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 . 
Tulo- ja menoselvitys palautetaan täytettynä ja allekirjoitettuna: ______________mennessä 
. 
Os. Laura Kauppila, Keskustan palvelukeskus, Sauvosaarenkatu 25, 94100 Kemi 
2 
 .  . 
ASIAKKAAN PERUSTIEDOT 
 

Asiakkaan nimi (hoitopaikkaa hakevan nimi) Henkilötunnus 

Osoite 
 

Puhelin 

 

Puolison nimi Henkilötunnus 

 

Osoite 
 

Puhelin 

 
 
 

TULOT 

 
 

Huomioon otettavat tulot ja eläkkeen 
maksaja. Nettotulo = käteen jäävä osuus 

  HAKIJA 
  €/ kk   
  

 PUOLISO €/ kk   

Puolison tulot huomioidaan 
vain, mikäli suurempi tuloinen 
siirtyy hoitoon. 

Kansaneläke, Kela   

Työeläke, maksaja   

Perhe-eläke, maksaja   

Eläkkeensaajan hoitotuki Kela   

Ylimääräinen rintamalisä   

Ulkomaan eläke    

Korkotulot   

Vuokratulot netto (+ selvitys liitteeksi)    

Metsätulot, pääomatulot    

Ansio- /palkkatulot   

Sairauspäiväraha   

Vammaistuki   

Verovapaat korvaukset   

Syytinki   

Veronpalautukset    

Apurahat   

Muut tulot, mikä: 
 

  

Muuta / lisätietoa, jos on: mm. ulosoton määrä ja kesto tai vuokra-asunnon tulot ja menot, näistä erillinen selvitys 

liitteeksi.  
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Henkilötunnus                              

 

 HAKIJA  € / jakso Tarkistusmerkinnät €/kk 

1) Reseptillä määrätyt lääkkeet         € / kuusi ( 6 ) kk 
- Liite lääkelista ja menot,  
- huomioidaan enintään maksukaton verran:  
  vuonna 2021: 579,78e/vuosi, enintään 48,32e/kk 

    

2) Terveydenhuollon toteamien/määräämien  
säännöllisesti käytettävien käsikauppalääkkeiden 
kustannukset  € / kuusi ( 6 ) kk   
- Liite: selvitys kustannuksista ja tarvemääräys 

    

 

3) Entisen asunnon asumiskulut 
 välittömästi ennen palvelukotiin muuttoa olleen entisen   
asunnon asumiskulut (uusi asukas ) 

€ / kuukausi 

. 
Vuokra-asunto:  
Irtisanomisajan vuokra ja irtisanomisajan pituus:  

  
  
  . 

Osaomistus-asunto:  

huomioidaan enintään 3 kuukauden ajalta vastikekulut 

Oma asunto: osake/ok-talo:  
huomioidaan enintään 6 kk:n asumiskustannukset  
-Erillinen selvitys liitteeksi 
4) Palveluasumisen asumiskustannukset 

vuokra ja mahdolliset muut asumiseen liittyvät kustannukset) 

   

Liite: tosite, joista asumiskustannukset käyvät esille  
 

 
 

5) Edunvalvonnan palkkio tai maksettava elatusapu  

Vain virallisesti vahvistetut. Edunvalvontakustannukset 2021:  
joko 440,-(36,67€/kk)  tai   220,-/vuosi  (18,33e/kk)  

  

LIITE:   Tiliotteet kolmen (3 kk)  viimeksi kuluneen kuukauden osalta    

LIITE:  Verotustodistus = Viimeksi toimitetusta verotuksesta todistus   

Muuta lisätietoa ja tarvittaessa liitteet (esimerkiksi ulosotto ja sen määrä tai vuokratulon vero ja vähennykset). 

 
 
 
 

 

TULO- JA MENOTIETOJEN ILMOITTAJAN ALLEKIRJOITUS 

Suostumus 
KYLLÄ 

 Annan suostumukseni tulo- ja menotietojen tarkistamiseen asiakasmaksun 
vahvistamista varten 

Pm:  Allekirjoitus ja nimen selvennös: 
 

 
 

Pm:  Luovutan tiedot hakijan puolesta: 
 
 
 
allekirjoitus, nimen selvennös ja asema suhteessa asiakkaaseen sekä puhelinnumero.  
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Asiakasmaksulaki muuttuu 1.7.2021 alkaen. Sosiaali- ja terveyslautakunta käsitteli 

asiakasmaksulain muutokseen liittyvän STM:n kuntainfon kokouksessa 29.4.2021. 

Asiakasmaksulain muutoksella halutaan edistää terveyden tasa-arvoa ja hoidon saatavuutta. 

Muutoksella laajennetaan palvelujen maksuttomuutta ja kohtuullistetaan maksuja.    

Kotihoidon maksut muuttuvat ja pitkäaikaiseen tehostettuun palveluasumisen maksut 

yhtenäistetään.  

 

 

Asiakasmaksulaki 734/92, 1.7.2021 alkaen, poimintoja: 
 
Tulot, joita ei huomioida hoitomaksua määrättäessä 
 
Tuloverolain (81535/1992) 92 §:ssä tarkoitettuja sosiaalietuuksia: 
 . 
veteraanilisä, lapsen elatusapu, lapsilisä, lapsen hoitotuki, kansaneläkelain mukainen lapsikorotus, 
asumistuki, vammaistuki, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavat sairaanhoito- ja  tutkimus- kulut, 
sotilasavustus, rintamalisä, opintoraha, aikuisopintoraha, opintotuen  asumislisä, toimeentulotukena 
maksettava toimintaraha ja matkakorvaus, kuntoutusrahalain mukainen ylläpitokorvaus, opintojen johdosta 
suoritettava apuraha ja muu vastaava avustus, perhehoidon kustannusten korvaus ja lasten kotihoidon tuki. 
 
. 
Tarkennus: asumistuki vähennetään vuokrasta, jolloin saadaan todellinen vuokran omavastuuosuus 
huomioitaviin menoihin e/kk. Asumiskulut entisestä asunnosta huomioidaan vain lain määrittelemältä ajalta. 

Mikäli asukas saa vuokratuloa, Nettotulosta vähennetään vastike tai lämmityskustannukset ja erotus lasketaan tuloksi.  

Liitteeksi kannattaa laittaa vuokrasopimuskopio ja vastikelasku. 

 
 . 
Tämä maksumuutos ei koske: 
Kotihoidon maksutaulukon mukaan perittäviä kotihoidon, tuetun asumisen eikä säännöllisen tai tilapäisen 
kotipalveluiden piirissä olevia.  
 
Mikäli asiakas ei ilmoita tuloja sekä menoja annettuun määräaikaan mennessä, palvelusta voidaan periä 
enintään sen tuottamisesta aiheutuneiden todellisten kustannusten mukainen maksu. Tehostetun 
palveluasumisen hoitovuorokauden bruttokustannus vaihtelee eri yksiköittäin ja on noin: 112 – 141 e/vrk. 
Asiakkaalle tulee kuitenkin jäädä tästä huolimatta lakimääräinen suojaosuus/ käyttövara.  
 
Mikäli hoitopaikassa on suurempituloinen puolisoista, voidaan ilmoittaa myös kotona asuvan nettotulot 
(ei menoja) ja maksupäätös voidaan tehdä lakisääteisten vähennysten jälkeen niin, että maksu% on 
enintään 42,5% yhteenlasketuista tuloista, tällöinkin tulee jäädä lakisääteinen suojaosuus. 
  
Asiakkaan tulo- ja menoselvitys tiedot tallennetaan (päätöstarpeen mukaan):  
Abilita- ohjelmaan, jossa laskelma tehostetun palveluasumisen asiakasmaksusta tehdään tai/sekä  
Pegasos- potilastietojärjestelmään, jossa asiakkaan palvelu- ja maksupäätös tehdään. 
 
Yleistä tietoa palveluista, tehostetusta palveluasumisesta ja maksuista saa:   
Keskitetty Ikäihmisten palveluntarpeen arviointi ja palveluneuvonta:  
016 259 552 arkisin kello 9-12 
. 

Lisätietoja tehostetun palveluasumisen laskuttajalta:  
 
Laura Kauppila  
040 610 2380   
laura.kauppila@kemi.fi   

mailto:laura.kauppila@kemi.fi

