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ASIAKKAAN TULOTIEDOT KOTIIN ANNETTAVAT PALVELUT
Kotihoidon asiakkaan tai perheen hoitomaksun vahvistamiseksi tarvitaan
asiakkaan ja hänen kanssaan yhteistaloudessa asuvan bruttotulot eriteltyinä.
Tuloselvityslomake palautetaan täytettynä ja allekirjoitettuna ___________ - mennessä
os. Kotihoitokeskus, Valtakatu 27-29, 2-krs, 94100 Kemi
Asiakkaan nimi
Henkilötunnus

Puolison / yhteistaloudessa asuvan nimi

Henkilötunnus

Osoite

Puhelin

Huomioon otettavat tulot:

Brutto €/ kk (veronalaiset tulot)

Brutto €/ kk (veronalaiset tulot):

Ansiotulot
Eläketulot
Eläkkeensaajan hoitotuki
Ylimääräinen rintamalisä
Korkotulot
Vuokratulot
Syytinki
Omaishoidontuki
Verovapaat korvaukset
Metsätulot, pääomatulot
Äitiys-, isyys- ja
vanhempainraha:
Muut tulot:
Liitteenä: todistus/jäljennös viimeksi toimitetusta verotuksesta (vuokratulo,
ulkomaan tulot, osinkotulo jne.) tai muu selvitys esim. palkkatuloista tilinauha:
TULOJEN ILMOITTAJAN ALLEKIRJOITUS
Pm:

Allekirjoitus ja nimen selvennös:

Pm:

Luovutan tiedot asiakkaan puolesta, allekirjoitus, nimen selvennös ja asema
suhteessa asiakkaaseen:

SUOSTUMUS TULOTIETOJEN TARKISTAMISEEN:
Annan suostumukseni siihen, että tulotietoni tarkistetaan asiakasmaksu vahvistamista
varten.
Kyllä

Allekirjoitus ja nimen selvennös
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SÄÄNNÖLLISEN HOIDON MAKSUTAULUKKO

1.7.2021 alkaen

palvelun määrä tuntia/kuukausi
Perheen
Tuloraja, jonka
koko/
ylittävältä osalta
henkilömäärä maksu
lasketaan
€

4 tuntia tai
vähemmän

5-11
tuntia

12-21
tuntia

22-29
tuntia

30-37
tuntia

yli 38
tuntia

1

598

8%

10 %

20 %

27 %

31 %

35 %

2

1 103

7%

8,75 %

17 %

23 %

24 %

24 %

Säännöllisen hoidon maksuun vaikuttaa perheen koko, bruttotulot e/kuukausi ja tuntimäärä
kuukaudessa. Mikäli palvelun määrä vaihtelee kuukausittain, maksua määrättäessä
saadaan käyttää maksuprosenttia, joka vastaa palvelutuntien keskimääräistä määrää.
Palvelutunnit huomioidaan kokonaisina siten, että osittaiset palvelutunnit pyöristetään
lähimpään kokonaiseen tuntiin ja puolikkaat tunnit pyöristetään ylöspäin. .
Laskumalli kaupungin itse tuottaman kotihoidon maksun laskemiseksi:
1 henkilön talous, bruttotulot 1600e/kk (ennen veroja), palvelua 15 tuntia kk.
1600- tuloraja 598= 1002,00, jaetaan 100:lla = 10,12 ja kerrotaan esim. mukaan 20:llä = 200,40 e/kuukausi.

Palvelusetelillä järjestetyn säännöllisen kotipalvelun maksuista on esitetty mallilaskelma
Kotipalvelu palvelustelillä -esitteessä.
Tämä maksutaulukko koskee säännöllisen kotihoidon sekä tuetun palveluasumisen (ei
yöhoitoa) asiakasmaksuja. Säännölliseksi palvelu katsotaan mikäli se on viikottaista ja
mikäli palvelu on kestänyt 2 kuukautta tai sen oletetaan kestävän sen ajan.
Maksuja määriteltäessä huomioitavat ja ei huomioitavat tulot on määritelty
kokonaisuudessaan: Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 3.8.92, 6
Luku, 27§ (Laki 734/92 )
Mikäli asiakas ei ilmoita tulojaan ilmoitettuun määräaikaan mennessä, palvelusta
voidaan periä enintään sen tuottamisesta aiheutuneiden todellisten kustannusten
mukainen maksu. Kotihoidon bruttotuntihinta on vuonna 2021: 84,10e/h.
Tulot, joita ei oteta huomioon (Asetus 29§)
Lapsilisä, lapsen hoitotuki, kansaneläkelain mukainen lapsikorotus,
asumistuki, vammaistuki, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavat sairaanhoito- ja
tutkimuskulut, 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.
Tietosuoja/rekisteriseloste:
Tulotiedot tallennetaan sähköisesti Pegasos/Omni- potilastietojärjestelmään,
jolla asiakaslaskutus hoidetaan ja/tai päätökset palvelusta tehdään.

