
Ikääntyneiden palvelut / omaishoidon koordinaattori
Liessaarenkatu 3, 08100 Lohja

LYHYTAIKAISEN PERHEHOIDON 
KUUKAUSIRAPORTTI

 kuu 20

Perhehoitaja

Pvm

  
Perhehoitaja toimittaa lomakkeen 
omaishoidon koordinaattorille 
maksukuukauden 11. päivään 
mennessä!

Perhehoitajan  allekirjoitus

Matkat           __________ km     __________€
Kulukorvaus __________ pv     __________ €
Palkkio           __________ h/pv __________ €

(1104) 4303 5703 505 palkkio
(1110) 4401 5703 505 kulukorvaus
(7650) 4400 5703         matkat

Asiatarkastaja  _____/_____20_____

Hyväksyjä  _____/_____20_____

PERHEHOITAJA TÄYTTÄÄ           IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT TÄYTTÄÄ
     Asiakasmaksu

Hoidettavan nimi ja 
henkilötunnus

Hoitoaika  
(pvm, klo)

Matkat 
 (km)   Laskutusperuste Tiliöinti 

(O/M)    Perhehoitajan palkkio

    

  
  
 

Osavuorokautinen

Lyhytaikainen

Osavuorokautinen

Matkat           __________ € /km x  ____km, yht.    ________€

Kulukorvaus __________ €/pv x  ____pv, yht. __________ €

Palkkio           __________ € h/pv x  ____h/pv, yht.  ________ €Lyhytaikainen

Osavuorokautinen

Lyhytaikainen

Osavuorokautinen

 klo  -

 klo 

Lyhytaikainen

Maksetaan yht.   _____________ €

Omaishoitajan vapaa

Omaishoitajan vapaa

Omaishoitajan vapaa

Omaishoitajan vapaa

Matkat           __________ € /km x  ____km, yht.    __________€

Kulukorvaus __________ €/pv x ____pv , yht.__________ €

Palkkio           __________ € h/pv x  ____h/pv,  yht.  ________ €

Matkat           __________ € /km x  ____km, yht.    ________€

Kulukorvaus __________ €/pv  x  ____pv, yht__________ €

Palkkio           __________ € h/pv x  ____h/pv, yht.  __________ €

Matkat           __________ € /km x  ____km, yht.    ________€

Kulukorvaus __________ €/pv  x  ____pv, yht.__________ €

Palkkio           __________ € h/pv  x  ____h/pv, yht.  ________ €

Loppumispäivä

 - klo 

Loppumispäivä
 klo 

Alkamispäivä

 - klo 

Loppumispäivä
 klo 

Alkamispäivä

 - klo 

Loppumispäivä
 klo 

Alkamispäivä

Alkamispäivä

Omaishoidon tuen 
 asiakkaat:

(1104) 4303 5701 7702 8958 505   palkkio
(1110) 4401 5701 7702 8958 505   kulukorvaus
(7650) 4400 5701 7702 8958            matkat

Muut asiakkaat:

Palkkio           __________ h/pv __________ €
Kulukorvaus __________ pv     __________ €
Matkat           __________ km     __________€

Maksetaan   yht.   _____________ €

x  ____pv

x  ____pv

x  ____vrk

x  ____pv

x  ____pv

x  ____vrk

x  ____vrk

x  ____pv

x  ____pv

x  ____pv

x  ____vrk

x  ____pv

Perhehoitaja täyttää:  
- hoidettavan nimi (henkilötunnus) 
- hoitoaika (alkamispäivä ja klo, 
  loppumispäivä ja klo)  
- matkat (kilometrit)

Palkanlaskenta


Ikääntyneiden palvelut / omaishoidon koordinaattori
Liessaarenkatu 3, 08100 Lohja
LYHYTAIKAISEN PERHEHOIDON
KUUKAUSIRAPORTTI
 
Perhehoitaja toimittaa lomakkeen omaishoidon koordinaattorille maksukuukauden 11. päivään mennessä!
Perhehoitajan  allekirjoitus
Matkat           __________ km     __________€
Kulukorvaus __________ pv     __________ €
Palkkio           __________ h/pv __________ €
(1104) 4303 5703 505 palkkio
(1110) 4401 5703 505 kulukorvaus
(7650) 4400 5703         matkat
Asiatarkastaja  _____/_____20_____
Hyväksyjä  _____/_____20_____
PERHEHOITAJA TÄYTTÄÄ          
 IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT TÄYTTÄÄ
 Asiakasmaksu
Hoidettavan nimi ja henkilötunnus
Hoitoaika 
(pvm, klo)
Matkat
 (km)
  Laskutusperuste
Tiliöinti
(O/M)
   Perhehoitajan palkkio
 
 
 
Matkat           __________ € /km x  ____km, yht.    ________€
Kulukorvaus __________ €/pv x  ____pv, yht. __________ €
Palkkio           __________ € h/pv x  ____h/pv, yht.  ________ €
Maksetaan yht.   _____________ €
Matkat           __________ € /km x  ____km, yht.    __________€
Kulukorvaus __________ €/pv x ____pv , yht.__________ €
Palkkio           __________ € h/pv x  ____h/pv,  yht.  ________ €
Matkat           __________ € /km x  ____km, yht.    ________€
Kulukorvaus __________ €/pv  x  ____pv, yht__________ €
Palkkio           __________ € h/pv x  ____h/pv, yht.  __________ €
Matkat           __________ € /km x  ____km, yht.    ________€
Kulukorvaus __________ €/pv  x  ____pv, yht.__________ €
Palkkio           __________ € h/pv  x  ____h/pv, yht.  ________ €
Loppumispäivä
Loppumispäivä
Alkamispäivä
Loppumispäivä
Alkamispäivä
Loppumispäivä
Alkamispäivä
Alkamispäivä
Omaishoidon tuen
 asiakkaat:
(1104) 4303 5701 7702 8958 505   palkkio
(1110) 4401 5701 7702 8958 505   kulukorvaus
(7650) 4400 5701 7702 8958            matkat
Muut asiakkaat:
Palkkio           __________ h/pv __________ €
Kulukorvaus __________ pv     __________ €
Matkat           __________ km     __________€
Maksetaan   yht.   _____________ €
x  ____pv
x  ____pv
x  ____vrk
x  ____pv
x  ____pv
x  ____vrk
x  ____vrk
x  ____pv
x  ____pv
x  ____pv
x  ____vrk
x  ____pv
Perhehoitaja täyttää: 
- hoidettavan nimi (henkilötunnus)
- hoitoaika (alkamispäivä ja klo,
  loppumispäivä ja klo) 
- matkat (kilometrit)
Palkanlaskenta
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