ASIAKKAAN TULO- JA MENOSELVITYS 2022
TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN MAKSUN
MÄÄRITTÄMISEKSI

Saapunut: ____________
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Hoito- ja hoivapalvelut
.

lTulo- ja menoselvitys palautetaan kun asumisyksikkö ja muuttopäivä on tiedossa.
Postitettu: ______________, Palauttakaa selvitys täytettynä _________________mennessä.
Mikäli aika selvitysten toimittamiseen ei ole riittävä, lisäajasta tulee sopia aina erikseen sihteerin
kanssa 040 610 2380. Asiakasmaksupäätös tehdään niiden tietojen perusteella, mitkä ovat
saatavilla määräaikaan tai sovittuun päivään mennessä. Asiakasmaksun kertyminen ja muut
kustannukset alkavat muuttopäivästä, vaikka päätös ja laskutus tehdään jälkikäteen.
.

.

.

Palautus osoitteella: Laura Kauppila, Keskustan palvelukeskus, Sauvosaarenkatu 25, 94100 Kemi
2
.
.

ASIAKKAAN PERUSTIEDOT
Asiakkaan nimi

Henkilötunnus

Osoite

Puhelin

Asiakkaan entisen, tyhjäksi jääneen asunnon osoite:

Entisen asunnon asumiskustannuksista selvitys
erilliselle liitteelle.

Puolison nimi

Henkilötunnus

Osoite

Puhelin

Lähiomainen, kenelle tietoja luovutetaan (nimi, puhelin, osoite):

Raha-asioita hoitaa: nimi, puhelin, osoite.

Edunvalvontavaltuutus
Virallinen edunvalvoja

Lisätietoja:

TULOT
Puolison nettotulot huomioidaan vain, mikäli suurempi tuloinen (lakisääteisten vähennysten jälkeiset netto tulot ovat
suuremmat kuin kotiin jääneen) siirtyy hoitoon ja he ovat olleet yhteistaloudessa juuri ennen palveluasumiseen
siirtymistä.

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

ASUKAS
€/ kk

Kansaneläke, Kela
Työeläke, maksaja
Perhe-eläke, maksaja
Eläkettä saavan hoitotuki Kela
Yksikkö tai asioidenhoitaja hakee tämän heti kun yksikköön
muutetaan, Kela maksaa tuen takautuvasti.

Ylimääräinen rintamalisä
Ulkomaan eläke

vuonna 2022:

336,19

PUOLISO
€/ kk
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l Huomioon otettavat tulot Nettotulo = käteen jäävä osuus

ASUKAS €/KK

PUOLISO €/KK

Korkotulot

Vuokratulot netto
Metsätulot, pääomatulot
Ansio- /palkkatulot (6 kk palkkatodistus liitteeksi)
Sairauspäiväraha
Vammaistuki
Verovapaat korvaukset
Syytinki, Apurahat tms.
Muut tulot, mitkä:
Selvityksessä pitää näkyä tulon toistuvuus (1 x vuosi tai
esim. 1 x kk) ja tulonhankkimisvähennykset eriteltynä.
LIITTEET ILMOITETAAN SIVULLA 3.

MENOT / VÄHENNYKSET
Ohjeet tarvittavista liitteistä sivu 3, kohdassa liitteet.

ASUKAS MENOT € / kk

1) Reseptillä määrätyt sv-korvattavat lääkkeet, lääkevoiteet.
Apteekin ostokooste.
2) Ei sv-korvattavat reseptilääkkeet, -lääkevoiteet ja ravintolisät:
Apteekin ostokooste (3kk).
3) Nykyisen palveluasumisen asumiskustannukset
Vuokra (+ sähkö + vesi) – asumistuki: _________ = huomioitava asumismeno:
.

4) Entisen, asumiskulut.
Kts. sivu 3, kohta Liitteet: tarkennettuja ohjeita kohdassa.
5) Edunvalvonnan palkkion perusmaksu
Vain virallisesti vahvistetun edunvalvonnan peruskustannukset 2022: joko 440,- (36,67€/ kk)
tai 220,-/vuosi (18,33e/kk) Tilinhoitomaksuja tms. muita kuluja ei huomioida. Liitteenä

tulee olla virallinen päätös tai selvitys, mistä perusmaksu on nähtävillä.

6) Elatusapu, erillinen liite/selvitys ja sopimuksesta kopio.
Lisätietoa/huomautus:

.

TULO- JA MENOTIETOJEN ILMOITTAJAN ALLEKIRJOITUS
Suostumus

KYLLÄ

Annan suostumukseni tulo- ja menotietojen tarkistamiseen asiakasmaksun vahvistamista
varten

Pm:

Allekirjoitus, nimen selvennös ja asema suhteessa asiakkaaseen/asukkaaseen sekä puhelinnumero.
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l
LIITTEET: merkitään kohtaan X merkillä mitä liitteitä tässä selvityksessä on mukana
Veroselvitys viimeksi toimitetusta verotuksesta. Pelkkä verotodistus ei riitä
Tiliotteet kaikista tileistä 6 kk:n ajalta
-näistä tarkistetaan esim. korko- ja eläketulot, saldot eivät vaikuta asiakasmaksuun, korot huomioidaan
Reseptilääkemenot, sv-korvattavat. Liitteeksi asukkaan lääkelista ja apteekin ostokooste 3 kk ajalta em.
ostoista. Ostokoosteessa tulee näkyä sv-korvattavuus ja asiakkaan omavastuu.
Kustannukset katsotaan apteekin lääkeostokoosteesta. Emme huomioi irtokuitteja.

Ei sv-korvattavat lääkkeet, lääkevoiteet ja kliiniset ravintolisät. Näistä tulee olla yksikön
sairaanhoitajan / terveydenhuollon ammattihenkilön lausunto niiden tarpeellisuudesta asukkaalle (lausuma
koskee vain niitä lääkkeitä, joista ei saa Kelan sairausvakuutuslain mukaista korvausta. Ei koske
lääkeomavastuuta ennen maksukaton syntymistä. Ostot tulee näkyä apteekin ostokoosteessa. Yksiköitä on
ohjeistettu toimittamaan nämä Kemin kaupungin laskuttajalle.
.

.

Entisen omistusasunnon välttämättömät ja kohtuulliset kulut viimeisen kuuden kuukauden ajalta.
Asumisoikeusasunnon kohdalla asumisoikeusasunnoista annetun lain (650/1990) 16§:ssä
tarkoitettu käyttövastike ja muut asumisesta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset kulut kolmelta
viimeiseltä kuukaudelta. Vuokra-asunnon irtisanomisajan vuokra ja muut asumisesta aiheutuneet
välttämättömät, todelliset ja kohtuulliset kulut (asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain 481/1995,
52§ mukaan)..Esim. vesimaksuennakkoja ja rahoitusvastikkeita, lämpöpaikka- tai autotallimaksuja tai
takuuvuokraa ei huomioida. Liitteeksi kopiot vastike ja maksukuiteista. Asiakasmaksulaki 10 c§ 1.
Vähennyksen kesto on 1-6 kk riippuen asumismuodosta. Mikäli puoliso jää asumaan yhteiseen kotiin
tai asunto myydään tai vuokrataan, vähennysoikeutta ei synny.
Edunvalvonnan palkkion perusmaksu Vain virallisesti vahvistetun edunvalvonnan peruskustannukset
2022: joko 440,- (36,67€/ kk) tai 220,-/vuosi (18,33e/kk) Tilinhoitomaksuja tms. muita kuluja ei huomioida.
Liitteenä tulee olla päätös edunvalvonnasta ja päätetystä kustannuksesta.
.

Vuokratulo. Huomioidaan vähennysten ja verojen jälkeinen tulo.
Kopio vuokrasopimuksesta ja vastikelaskusta.
.

Pääoma ja osinkotulot.
Erilliset selvitykset jokaisesta tulosta omanaan ja niihin merkitään myös tulonhankkimisvähennykset
eriteltynä (kuitit mukaan). Esim. kertaluonteista asunnon myyntituloa/-voittoa ei huomioida.
Asukkaan tilin saldo ei vaikuta asiakasmaksuun, ainoastaan korkotulot.
Lainoja, kulutusluottoja tai osakeasunnon muita kustannuksia tai henkivakuutuksia tai sairauskassan
jäsenmaksuja ei huomioida lakisääteisinä vähennyksinä.
Muuta Mikäli selvityksiä ja pyydettyjä liitteitä ei ole toimitettu ilmoitettuun määräaikaan mennessä, eikä
muuta ole sovittu, asiakasmaksupäätös tehdään niiden tulojen ja menojen perusteella, mitkä päätöksen
tekohetkellä ovat tiedossa. Selvitykset tulee toimittaa paperisena. Liitteet palautetaan pyydettäessä takaisin.
.
.

Hoidettavan kuukausimaksu on 85%:a asukkaan/laitoshoidossa olevan henkilön nettotuloista, joista on
ensin tehty lakisääteiset vähennykset. Mikäli hoidettava on välittömästi ennen hoitoon siirtymistään elänyt
yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliiton omaisissa olosuhteissa ja hoidettavan nettotulot (lakisääteisten
vähennysten jälkeen) ovat suuremmat kuin kotiin jääneen puolison nettotulot, hoitomaksu voidaan
määritellä perheen yhteenlasketuista tuloista, jolloin maksuna peritään 42,5%.
.

Päätöstä tehdessä huomioidaan, että lakisääteinen suojaosuus jää hoidettavalle (vuonna 2022: laitoshoito
112 e/kk ja tehostettu palveluasuminen 167e/kk).
Maksua tarkistetaan silloin, kun palvelun käyttäjän tai perheen maksukyky on olennaisesti muuttunut tai kun
on ilmeistä, että maksua määrättäessä huomioon otettavat perheen olosuhteet ovat muuttuneet tai maksu
osoittautuu virheelliseksi tai palvelu- ja hoitosuunnitelmaa muutetaan, mikäli se vaikuttaa asiakasmaksuun.
Olennaisena muutoksena laitoshoidossa olevan osalta pidetään 5%:n muutosta.
.

Asukkaalle tehdään maksupäätös muuttopäivästä alkaen. Seuraava päätös, kun asukas saa Kelan
tuet tai kun entisen asunnon asumiskustannusten vähennysoikeusaika päättyy tai tuloissa/menoissa
tapahtuu oleellista muutosta.
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l.
Tämä sivu jää asiakkaalle/asukkaalle!
Yksikköön muuttaessa tulee asukkaalle laittaa vireille Kelan etuudet: eläkettä saavan
hoitotuki ja mahdollinen asumistuki (tulorajat). Lisätietoja www.kela.fi ja yksiköistä.
Asiakasmaksulaki (734/92) on tullut voimaan 1.7.2021 alkaen. Sosiaali- ja terveyslautakunta
on käsitellyt asiakasmaksulain muutokset 29.4.2021. Alla poimintoja laista:
.

.

Tulot, joita ei huomioida hoitomaksua määrättäessä
.

Tuloverolain (81535/1992) 92 §:ssä tarkoitettuja sosiaalietuuksia ovat:
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.
Ohjeita vähennyksiin:
.

Asumistuki vähennetään palvelukodin asunnon vuokrasta, jolloin saadaan todellinen vuokran
omavastuuosuus huomioitaviin menoihin e/kk.
Asumiskulut entisestä asunnosta huomioidaan lain määrittelemältä ajalta silloin, kun asunto on
jäänyt tyhjäksi eikä sitä ole esimerkiksi vuokrattu tai myyty.
.

.

Mikäli asukas saa vuokratuloa asunnostaan, saadusta pääomatulosta vähennetään hoitovastike
tai lämmityskustannukset (mikäli ne eivät ole vuokralaisen vastuulla) ja erotus lasketaan tuloksi.
Laittakaa tieto myös pääomatulon ennakonpidätysprosentista (30 tai 34%), jotta nettotulon määrä
saadaan laskettua. Liitteeksi tulee laittaa kopio vuokrasopimuksesta ja vastikelaskusta.
Em. pääomatulosta ei vähennetä rahoitusvastikkeita (taloyhtiön lainat), vesimaksua eikä autotallitms. kuluja tai irtaimisto tai vahinkovakuutuksia, näistä kustannuksista vastaa vuokralainen.
.

Mikäli asukas tai hänen edustajansa ei ilmoita tulojaan/menojaan annettuun määräaikaan
mennessä, maksupäätös tehdään niillä tiedoin, mitkä ovat käytettävissä.
.

Mikäli hoitopaikassa on suurempituloinen puolisoista, ja pienempi tuloinen on jäänyt kotiin
asumaan, maksua määrättäessä voidaan huomioida myös kotona asuvan nettotulot. Tällöin
maksu on enintään 42,5% yhteenlasketuista nettotuloista. Lakisääteiset vähennykset tehdään vain
palveluasumisen asukkaan osalta. Kun kotiin jääneen puolison tulot ovat palveluasumisessa
asuvan vähennysten jälkeisiä nettotuloja pienemmät, vaikuttaa tämä asukkaan maksua
alentavasti. Päätöstä tehdessä huomioidaan aina, että asukkaalle jää omaan käyttöön
lakisääteinen suojaosuus / käyttövara 2022: 164e/kk netto tehostetussa palveluasumisessa ja 112
e/kk netto laitoshoidossa.
.

Asiakkaan tulo- ja menoselvitys tiedot tallennetaan
OMNI360- potilastietojärjestelmään, jossa asiakkaan palvelu- ja maksupäätös tehdään.
.

Mikäli asukkaan menot ylittävät tulot ja varallisuuden ja maksun alentamiseen on tarvetta:
Vapaamuotoinen maksun alennushakemus (liitteet ja perustelut) toimitetaan palveluntarpeen
arviointiin, osoite alla. Tämän jälkeen: ensimmäiseksi tarkistetaan asiakasmaksu; tuloista tehdyt
lakisääteiset vähennykset ja sen jälkeen, sosiaalityöntekijä arvioi maksun alentamisen perusteet ja
tekee päätöksen hakemukseen.
Palveluneuvonta
Keskitetty palveluntarpeen arviointi
Sauvosaarenkatu 25, 94100 Kemi
016 259 552 arkisin kello 9-12

Tehostetun palveluasumisen hoitomaksut ja
laskutus, arkisin kello 9-15:
Laura Kauppila, sihteeri, 040 610 2380

