
      8157-2023-L 

Tuloselvitys ympärivuorokautisen palveluasumisen, pitkäaikaisen  
perhehoidon ja pitkäaikaisen laitoshoidon maksun määrittämiseksi 

 

x
x
x 

 
Asiakas                                                                      Puoliso 

Nimi: Nimi:  

Henkilötunnus: Henkilötunnus: 

Postinro ja toimipaikka: 
/Asumisyksikön nimi: 

Siviilisääty:                                                                Perheenjäsenten lukumäärä: 

☐ Avioliitto                                                             (samassa taloudessa asuvat):☐ 

☐ Avoliitto 
☐ Yhden hengen talous                                                   

 
HENKILÖKOHTAISET SÄÄNNÖLLISET NETTOTULOT: 
(Liitettävä aina tositteet mukaan ja kopio esitäytetystä veroilmoituksesta kokonaisuudessaan, sekä viimeksi vahvistettu 
verotuspäätös. Edellytetään Kelan etuuksien hakemista esim. eläkettä saavan hoitotuki, asumistuki. ) 

 

Kotiin jäävän puolison tulotietoja ei tarvitse 
toimittaa, mikäli hän on suurituloisempi kuin asiakas:                  Tulotietoja ei toimiteta     
  

                    Asiakas     € / kk             Puoliso     € / kk 
Palkkatulot:   

Kansaneläke:   

Hoitotuki / vammaistuki:   

Takuueläke:   

Työ- 
eläkkeet: 

  

  

Perhe- 
eläkkeet: 

  

  

Ulkomailta maksettavat eläkkeet:   

Vuokratulot (vastike vähennettynä):   

Korkotulot:   

Osinkotulot ja sijoitusrahastoista 
vuosittain asiakkaalle maksettava tuotto: 

  

Maatilatalous:   

Laskennallinen metsätulo 
(metsäomaisuuden sijainti ja 
hehtaarimäärä): 

  

Opintoraha/aikuiskoulutustuki:   

Elatustuki:   

Elinkorko:   

Lasten kotihoidon tuki:   



     Asiakas     € / kk            Puoliso     € / kk 8157-2023-L 

 

Jatkuvat/vuosittain toistuvasti saadut 
veronalaiset apurahat tai 
tunnustuspalkinnot: 

  

Asumistuki:   

 
NETTOTULOISTA TEHTÄVÄT VÄHENNYKSET: 

                   Asiakas     € / kk             Puoliso     € / kk 
Elatusapu(ei aviopuolisolle maksettava):   

Hyvitys yhteistalouden purkamisesta:   

Rahana suoritettava syytinki:   

Edunvalvojan palkkion perusmaksu 
(DVV:n maistraatin, käräjäoikeuden 

vahvistama): 

  

Edunvalvontavaltuutetun palkkio 
(enintään edunvalvojan palkkion 
perusmaksun suuruinen): 

  

Lääkekulut: 
 

Puolison lääkekuluja ei 
huomioida 

PALVELUASUMISEEN SIIRTYVÄ UUSI ASIAKAS: 

Todelliset asumismenot (€) ennen palveluasumiseen siirtymistä?  
(liitettävä mukaan tositteet) 
 

Palveluasumiseen muuttavan asiakkaan kuukausituloista vähennettävät asumismenot huomioidaan 
seuraavasti: 

 Omistusasunnosta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset keskimääräiset kulut viimeisten 6 kk:n ajalta (esim. 
kohtuulliset lämmityskulut ja vesimaksun perusosa, kiinteistövero ja tonttivuokra tai asunto-osakkeen hoitovastike, 
pakollinen kotivakuutus)  

 Vuokra-asunnon vuokra ja muut asumisesta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset kulut asuinhuoneiston 
vuokrauksesta annetun lain (481/1995) 52 §:ssä tarkoitetulta vuokralaisen irtisanomisajalta (esim. 1kk:n ajalta vuokra ja 
pakollinen kotivakuutus)  

 Asumisoikeusasunnoista annetun lain (393/2021) 32 §:ssä tarkoitettu käyttövastike ja muut asumisesta aiheutuvat 
välttämättömät ja kohtuulliset kulut, pakollinen kotivakuutus 3 kuukaudelta. 
Asiakkaan osuus on yleensä puolet kuluista, jos asiakkaalla on puoliso.  

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja suostun tietojeni tarkistamiseen sosiaali- ja terveydenhuollon 
asiakasmaksuista annetun lain (1201/2020) 14 a §:n mukaisesti mm. eläkelaitoksilta ja verovirastolta. Lisäksi 
viranomaisella on oikeus tarkistaa tiedot tulorekisteristä tulotietojärjestelmästä annetun lain (53/2018) 5 luku 13 § 
1 mom. 18 kohdan mukaisesti. 

Paikka ja päiväys:  
___   / ___    20____ 

Asiakkaan tai edustajan allekirjoitus: 

Laskutusosoite: 

Tietojen antaja / hlö.tunnus: 
Osoite ja puhelin: 

 


