Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä
2021

TULOSELVITYS
Maksukyvyn mukainen maksu tarkistetaan kerran vuodessa tai tulojen muuttuessa. Asiakkaalla on
velvollisuus ilmoittaa tulojen muuttumisesta. Hoitomaksu muutetaan takautuvasti tulojen
muuttumisesta alkaen, vaikka tieto siitä tulisi myöhemmin.
Asiakasmaksulain mukaan Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymällä on oikeus tarkistaa asiakkaan
tulotiedot asiakasmaksujen määrittämistä varten, mikäli kuntayhtymä ei ole saanut asiakkaalta tai hänen
lailliselta edustajaltaan riittäviä ja luotettavia tietoja maksun määräämistä varten.
Tulotiedot tarkistetaan maksun määrittämisen yhteydessä sekä kuntayhtymässä sovitun käytännön
mukaan.
Jos maksun määräämistä koskeva päätös on perustunut asiakkaan tai hänen edustajansa antamiin virheellisiin
tietoihin, maksu voidaan oikaista takautuvasti enintään vuoden ajalta.

Hoitomaksun määräämistä varten oheinen lomake tulee palauttaa allekirjoitettuna oheisessa
valmiiksi maksetussa kirjekuoressa ____________________ mennessä.
Asumispalvelut ja laitoshoito:
Yksikkö _______________________________
Asiakas

Henkilötunnus

Siviilisääty:
Naimaton

Avioliitto
Eronnut

Puoliso tai avopuoliso

Henkilötunnus

Puhelinnumero

Lähiosoite

Postinumero

Perheenjäsenten lkm

Avoliitto
Leski

Kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen asiakasmaksua määriteltäessä huomioon otetaan asiakkaan
bruttotulot (ennen veroja) sekä nettotulot käyttövaraa laskiessa.
Laitoshoidon asiakasmaksua määriteltäessä huomioon otetaan asiakkaan nettotulot (verojen jälkeen):
- palkkatulo €/kk
- työeläke €/kk
- kansaneläke, hoitotuki sekä asumistuki €/kk
- korko- ja osinkotulot (talletuksista maksettu vuosikorko, osinkotulot) €/v
- vuokratulot (asunto-osakkeesta, pellon vuokra) €/kk
- metsätulo (verohallituksen päätöksen mukainen metsän keskimääräinen vuotuinen tuotto kerrottuna
metsämaan pinta-alalla vähennettynä 10 % sekä metsätalouden korot). Ilmoita metsän pinta-ala (ha)
ja metsätalouden korot €/v
- maatalouden tulot (vahvistetun verotuksen mukaan) €/v
- elinkeinotalouden tulot (vahvistetun verotuksen mukaan) €/v
- ilmoita aina myös veroprosentti.
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Tulot €/kk

Asiakas
Brutto

Palkkatulo
Kansaneläke

Netto

Puoliso/muu
Brutto
Netto

Palkkatulo
Kansaneläke
Ylimääräinen rintamalisä
Rintamalisä
Hoitotuki
Asumistukituki

Työeläkkeet

Metsätulo
Elatussopimus
Vuokratulot
Korkotulot
Pääomatulot
Tulot
yhteensä
Asiakkaan säästöt:

Metsän pinta-ala (ha)
Metsätalouden korot
Puolisoiden välinen elatussopimus
tulot €/kk
tulot €/vuosi
tulot €/vuosi

Alle 5000 euroa
Yli 5000 euroa

Veroprosentti 2021:

Säästöiksi katsotaan pankkitalletukset, osakkeet ja rahastot.
Kiinteä omaisuutta tai asuntoa ei katsota säästöksi.
Tuloista vähennetään edunvalvonta palkkio, elatusapu sekä rahana suoritettava etuus (syytinki)
Edunvalvontapalkkio
Syytinki
Elatusapu

Tehostetun palveluasumisen maksu määräytyy samoin kuin säännöllisessä kotihoidossa olevilla. Maksu lasketaan
palvelun määrästä ja perhekoosta riippuvan maksuprosentin perusteella palvelun käyttäjän/perheen bruttotuloista,
joista on ensin vähennetty ns. suojaosuus.
- Koska kyseessä on ympärivuorokautista hoitoa tarvitsevat asiakkaat maksu on yhden henkilön kohdalla 35 %
niistä kuukausittaisista bruttotuloista, jotka ylittävät 576 €/kk. Kahden henkilön talouden kohdalla
maksuprosentti on 22 % niistä kuukausittaisista puolisoiden yhteenlaskutuista bruttotuloista, jotka ylittävät
1063 €/kk.
- Maksua määriteltäessä otetaan huomioon käyttövara 160 € mikäli asiakkaalla ei ole säästöjä enemmän kuin
5000€. Käyttövara on tarkoitettu käytettäväksi pesula-, lääke- ym. menoihin. Käyttövaran osuus lasketaan
asiakkaan nettotuloista (verojen jälkeen) ja tuloina huomioidaan myös hoitotuki sekä asumistuki, joita
asiakkaan edellytetään hakevan/tarkistavan palvelun alkaessa.
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Laitoshoidon maksu voi olla enintään 85 % yksin asuvan hoitoon tulevan asiakkaan nettotuloista, kuitenkin niin, että
käyttövaraksi jää vähintään 108 €/kk. Jos hoidettava on ennen laitoshoidon alkamista elänyt yhteistaloudessa (aviotai avoliitossa) ja hänen kuukausitulonsa ovat suuremmat kuin kotona olevan puolison kuukausitulot, hoitomaksu
määräytyy puolisoitten yhteenlaskettujen tulojen perusteella ja on 42,5 % yhteenlasketuista kuukausituloista.
Teille lähetetään päätös tuloselvityksen mukaan vahvistetusta kuukausimaksusta.
Palveluista määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin kun maksun periminen vaarantaa
henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä. Maksumuutosta on haettava kirjallisesti asumispalvelupäälliköltä
tai palveluohjauksen päälliköltä (asumispalvelut ja laitoshoito). Hakemuksen liitteenä on oltava tarvittavat tiedot
(esim. kuittikopiot) menoista, tuloista ja talletuksista. Maksun alentamisessa otetaan huomioon talletukset.
Kun vahvistettua maksua ei ole suoritettu eräpäivään mennessä, peritään siitä korkolain 4 §:n 3 momentin mukaista
viivästyskorkoa. Maksamattomat laskut siirtyvät perintätoimiston hoidettavaksi.
Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja suostun tietojen tarkistamiseen eläkelaitoksilta ja verovirastolta

________________ ___________/____________ 20______

_________________________________________
Asiakkaan tai edustajan allekirjoitus

Tarvittavia lisätietoja saatte alueenne asumispalveluyksiköstä tai palveluohjauksesta.
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Liite 1 Tuloselvityslomakkeeseen

SÄILYTÄ TÄMÄ LOMAKE KOTONA

Maksukyvyn mukainen maksu tarkistetaan kerran vuodessa tai tulojen muuttuessa. Asiakkaalla on velvollisuus
ilmoittaa tulojen muuttumisesta. Hoitomaksu muutetaan takautuvasti tulojen muuttumisesta alkaen, vaikka tieto
siitä tulisi myöhemmin.
Asiakasmaksulain mukaan Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymällä on oikeus tarkistaa asiakkaan tulotiedot
asiakasmaksujen määrittämistä varten, mikäli kuntayhtymä ei ole saanut asiakkaalta tai hänen lailliselta edustajaltaan
riittäviä ja luotettavia tietoja maksun määräämistä varten.
Tulotiedot tarkistetaan maksun määrittämisen yhteydessä sekä kuntayhtymässä sovitun käytännön mukaan.
Jos maksun määräämistä koskeva päätös on perustunut asiakkaan tai hänen edustajansa antamiin virheellisiin tietoihin,
maksu voidaan oikaista takautuvasti enintään vuoden ajalta.
Kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen asiakasmaksua määriteltäessä huomioon otetaan asiakkaan bruttotulot
(ennen veroja). Laitoshoidon asiakasmaksua määriteltäessä huomioon otetaan asiakkaan nettotulot ( verojen jälkeen):
- palkkatulo €/kk
- työeläke €/kk
- kansaneläke, hoitotuki sekä asumistuki €/kk
- korko- ja osinkotulot (talletuksista maksettu vuosikorko, osinkotulot) €/v
- vuokratulot (asunto-osakkeesta, pellon vuokra) €/kk
- metsätulo (verohallituksen päätöksen mukainen metsän keskimääräinen vuotuinen tuotto kerrottuna
metsämaan pinta-alalla vähennettynä 10 % sekä metsätalouden korot). Ilmoita metsän pinta-ala (ha) ja
metsätalouden korot €/v
- maatalouden tulot (vahvistetun verotuksen mukaan) €/v
- elinkeinotalouden tulot (vahvistetun verotuksen mukaan) €/v
- ilmoita aina myös vero%
Tehostetun palveluasumisen maksu määräytyy samoin kuin säännöllisessä kotihoidossa olevilta.
Koska kyseessä on ympärivuorokautista hoitoa tarvitsevat asiakkaat maksu on yhden henkilön kohdalla 35 %
niistä kuukausittaisista bruttotuloista, jotka ylittävät 576 €/kk (v.2018). Kahden henkilön talouden kohdalla
maksuprosentti on 22 % niistä kuukausittaisista puolisoiden yhteenlaskutuista bruttotuloista, jotka ylittävät
1063 €/kk (v.2018).
- Maksua määriteltäessä otetaan huomioon käyttövara 160 €, mikäli asiakkaalla ei ole säästöjä enemmän kuin
5000€. Säästöt ilmoitetaan tulokyselylomakkeessa. Käyttövara on tarkoitettu käytettäväksi pesula-, lääke- ym.
menoihin. Käyttövaran osuus lasketaan asiakkaan netto tuloista (verojen jälkeen) ja tuloina huomioidaan
hoitotuki sekä asumistuki, joita asiakkaan edellytetään hakevan/tarkistavan palvelun alkaessa.
Laitoshoidon maksu voi olla enintään 85 % yksin asuvan hoitoon tulevan asiakkaan nettotuloista, kuitenkin niin, että
käyttövaraksi jää vähintään 108 €/kk (v. 2018). Jos hoidettava on ennen laitoshoidon alkamista elänyt yhteistaloudessa
(avio- tai avoliitossa) ja hänen kuukausitulonsa ovat suuremmat kuin kotona olevan puolison kuukausitulot, hoitomaksu
määräytyy puolisoitten yhteenlaskettujen tulojen perusteella ja on 42,5 % yhteenlasketuista kuukausituloista
Palveluista määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin kun maksun periminen vaarantaa
henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä. Maksumuutosta on haettava kirjallisesti kotihoidon päälliköltä
(kotihoito), asumispalvelupäälliköltä tai palveluohjauksen päälliköltä (asumispalvelut ja laitoshoito). Hakemuksen
liitteenä on oltava tarvittavat tiedot (esim. kuittikopiot) menoista, tuloista ja talletuksista. Maksun alentamisessa otetaan
huomioon talletukset.
Kun vahvistettua maksua ei ole suoritettu eräpäivään mennessä, peritään siitä korkolain 4 §:n 3 momentin mukaista
viivästyskorkoa. Maksamattomat laskut siirtyvät perintätoimiston hoidettavaksi.

