
 

 

 

TULO- JA VÄHENNYSLOMAKE YMPÄRIVUOROKAUTISEN PALVELUASUMISEN, -LAITOS- JA 
PERHEHOIDON ASIAKKAILLE 

TuloTÄYTTÄKÄÄ MYÖS PUOLISON TULOTIEDOT, JOS KOTIIN JÄÄ PIENEMPITULOINEN PUOLISO 

Asiakkaan henkilötiedot 

Sukunimi ja etunimet________________________________________ 

Henkilötunnus_____________________________________________ 

Lähiosoite________________________________________________ 

Postinumero ja -toimipaikka_________________________________ 

Puhelinnumero____________________________________________ 

Palvelutalo, jossa asiakas asuu ________________________________ 

Puolison henkilötiedot 

Sukunimi ja etunimet_______________________________________ 

Henkilötunnus_____________________________________________ 

Henkilö, jolta tarvittaessa saa lisätietoja: 

Nimi (ja suhde asiakkaaseen)__________________________________________ 

Puhelin ja sähköposti________________________________________________ 

TULOT 

□  Annan suostumuksen säännöllisten eläke-, ansiotulojeni ja etuuksieni (asiakas ja puoliso) 

selvittämiseen tarvittavista tietojärjestelmistä  (tulorekisteri, Kelan Kelmu-palvelu).  

 
Tällöin säännöllisiä tulotietoja, esim. eläkkeet, ansiotulot, Kelan etuudet, ei tarvitse toimittaa erikseen.   
  
Mikäli ette anna suostumustanne säännöllisten tulojenne tarkistamiseen tietojärjestelmistä, toimittakaa lomakkeen 
liitteenä luotettavat tiedot/tositteet vahvistetuista tuloistanne 1.1.2023 alkaen.   
 
Muut tulot 
 
Mikäli Teillä on lisäksi alla olevia tuloja, tarvitsemme niistä tiedon erikseen. Ellei tuloja ole, jättäkää kyseiset kohdat 
täyttämättä. Ilmoittakaa tulot ennakonpidätyksen jälkeen (netto).  
 

Korkotulot (netto)  

Viimeisen vuoden aikana maksetut korkotulot (eriteltynä, jos useita tilejä). 

Asiakas     Puoliso 

Korko_________________€/vuosi  Korko_________________€/vuosi 

Korko_________________€/vuosi  Korko_________________€/vuosi 

 

 

 



 

 

 

Laskennalliset metsätulot 

Asiakas     Puoliso 

Metsän pinta-ala________ ha   Metsän pinta-ala________ ha 

Sijaintikunta___________________  Sijaintikunta___________________ 

 

Säännölliset pääomatulot (netto) 

Säännölliset pääomatulot (esim. osingot, vuokratulot, asiakkaan osuus perikunnan tuloihin) mahdollisilla 

tulonhankkimiskustannuksilla vähennettynä. 

Asiakas     Puoliso 

Erittely tuloista_______________________  Erittely tuloista___________________________ 

___________________________________  ________________________________________ 

Tulot yht. __________________€/vuosi  Tulot yht. ___________________€/vuosi 

 

Ulkomaiset ja vapaaehtoiset eläkkeet (netto) 

Asiakas     Puoliso 

□ Saan vapaaehtoista eläkettä   □ Saan vapaaehtoista eläkettä 

□ Saan ulkomaan eläkettä   □ Saan ulkomaan eläkettä 

Eläkkeen määrä (netto)________________€/kk  Eläkkeen määrä (netto)________________€/kk 

 

VÄHENNYKSET 

Edunvalvojan palkkion perusmaksu tai edunvalvontavaltuutetun palkkio (huomioidaan enintään perusmaksun 

suuruisena) 

Asiakas    Puoliso 

Palkkion määrä _________________€/kk  Palkkion määrä _________________€/kk 

  

Muut asiakasmaksulaissa 10 c § määritellyt vähennykset (elatusapu, syytinki tai avopuolisoiden yhteistalouden 

purkamisesta annetussa laissa hyvitys) 

Asiakas    Puoliso 

Yhteensä ___________________€/kk  Yhteensä_____________________€/kk 

  

 

 

 



 

 

 

SEURAAVAT VÄHENNYKSET HUOMIOIDAAN VAIN ASIAKKAALTA, EIKÄ NIITÄ HUOMIOIDA 

LAITOS-/VANHAINKOTIPALVELUSTA PERITTÄVÄN ASIAKASMAKSUN ASETTAMISESSA (tällöin 

asiakkaan ei tarvitse niitä täyttää) 

Asumiskustannukset 

Ilmoittakaa seuraavat asumiskustannukset ja mahdollisesti saamanne asumistuki. 

Asiakas 

Palveluasunnon vuokra_______________€/kk 

Sähkömaksu (ellei sisälly vuokraan)_________________€/kk 

Vesimaksu (ellei sisälly vuokraan)___________________€/kk 

Asumistuki ______________€/kk 

 

Lääkevalmistekustannukset  

Pyytäkää liitteeksi apteekistanne lääkemenolaskelma reseptilääkkeistä. Selvityksen tulee olla vähintään 6 kk ajalta. 

Vähennyksinä huomioidaan sairausvakuutuslain nojalla korvattavat lääkevalmisteet ja lisäksi muut kuin 

sairausvakuutuslain mukaan korvattavat lääkevalmisteet, mikäli niihin on resepti.  

Asiakas     

Yhteensä ___________________€/kk 

   

LIITTEET 

Lomakkeen liitteenä on toimitettava apteekista saatava lääkemenolaskelma vähintään 6 kk lääkeostoista. Muita 

selvityksiä emme huomioi. Emme tarvitse esim. reseptejä. 

Toimittakaa myös tulotietonne siinä tapauksessa, mikäli ette antanut suostumusta tietojen selvittämiseen. 

Muita liitteitä ei tarvitse toimittaa. Kaikkien ilmoittamienne vähennysten ja tulojen tulee olla todellisia tietoja, jotka 

allekirjoituksellanne vahvennatte oikeiksi. Säilyttäkää tositteet. On mahdollista, että pyydämme niitä todisteeksi asian 

käsittelyn yhteydessä.    

 

ALLEKIRJOITUS 

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi. Vahvistan antaneeni suostumuksen tulojeni tarkistamiseen tietojärjestelmistä, 
mikäli kyseinen kohta on rastitettu.   
   
Aika ja paikka______________________________________   
 
Allekirjoitus ja nimenselvennys 
 
Asiakas    Puoliso 
 
_____________________________________                  ________________________________________ 
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