
Tuloselvitys 
Ikääntyneiden palvelualue maksukyvyn mukaan määrättävää maksua varten

Kotihoito Asumispalvelut  Vanhainkoti Terveyskeskusosasto

Asiakkaan tulot 
kuukaudessa

Brutto 
€/kk

Netto 
€/kk

Viranomaisen  
merkintöjä

Puolison tulot 
kuukaudessa

Brutto 
€/kk

Netto 
€/kk

Viranomaisen  
merkintöjä

 
Kansaneläke

 
Kansaneläke

 
Takuueläke

 
Takuueläke

 
Hoitotuki

 
Hoitotuki

 
Asumistuki

 
Asumistuki

Ylimääräinen 
rintamalisä

Ylimääräinen 
rintamalisä

Kaikki eläkkeet 
eriteltynä/maksaja

Kaikki eläkkeet 
eriteltynä/maksaja

Muut tulot,  esim. 
- omaishoidon tuki

Muut tulot, esim., 
- omaishoidontuki

Asiakkaan suku- ja etunimet Henkilötunnus

Puolison/avopuolison nimi, osoite ja puhelin Henkilötunnus

Henkilötunnus

Nimi ja osoite, johon lasku lähetetään Henkilötunnus

Nimi ja osoite, johon maksupäätös lähetetään

 
- päiväraha
 
Vuokratulot

 
Vuokratulot

Maatilatalouden 
tulot

Maatilatalouden 
tulot

Osinkotulot (€) /
ed. vuosi

Osinkotulot (€) /
ed. vuosi

 
- päiväraha



Tuloista vähen- 
nettävät erät

 
€/kk

Tuloista vähen- 
nettävät erät

 
€/kk

 
Elatusapu

 
Elatusapu

Edunvalvojan 
palkkio 

Edunvalvojan 
palkkio

 
Ulosotto

  
Ulosotto

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja suostun annettujen tietojen tarkistamiseen ja luovuttamiseen  
sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköille asiakasmaksujen määräämistä varten. (Laki sosiaalihuollon 
asiakkaan asemasta ja oikeuksista 22.9.2000/812 12, 20 ja 21 §) 
Mikäli asiakkaalta saadut tiedot eivät ole riittäviä tai luotettavia, viranomaisella on oikeus saada 
tiedot mm. rahalaitokselta (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 3.8.1992/734 14 a §).

 
Päiväys  Tietojen luovuttajan allekirjoitus               

  
_____________________________________________________

Nimenselvennys

Puhelinnumero lisätietoja varten 

Muita tietoja 
(esim. vakuutus-  
yhtiö maksajana/  
vakuutusnumero)  
 

Palautettaessa lomake Kansalaisen asiointitilin kautta suojatussa yhteydessä, riittää pelkkä nimenselvennys. 

Viranomaisen 
merkintöjä

Viranomaisen 
merkintöjä

 
Asiakas

Puoliso
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