Muonion kunta
Sosiaalitoimi
Puthaanrannantie 15
99300 Muonio

kotipalvelu ja kotisairaanhoito
vain kotipalvelu
vain kotisairaanhoito
palveluasuminen
tehostettu palveluasuminen

Asiakas-/perhetiedot

saapunut sosiaalitoimistoon:
Henkilötunnus

Asiakkaan sukunimi ja etunimet
Puolison sukunimi ja etunimet
Naimaton

palautettava sosiaalitoimistoon viimeistään pvm

TULOSELVITYS

Henkilötunnus

Avioliitossa

Eronnut

Leski

Puhelinnumero
Puhelinnumero

Avoliitossa

Asuu erillään

Kotiosoite
Kotona asuvat lapset, nimi ja syntymäaika
Tietojen antajan (ellei yllä mainitut) sukunimi, etunimi

puhelinnumero

Tulot kuukaudessa (täyttöohjeet kääntöpuolella)
Asiakkaan
€ (brutto)

Avio-/
avopuolison
€ (brutto)

Asiakkaan
€ (brutto)

Tark. 1

Palkkatulot
Työeläkeet

Avio-/
avopuolison
€ (brutto)

Tark.

1

Pääomatulot, mitkä

Muut eläkkeet, mm. oma
eläke (vakuutusyhtiöltä)
Pankkitalletusten
ym.korot

Kansaneläke
Hoitotuki

Lastenhoidon tuki
Veteraanilisä
Päivä- ja äitiysraha
Ylimääräinen rintamalisä
Itsenäisen ammatin harjoittamisesta saatavat tulot

Muut tulot, mitkä 2

Yritystoiminnan tulot,
yrityksen nimi
Metsämaata
oma _________ ha, puolison _________ ha
Työttömyyskorvaus
ja työmarkkinatuki

kuolinpesän _________ha, osuus_____
VÄHENNETTÄVÄT ERÄT,
mitkä (katso ohje)

Elatusapu tai elatustuki

Lapsen / lasten päivähoitopaikka
Hoitopaikan ylläpitäjä
Kunta
Yksityinen

Hoitomaksu yksityisessä €/kk
hoitopaikassa

Maksetaan hoitomaksu yksityisessä päivähoitopaikassa lapsen sairauspäiviltä
Ei
Kyllä

Tietojen antajan allekirjoitus
Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja suostun annettujen tietojen tarkistamiseen
Päiväys
Tietojen antajan allekirjoitus

1
2

Viranomainen täyttää tummennetut kohdat ja tarkistaa tulotiedot tarvittaessa
Täytetään, mikäli asiakkaan tulot vaikuttavat maksun suuruuteen

käännä

Maksupäätöksen perusteena ovat
- asiakkaan ilmoittamat ja tarkistetut tulot,
- laki ja asetus sosiaali- ja terveyshuollon asiakasmaksuista muutoksineen sekä
- palvelu- ja hoitosuunnitelma, jossa on todettu palvelujen määrä ja laatu sekä niiden osalta kunnan vahvistamat yleiset perusteet maksun porrastamiseksi
Hakemukseen liitettävä (sekä asiakkaan että puolison)
- viimeksi toimitettu verotuspäätös etenkin erittelyosa, jossa näkyy tulot eriteltynä eläkelaitoksittain ja palkanmaksajittain sekä varallisuus (erittelyosa on keväällä tulleessa veroehdotuksessa)
- ulkomaan eläkkeestä tammikuussa tullut ilmoitus eläkkeen määrästä. Suomen eläkkeistä tulleita
ilmoituksia ei tarvitse liittää, sillä ne saamme tarkistettua KELA:n tietojärjestelmästä.
- kuukausipalkkalaskelma, jos tulot ovat säännöllisiä
- palkkatodistus vuoden ajalta esim 1.1.2013 – 31.12.2013, jos kuukausitulot vaihtelevat
- pankin todistus edellisen vuoden korko- ja osinkotuloista
- muistakaa ilmoittaa metsämaan pinta-ala myös, jos osuus kuolinpesän metsäomaisuuteen.
Jos maksettu metsätalouden korkoja, liitä kuitti mukaan. Metsätalouden korkoja eivät ole pääoman kasvattamiseen ja ylläpitämiseen liittyvien menojen korot.

TÄYTTÖOHJEITA
Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta kotona annettavasta palvelusta peritään palvelun laadun ja
määrän, palvelun käyttäjän maksukyvyn sekä perheen koon mukaan määräytyvä kuukausimaksu.
Kuukausituloina otetaan huomioon palvelun käyttäjän sekä hänen kanssaan avioliitossa tai
avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta
vapaat tulot. Jos kuukausittaiset tulot vaihtelevat, otetaan kuukausitulona huomioon viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo. Metsätulo otetaan huomioon laskennallisena.
Veronalaisina tuloina voidaan myös ottaa huomioon viimeksi toimitetussa verotuksessa vahvistetut
veronalaiset tulot korotettuna niillä prosenttimäärillä, jotka verohallitus määrää vuosittain antamissaan päätöksissä ennakkoperinnän laskemisperusteista.
Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon suoritetut elatusavut ja tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset sekä syytinki.
Tuloina ei oteta huomioon lapsilisää, lapsen hoitotukea, asumistukea, vammaistukea, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja, sotilasavustusta, rintamalisää,
opintorahaa, aikuisopintorahaa, opintotuen asumislisää, opintojen johdosta suoritettavia apurahoja
ja muita vastaavia avustuksia eikä perhehoidon kustannusten korvauksia.
Kuukausimaksu peritään myös palvelun saajasta johtuvan kotona annettavan palvelun tilapäisen
keskeytyksen ajalta. Jos keskeytys kestää yli viisi päivää, kuukausimaksua ei peritä viisi päivää
ylittävältä ajalta. Tältäkään ajalta ei peritä maksua, jos keskeytys johtuu kunnasta tai palvelun saajan olemisesta kunnallisessa laitoshoidossa. Maksua ei peritä lainkaan, jos keskeytys jatkuu koko
kuukauden.
Tilapäisestä kotipalvelusta voidaan periä kunnan päättämä kohtuullinen maksu ja tilapäisestä kotisairaanhoidosta asetuksella määritelty maksu.
Palvelusta määrätty maksu voidaan jättää perimättä tai sitä voidaan alentaa, jos henkilön elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen siihen on syytä.

