
 TULOSELVITYS ASIAKASMAKSUN MÄÄRÄÄMISTÄ VARTEN / 

ASUMISPALVELU 

(pienryhmäkodit Peltola – Rantala)                                                         

 

                              
Asiakas  Henkilötunnus Siviilisääty   
             

 Avioliitto 
 

 Eronnut 
 

 Naimaton 
 

 Avoliitto 
 

 Leski 
 

 
Puoliso tai avopuoliso 

 
Henkilötunnus 

 
Puhelinnumero 

  

                   

 

Lähiosoite   Postinumero  Postitoimipaikka 
                  

 
Asioidenhoitaja (Laskun saaja) 

 
Henkilötunnus 

 
Puhelinnumero 

 

                   

 

Laskutusosoite   Postinumero  Postitoimipaikka 
                  

Huomioon otettavat tulot:     

 Asiakas  Puoliso  

 Bruttotulot € / kk Bruttotulot  Bruttotulot  

Palkkatulo Palkkatulo:     
            

           
 

Kansaneläke Kansaneläke                   
           

 

Takuueläke                             
           

 

 Hoitotuki 
 

 
 

 
 

 Asumistuki 
 

 
 

 
 

Työeläkkeet Eläkelaitoksen nimi: 
 

           
           

            
           

 

Eläkelaitoksen nimi: 
 

           
           

       
      

 

Eläkelaitoksen nimi: 
 

           
           

            
           

 

Perhe-eläke Eläkelaitoksen nimi: 
 

           
           

            
           

 

Eläkelaitoksen nimi: 
 

 
 

 
 

Ulkomaan eläke Eläkelaitoksen nimi: 
 

 
 

 
 

Vuokratulot 
 

Selite:            
           

            
           

 

Korko- ja osinkotulot Selite: 
 

 
 

 
 

Maatalouden tulo 
Maanvuokratulot 

Selite: 
 
 

           
           

 
           
           

 



Metsätulo 
Metsätulona otetaan huomioon 
varojen arvostamisesta 
verotuksessa annetun lain 
(1142/2005) mukainen metsän 
keskimääräinen vuotuinen tuotto 
hehtaarilta kerrottuna metsämaan 
pinta-alalla. Tästä määrästä 
vähennetään 10 % ja 
metsätalouden korot. 
* Kunkin metsäalan kohdalle 
merkitään, onko se asiakkaan vai 
puolison. 

Metsän ha-määrä: _________ 
 
Sijaintikunta: ______________ 
 
Metsätalouden korot: 
______________________ 
 

           
           

 

           
           

 

Muut tulot 
 
 
 

Selite: 
 
 

           
           

 

           
           

  

Tuloista tehtävät  vähennykset:  
(Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 10 c § (30.12.2020/1201) 

 Menot €/kk Asiakas  Puoliso   

Aiemman asunnon kulut  
€/kk  

Hoitovastike/käyttövastike 
  

           
           

huomioidaan pakolliset ja 
kohtuulliset asumismenot 

Vuokra/tontin vuokra,  
selite:  
 

   

 Kiinteistövero 
 

  
           
           

 Muut pakolliset asumismenot, 
esim. sähkö ja vesi:   
 

  
           
           

 Muut kiinteistökohtaiset 
menot, selite:  
 

   

Lääkekustannukset 
- huomioidaan enintään 
sairausvakuutuslain 
vuosiomavastuun mukaisena 
 
- reseptimääräyksellä 
hankituista lääkkeistä, -
ravintovalmisteista ja 
perusvoiteista toimitettava 
yhteenvetolistaus ja 
valmistekohtaiset arviot 
vuosikustannuksista  
 

Selite: 

 

 

 

 

Selite: 

  

Edunvalvontameno 
 

 
   

Muut menot Selite: 
 
 

   

 
Vakuutan antamani tiedot oikeiksi: 
Allekirjoitus:  

  
     /      

 
2021 

 

Paikka     
 
                                                     

 Aika   Asiakkaan tai edustajan allekirjoitus 

 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920734#a30.12.2020-1201


Voitte tehdä suoramaksusopimuksen pankkiinne saatuanne ensimmäisen asumispalvelulaskun. 
Laskulla näkyy kotihoidon suoramaksun palvelutunnus.  
 

Tietojen antajan nimi ja puhelinnumero 

 

 

 
Lomakkeen palautusosoite:  Palvelukeskus Paakkilanhovi, Kirkkotie 17, 86600 Haapavesi 

 
 

Hakemuksen liitteeksi tarvitsemme seuraavat tiedot sekä asiakkaalta että puolisolta:  
 

1. Vahvistettu verotuspäätös tai muu todistus tuloista 
2. Tositteet pääomatuloista (esim. pankin antamat selvitykset korko- tai ja osinkotuloista)  
3. Tositteet vähennyksistä (esim. asumiskustannukset, edunvalvontakulut, ulosotto)  
4. Kopio palkkalaskelmasta, mikäli asiakkaalla tai puolisolla on palkkatuloja  
5. Reseptilääkkeistä  ja muista reseptillä ostettavista valmisteista yhteenvetolistaus ja valmistekohtaiset arviot 
vuosikustannuksista.  
 
 

Sosiaalihuollon viranomaisella on oikeus tarkistaa tiedot Kelasta, eläkelaitoksista sekä tarvittaessa 
rahalaitoksista. tietoja voidaan saada myös teknisen käyttöyhteyden avulla Kelasta asiakkaan 
suostumuksesta riippumatta. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 20 ja § 21. 
 
 
Jos maksua koskeva päätös on perustunut asiakkaan tai hänen edustajansa antamiin virheellisiin tietoihin, 
maksu voidaan oikaista takautuvasti enintään yhden vuoden ajalta.  

 


