuksen voimassaoloaika
Sopimusta noudatetaan         /           20      alkaen   /          20 asti

Tässä sopimuksessa mainittuja korvauksia voidaan maksaa takautuvasti    / 20 alkaen
Tätä sopimusta on tehty kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle.
Paikka ja päiväys

Allekirjoitukset
Kunta Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Nimenselvennys Nimenselvennys

Sopimuksen liitteet:
 Lääkärintodistus/asiantuntijan lausunto
 Kustannusarvio vuositasolla
 Sosiaali- tai terveydenhuollon antamista koskeva päätös (Esim. omaishoidon tuki) 
 Kuntayhtymäsopimus
 Selvitys arvonlisävelvollisuudesta
 Muu, mikä?

Esitettävä pyydettäessä:
 Hoitosuunnitelma tai/ja kuntoutussuunnitelma

Salassapitovelvollisuus: henkilötietolaki 22.4.1999/523, julkisuuslaki 21.5.1999/621 
Hakemuksissa voi olla mukana arkaluotoista materiaalia, joten huomiota tulee kiinnittää liitteiden säilyttämiseen sekä 
siihen, mitä tietoja siirretään Rondoon.


.\XXX lomakelogot\lom_ELY_fi.jpg
TEM705 3/2021 Lomake5
 / 
 / 
TEM705 3/2021 Lomake5
SOPIMUS ERITYISKUSTANNUSTEN KORVAAMISEKSI
 ELY-keskuksen ja
 kunnan/ kaupungin kanssa
Sopimuksen perusteena on
 sairaus
 lain mukai-
 nen toimenpide
 lakiin rinnastet-
 tava jälkihuolto
 25-v saakka
 sin maahan tul-
 leen kustan-
 nukset
 Sisältää arvonlisäverollisia palveluja
Sopimuksen voimassaoloaika
Sopimusta noudatetaan
        /           20              alkaen           /          20         asti
Tässä sopimuksessa mainittuja korvauksia voidaan maksaa takautuvasti
   /	20	alkaen
Tätä sopimusta on tehty kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle.
Paikka ja päiväys
Allekirjoitukset
Kunta
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Nimenselvennys
Nimenselvennys
Sopimuksen liitteet:
Esitettävä pyydettäessä:
Salassapitovelvollisuus: henkilötietolaki 22.4.1999/523, julkisuuslaki 21.5.1999/621
Hakemuksissa voi olla mukana arkaluotoista materiaalia, joten huomiota tulee kiinnittää liitteiden säilyttämiseen sekä
siihen, mitä tietoja siirretään Rondoon.
Sopimus erityiskustannusten korvaamiseksi 
	Painonapit toimivat Adobe Acrobat ja Reader versioista 7.0 eteenpäin.: 
	Nykyinensivu: 
	Sivumäärä: 
	Painonapit toimivat Adobe Acrobat ja Reader versioista 7.0 eteenpäin.: 
	Painonapit toimivat Adobe Acrobat ja Reader versioista 7.0 eteenpäin.: 
	Tekstikenttä: 
	Valintaruutu2: 0
	Tekstikenttä1: 
	Tekstikenttä2: 
	CheckboxStyle1: 
	CheckboxStyle2: 



