T U L O S E L V I T Y S

Marttilan kunta
Sosiaalilautakunta

Perhehoidon asiakasmaksupäätöstä
varten

Härkätie 773
21490

MARTTILA

Asiakkaan nimi

Henkilötunnus

Puolison/muun ruokakunnan jäsenen nimi

Henkilötunnus

Jatkuvat henkilökohtaiset nettotulot:

euroa/kk
Asiakas

Puoliso

Kansaneläkelaitos
Työeläkkeet, maksaja ja euromäärä

Palkkatulot
Rahana maksettava  syytinki

 elatusapu

Muut tulot, eläkkeet ja elinkorot eriteltynä maksajittain:

TULOT YHTEENSÄ
Säännölliset tulot omaisuudesta:

*)

e/vuosi

Maatalous- ja/tai liiketulo
Vuokratulot
Korkotulot
Osuuskorko- ja osinkotulot
Muut pääomatulot

TULOT OMAISUUDESTA YHTEENSÄ
NETTOTULOT YHTEENSÄ
Tuloista tehtävät vähennykset:
- Asumistuki
- Rintamalisä
- Lääke- ja terveydenhoitokulut
- Yhtiövastikkeet (jos vuokratuloja)
- Muut vähennykset eriteltynä
VÄHENNYKSET YHTEENSÄ
TULOT YHTEENSÄ
*) Eriteltävä asiakkaan omistamaa osuutta vastaava määrä.
K ä ä n n ä !

Tiedot asiakkaan omaisuudesta

Asiakkaan
osuus

Asunto-osakkeet:
Yhtiön nimi

Sijaintikunta

Huoneisto on
Omassa
käytössä

Asiakkaan
osuus
Annettu
vuokralle

Tyhjillään

Tilin korko,

euroa/vuosi

Asiakkaan
osuus

Annettu
vuokralle

Maan/metsän
pinta-ala

Asiakkaan
osuus

Talletukset:
Rahalaitoksen nimi, tilimuoto

Kiinteä omaisuus:
Tilan nimi

Sijaintikunta

Omassa
käytössä

ha
ha
Muut osakkeet ja osuudet:
Osakeyhtiön/Osuuskunnan/Yhtymän nimi

Osakkeiden/osuuksien määrä
/kpl

Asiakkaan
osuus

Muu omaisuus, josta asiakkaalla on säännöllisiä tuloja:
Omaisuuden laatu ja määrä

Asiakkaan
osuus

Lisätietoja:________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Olen tietoinen, että tietojani rekisteröidään Marttilan kunnan
asiakasrekisteriin.
Vakuutan, että olen edellä totuudenmukaisesti ilmoittanut kaikki tiedossani
olevat tulot ja omaisuuden, ja annan luvan niiden tarkistamiseen.
__________________ _____/____20____
_______________________________________________________
Tietojen antajan allekirjoitus
_______________________________________________________
Osoite ja puhelinnumero
Pyydän lähettämään laskut/päätökset
LIITTEET:

Asiakkaalle itselleen

Tietojen antajalle

Verotuspäätös ja erittelysivu

Muu todistus, mikä/mitkä

Todistukset eläkkeistä

________________________

PERHEHOIDON ASIAKASMAKSU
Perhehoidosta peritään asiakasmaksu, joka määräytyy pitkäaikaisesta laitoshoidosta perittävän maksun
määräytymisperusteiden mukaan. Maksu on toistaiseksi määrättävä kuukausimaksu, joka tarkistetaan
perheen olosuhteiden tai maksukyvyn olennaisesti muuttuessa.
Maksu määrätään maksukyvyn mukaan ja se voi olla enintään 85 % hoidossa olevan nettokuukausituloista. Perhehoidossa olevan henkilön henkilökohtaiseen käyttöön on jäätävä vähintään 108 € kuukaudessa.
Huomioon otettavat tulot
-

Perhehoidossa olevan nettotulot (verojen vähentämisen jälkeen) sekä verosta vapaat tulot. Jos
kuukausitulot vaihtelevat, otetaan huomioon viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo.

-

Palkkatulot, eläkkeet ja niihin rinnastettavat jatkuvat etuudet ja elinkorot

-

Kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty rahana suoritettava etuus
(syytinki)

-

Muut jatkuvat henkilökohtaiset tulot samoin kuin pääomasta ja muusta omaisuudesta saatavat nettotulot kuten korko-, osinko- ja vuokratulot.

-

Vammaisetuudet, joita ovat eläkettä saavan hoitotuki sekä hoitotuen osana maksettava veteraanilisä, alle 16 vuotiaan vammaistuki, 16 vuotta täyttäneen vammaistuki ja ruokavaliokorvaus.

-

Viimeksi toimitetussa verotuksessa vahvistetut maatalouden ja elinkeinotoiminnan pääoma- ja ansiotulo-osuudet sekä verovelvollisen osuus yhtymän tulosta. Näitä tuloja voidaan tarkistaa viimeksi
toimitetun verotuksen osoittamasta tulosta Verohallituksen vuosittain ennakon kannon perusteeksi
pantavasta tulosta antaman päätöksen mukaisilla prosenttimäärillä.

-

Metsätulona otetaan huomioon metsän keskimääräinen vuotuinen tuotto hehtaarilta kerrottuna
metsämaan pinta-alalla. Tästä määrästä vähennetään 10 prosenttia ja metsätalouden korot. Metsätuloa on alennettava palvelun käyttäjän vaatimuksesta, mikäli tilakohtaisen vuotuisen hakkuumahdollisuuden nettoraha-arvo on metsänhoitoyhdistyksen tai metsäkeskuksen antaman lausunnon perusteella vähintään 10 prosenttia alempi kuin metsätulo. Alennus on metsätulon ja hakkuumahdollisuuden nettoraha-arvon erotuksen suuruinen.

Elatusvelvollisuus
Asiakasmaksuasetuksen 15 §:n mukaan ennen pitkäaikaisen laitoshoidon maksun määräämistä on selvitettävä, onko palvelun käyttäjä ennen laitoshoidon alkamista elänyt yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa tai onko hänellä alaikäisiä lapsia, joiden elatus on ollut kokonaan tai osittain
riippuvainen palvelun käyttäjän tuloista. Mikäli Teillä on em. perheenjäseniä, pyydämme täyttämään tuloselvitykseen tiedot myös heidän osaltaan. Jos suurempituloinen puoliso on laitoshoidossa, hoitomaksu
voi olla enintään 42,5 % puolisoiden yhteenlasketuista tuloista.
Virheellisiin tietoihin perustuva maksupäätös voidaan oikaista takautuvasti enintään vuoden ajalta.
Pyydämme palauttamaan lomakkeen täytettynä sosiaalitoimistoon kahden viikon kuluessa. Liitteenä
pyydämme toimittamaan:
-

vuoden 2017 verotuspäätös + ERITTELYSIVU (Selvitystä ennakonpidätysperusteista ei tarvitse toimittaa.)
todistukset vuonna 2019 maksettavista eläkkeistä ja
todistukset muista tuloista.
Lisätietoja: Toimistosihteeri Annukka Hakala, puh. 044 744 9315.

