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SELVITYS MAKSUKYVYN MUKAISEN KOTIHOIDON TAI PITKÄAIKAISEN ASUMISPALVELUN ASIAKASMAKSUN
MÄÄRITTÄMISTÄ VARTEN VUODELLE 2022
Liitä selvitykseen tositteet alla mainituista tuloista ja menoista, sekä viimeisin vahvistettu verotustodistus tai verotuspäätös.

ASIAKKAAN NIMI:
ASIAKKAAN HENKILÖTUNNUS:
TULOTIEDOT

MAKSAJA

Ansiotulo /palkka
Kansaneläke
Takuueläke
Työeläke
Työeläke
Vanhuuseläke
Perhe-eläke
Ulkomaan eläke
Muut eläkkeet

Kela
Kela

Eläkettä saavan hoitotuki
Osinkotulot
Korkotulot
Laskennallinen metsätulo

Kela

Vuokratulo
Muu tulo
MENOT

Asiakkaan maksettavaksi määrätyt
elatusavut
Edunvalvojan palkkion perusmaksu
tai edunvalvojan palkkio
Aiemman oman asunnon kulut
(koskee vain palveluasujia)
Muut vähennykset

€ / KK

BRUTTOTULOT € / KK
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PUOLISON NIMI:
PUOLISON HENKILÖTUNNUS:
TULOTIEDOT

MAKSAJA

Ansiotulo / palkka
Kansaneläke
Takuueläke
Työeläke
Työeläke
Vanhuuseläke
Perhe-eläke
Ulkomaan eläke
Muut eläkkeet
Eläkettä saavan hoitotuki
Osinkotulot
Korkotulot
Laskennallinen metsätulo
Vuokratulo
Muu tulo

BRUTTOTULOT € / KK

Kela
Kela

Kela

MENOT

€ / KK

Puolison maksettavaksi määrätyt
elatusavut
Edunvalvojan palkkion perusmaksu tai edunvalvojan palkkio
Muut vähennykset
Mikäli emme saa riittäviä tietoja maksun määräämistä varten asiakkaalta tai hänen lailliselta edustajaltaan, kunnalla on oikeus tarkistaa tiedot asiakasmaksun määräämistä varten (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksusta 1201/2020, 14 a §). Ulkomaan eläkkeistä tulee toimittaa kopio eläkepäätöksestä. Edunvalvontapalkkiosta tulee toimittaa kopio maksukuitista.
Voitte palauttaa kotihoidon asiakasmaksua koskevan tulotietolomakkeen liitteineen henkilöstön välityksellä tai
postitse osoitteeseen Keravan kaupunki / kotihoito, Santaniitynkatu 1, 04250 Kerava.
Palveluasumisen asiakkaiden osalta tulotiedot toimitetaan Keravan kaupunki, Palveluohjaaja Kati Rauhala, Arjessa selviytymistä tukevat palvelut/ Metsolantie 2, PL 7, 04201 KERAVA

Päiväys ________________

/

____________________________
Allekirjoitus

2022

Päiväys ________________

/

2022

_______________________________
Allekirjoitus
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OHJEET
Bruttotulot kuukaudessa
Bruttotuloilla tarkoitetaan tuloja, joista ennakonpidätystä ei ole vielä suoritettu.
Huomioon otettavat tulot
Kuukausitulona huomioidaan asiakkaan ja hänen puolisonsa jatkuvat tai vuosittain toistuvasti saadut veronalaiset ansio- ja pääomatulot ja verosta vapaat tulot tulonhankkimisesta aiheutuneilla
kustannuksilla vähennettynä sekä laskennallinen metsätulo. Tulona ei oteta huomioon tuloverolain
92 §:ssä tarkoitettuja verovapaita sosiaalietuuksia lukuun ottamatta elatustukea ja eläkettä saavan
hoitotukea. Eläkettä saavan hoitotuen osana maksettavaa veteraanilisää ei oteta tulona huomioon.
Jatkuvat tai vuosittain toistuvasti saadut apurahat tai tunnustuspalkinto otetaan tulona huomioon
siltä osin kuin ne säädetään veronalaiseksi tuloksi tuloverolain 82 §:n 2 momentissa.
Jos tulot vaihtelevat, kuukausitulona otetaan huomioon viimeksi kuluneiden 12 kuukauden keskimääräinen kuukausitulo. Kotihoidon osalta Keravalla ei tuloina huomioida omaishoidon tuen palkkiota.
Laskennallinen metsätulo
Laskennallisella metsätulolla tarkoitetaan varojen arvostamisesta verotuksessa annetun
lain (1142/2005) 7 §:n 3 momentin mukaan vahvistettua metsän keskimääräistä vuotuista tuottoa
hehtaarilta kerrottuna metsämaan pinta-alalla. Tästä määrästä vähennetään kymmenen prosenttia
ja metsätalouden korot.
Kunnan on asiakkaan tai hänen edustajansa vaatimuksesta alennettava laskennallista metsätuloa,
jos tilakohtaisen vuotuisen hakkuumahdollisuuden nettoraha-arvo on Suomen metsäkeskuksen tai
metsänhoitoyhdistyksen antaman lausunnon perusteella vähintään kymmenen prosenttia alempi
kuin metsätulo. Alennus on metsätulon ja hakkuumahdollisuuden nettoraha-arvon erotuksen suuruinen.
Metsätuloa ilmoittaessa on toimitettava tositteet edellä mainittujen seikkojen osalta.
Asiakkaan maksettavaksi määrätyt elatusavut
Vähennyksenä huomioidaan asiakkaan suoritettavaksi vahvistettu elatusapu sekä hänen tosiasiallisista perhesuhteistaan johtuvat muut vastaavat kustannukset. Elatusapua ei vähennetä, jos elatusavun saajana on asiakkaan aviopuoliso, jonka kanssa asiakas on elänyt yhteistaloudessa välittömästi ennen pitkäaikaisen asumispalvelun alkamista.
Edunvalvojan palkkion perusmaksu tai edunvalvojan palkkio
Vähennyksenä huomioidaan mahdollinen tuomioistuimen tai holhousviranomaisen asiakkaalle
määräämän edunvalvojan palkkion perusmaksu, jonka suuruudesta säädetään holhoustoimesta
annetun lain (442/1999) 44 §:n 5 momentin nojalla sekä edunvalvontavaltuutuksesta annetun
lain (648/2007) 22 §:ssä tarkoitettu valtuutetun palkkio, kuitenkin enintään edellä tarkoitetun
edunvalvojan palkkion perusmaksun suuruisena.
Aiemman oman asunnon kulut
Pitkäaikaiseen palveluasumiseen siirtyviltä asiakkailta vähennyksenä huomioidaan asiakkaan todelliset asumismenot ennen pitkäaikaiseen palveluasumiseen siirtymistä seuraavasti:
1) omistusasunnosta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset kulut viimeisten kuuden kuukauden
ajalta;
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2) vuokra-asunnon vuokra ja muut asumisesta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset kulut
asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain (481/1995) 52 §:ssä tarkoitetulta vuokralaisen irtisanomisajalta, joka on 1 kuukausi;
3) asumisoikeusasunnon asumisoikeusasunnoista annetun lain (650/1990) 16 §:ssä tarkoitettu
käyttövastike ja muut asumisesta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset kulut kolmelta kuukaudelta.
Asumismenojen vähentämiseksi tulee asiakkaan toimittaa tositteet sekä tieto menojen jatkumisesta palveluun siirtyessä muiden selvitysten yhteydessä.
Muut menot
Vähennyksenä huomioidaan lisäksi avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta annetussa laissa (26/2011) tarkoitettu pesänjakajan tai tuomioistuimen määräämä hyvitys, joka hänen on suoritettava rahana sekä kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty
etuus, joka hänen on suoritettava rahana.

Maksun suuruus:
Jatkuvasta kotona annettavasta kotihoidosta peritään maksut siten, että kuukausimaksu määräytyy
hoito- ja palvelusuunnitelmassa määritellyn palvelutuntien määrän ja perheen koon mukaan maksuttomuuden tuloraja huomioon ottaen. Kotihoidon kuukausimaksu peritään alla olevan taulukon
mukaisesti. Kotona annettu palvelu ei saa ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia
52,64 €/ tunti.
Pitkäaikaisessa palveluasumisessa asuvat asiakkaat tarvitsevat Keravan kaupungin myöntämisperusteiden mukaisesti useissa henkilökohtaisissa toiminnoissa aikaa vievää apua tai huomattavassa
määrin ohjausta ja/tai valvontaa. Yöaikaan asiakas tarvitsee turvapalvelun sekä tarvittavan satunnaisen avun. Asiakkaiden avun tarve palveluasujilla sijoittuu tyypillisimmin taulukon kohtaan 38
tuntia kuukaudessa tai enemmän. Asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmassa määritellään asiakkaan päivittäin tarvitseman avun määrä, johon maksupäätös perustetaan.
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Perheen koko, henkilömäärä

1

2

3

4

5

6

Tuloraja €/kk

598

1 103

1 731

2 140

2 591

2 976

Jos henkilöitä on enemmän kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 356 eurolla kustakin seuraavasta henkilöstä. Maksuprosentit
ovat seuraavat:
Maksuprosentti perheen koon mukaan
Perheen koko, henkilöä

1

2

3

4

5

6

4 h tai vähemmän

8,00

7,00

6,00

6,00

6,00

6,00

5–8

10,00

8,75

7,50

7,50

7,50

7,50

9–12

17,00

14,75

12,50

12,50

12,50

12,50

13–16

21,00

17,75

14,50

14,50

14,00

12,00

17–20

24,50

20,50

16,50

16,00

14,00

12,00

21–24

26,50

22,50

18,50

16,00

14,00

12,00

25–28

28,50

24,00

19,00

16,00

14,00

12,00

29–32

30,50

24,00

19,00

16,00

14,00

12,00

33–36

32,50

24,00

19,00

16,00

14,00

12,00

37–38

34,50

24,00

19,00

16,00

14,00

12,00

38 h tai enemmän

35,00

24,00

19,00

16,00

14,00

12,00

Palvelutunnit/kk

Pitkäaikaisen kotihoidon tai pitkäaikaisen asumispalvelun päätöksen johdosta asiakkaalle tehdään asiakkaan maksukyvyn mukaan määräytyvä asiakasmaksulaskelma, johon voi hakea muutosta asiakasmaksupäätöksessä kuvatuin muutoksenhakuohjein.
Maksukyvyn mukaisesti määräytyvästä maksusta päätetään toistaiseksi. Maksu tarkistetaan asiakkaan tai tämän
edustajan hakemuksesta taikka kunnan aloitteesta silloin, jos:
1) asiakkaan tai hänen perheensä tulot ovat muuttuneet;
2) asiakkaan tai hänen puolisonsa oikeus vähennyksiin on muuttunut;
3) perheen olosuhteet ovat muuttuneet;
4) maksu osoittautuu virheelliseksi;
5) asiakkaalle laadittua asiakassuunnitelmaa muutetaan siten, että sillä on vaikutusta asiakasmaksun suuruuteen;
6) kunnan maksuperusteita muutetaan siten, että sillä on vaikutusta asiakasmaksun suuruuteen.
Jos maksua koskeva päätös on perustunut asiakkaan tai hänen edustajansa antamiin virheellisiin tietoihin, maksu
voidaan oikaista takautuvasti enintään yhden vuoden ajalta.
Jos asiakkaan tai puolison tuloissa tai menoissa tapahtuu muutoksia, tulee niiden huomioimiseksi asiakasmaksussa hakea muutosta lomakkeella joka löytyy osoitteesta https://bit.ly/asiakasmaksun-muutos.
Äkillisten menojen tai tulojen muutosten yhteydessä asiakas voi hakea myös asiakasmaksun alentamista tai perimättä jättämistä. Sosiaalihuollon palveluista määrätty maksu ja terveydenhuollon palveluista henkilön maksuky-
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vyn mukaan määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista. Maksun alentaminen ja perimättä jättäminen on ensisijaista toimeentulotuesta annetussa laissa (1412/1997) tarkoitettuun toimeentulotukeen nähden.

