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HAKEMUS KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUN ALENTAMISEKSI 2022 

 

Selvitys menoista ja tuloista asiakasmaksun tarkistusta varten 

 

Hakemus liitteineen toimitetaan osoitteeseen: 

Osto- ja myyntilaskutustiimi /kotihoidon laskutus 

PL 46 

05801 Hyvinkää 
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Asiakkaan asuinkunta   
  

  

 

  
     

Asiakkaan sukunimi Asiakkaan etunimi 

    

Asiakkaan henkilötunnus Puhelinnumero 

    

Puolison sukunimi Puolison etunimi 

    

Puolison henkilötunnus Puhelinnumero 

    

Muu hakemuksen tekijä Hakemuksen tekijän suhde asiakkaaseen 

    

Hakemuksen tekijän yhteystiedot Hakemuksen tekijän puhelinnumero 

    

Menot joiden perusteella haetaan maksun alentamista, selvitetään perheen rahan meno hakukuukaudelta: 

Menot    ________________kuu Maksettu, 

euroa 

Lisäselvitys (kuten kenelle maksettu)      x 

liitteen

ä 

selvitys 

Asumismenot         

Vuokra / hoitovastike       

Sähkö (jos ei sisälly vuokraan/vastikkeeseen)       

Vesi (jos ei sisälly vuokraan/vastikkeeseen)       

Omakotitalon kiinteistövero       

Omakotitalon lämmityskustannukset       
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Omakotitalon jätehuolto       

Asuntolainan korot       

Kotivakuutus       

Muut selvitetyt menot:       

Muut selvitetyt menot:       

Muut menot         

Terveydenhuoltomenot: julkisen 

terveydenhuollon maksut (terveyskeskus, 

sairaala) 

      

Lääkekulut terveydenhuollon lääkärin 

määräämistä lääkkeistä 

      

Elatusmaksut       

Opintolainan korko       

Turvapuhelimen laitekustannukset       

Kotihoidon maksu       

Muut selvitetyt menot:       

Muut selvitetyt menot:       

Harkinnanvaraisesti huomioitavat tilapäiset 

menot mm. terveydenhuoltomenot 

        

Lääkärin määräämät jalka- tai fysioterapia       

Hammashoitokulut       

Poliklinikkamaksut       

Sairaalamatkojen ambulanssikulut / 

taksimatkojen omavastuu 
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Turvapuhelimen auttamiskäynneistä 

aiheutuneet kulut 

      

Kotiaterian kuukausikustannus       

Muut selvitetyt menot:       

Ulosoton huomioiminen  

 

Ulosotosta tarvitaan ulosottoviranomaisen selvitys ulosotossa olevan velan kokonaismäärästä ja siihen liittyvä 

maksusuunnitelma. Vapaaehtoisesti ulosottoon maksettuihin maksuihin suhtaudutaan kuten muihinkin velkoihin 

eikä niitä huomioida vähennyksenä. 

  

Maksu ulosottoon       

Perheen menot yhteensä, euroa 

    

Perheen tulot hakukuukaudelta sekä säästöt ja realisoitavissa oleva omaisuus 

Tulot (nettotulot, esimerkiksi pankkitilin 

tiliotteelta) 

Tulot 

asiakas, 

euroa 

Tulot 

puoliso, 

euroa 

Lisäselvitys      x 

liitteen

ä 

selvitys 

Kelan maksamat         

Kansaneläke         

Hoitotuki         

Asumistuki         

Muut Kelan maksamat (kuten takuueläke, 

työmarkkinatuki) 

        

Työeläkeyhtiöiden maksamat eläkkeet         

Ilmarinen         

Varma         

KEVA         
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Muu työeläkeyhtiö:         

Ulkomaan eläkkeet:         

Palkkatulot         

Tapaturma- tai haittakorvaukset 

vakuutusyhtiöiltä: 

        

Muut varat         

Korko- ja osinkotulot         

Säästöt         

Rahastosijoitukset         

Tulot yhteensä 

  

  

 

Perheen tulot ja varat yhteensä, euroa 

 

  

  

     

Menojen ja tulojen erotus, euroa 

    

Hakemuksen perustelut: 

Vakuutan tällä lomakkeella antamani tiedot oikeiksi. Mikäli valmistelija ei saa riittäviä tietoja maksun 

määräämistä varten asiakkaalta tai hänen lailliselta edustajaltaan, tulotiedot voidaan tarkistaa Kelalta. 

Asiakasmaksulaki 14 a § (14.12.1998/976) viranomaisten tiedonsaantioikeus. Tällä lomakkeella kerättyjä tietoja 

käytetään kotihoidon maksun tarkistamiseen. 

 

     

Paikka ja aika 

 

Asiakkaan tai hakijan allekirjoitus ja 

nimenselvennys 
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Tietosuoja 

 

Hakemuksen käsittelystä, hakemisesta ja asiakkuudesta muodostuu asiakas- ja potilasrekisteritietoja. Asiakas- ja 

potilasrekisteritietoja käytetään palvelujen järjestämiseen ja toteuttamiseen. Lisäksi tietoja voidaan käyttää kuntayhtymän 

oman toiminnan suunnitteluun ja tilastointitarpeisiin. Asiakas- ja potilasrekisterin tietoja voivat käyttää ainoastaan asiakkaan 

hoitoon ja palveluihin sekä siihen liittyviin tehtäviin osallistuva Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän henkilökunta. 

Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan EU-yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679) sekä muuta voimassa olevaa 

tietosuojalainsäädäntöä. Asiakastiedot tallennetaan Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän asiakas- tai 

potilastietojärjestelmään sosiaalihuollon rekisteriin. Tietosuojaselosteet ja tietosuojaan liittyvät informoinnit ovat nähtävissä 

Keski-Uudenmaan sote kuntayhtymän toimipisteissä. Asiakkaalla on oikeus pyynnöstä tutustua, nähdä, tarkistaa ja oikaista 

itseään koskevia asiakas- ja potilasrekisteritietoja (EU-tietosuoja-asetus artiklat 12, 15, 16, 19). Lisätietoja 

tietosuojasta/lomakkeet omien oikeuksien toteuttamiseen https://tietosuoja.fi/etusivu  

 

 

https://tietosuoja.fi/etusivu

