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 Kotihoidon/tehostetun palveluasumisen tuloselvitys 

Asiakas:___________________________________________ Henkilötunnus:_______________ 

Osoite:________________________________________________________________________ 

perhekoko_____ (erillinen selvitys alaikäisistä lapsista) 

 Asiakkaan bruttotulot              €/kk 
Kansaneläke 
Takuueläke 
Hoitotuki 
Rintamalisä (ei huomioida) 
Ylimääräinen rintamalisä 
Asumistuki (ei huomioida) 
Työeläke, maksaja: 
Työeläke, maksaja: 
Pääoma/korkotulot 
Muut säännölliset tulot (esim. palkkatulot, vuokratulot): 

Avo-/aviopuoliso:___________________________________ Henkilötunnus:_______________ 

Vähennykset €/kk 
Elatusmaksut 
Muut vähennykset (esim. syytinki): 

     Vakuutan tuloselvityksen tiedot oikeiksi ja suostun niiden tarkastamiseen. 

 Päiväys:                     Allekirjoitus:   ___________ 

 Laskutusosoite: 

Puolison bruttotulot €/kk 
Kansaneläke 
Takuueläke 
Hoitotuki 
Rintamalisä (ei huomioida) 
Ylimääräinen rintamalisä 
Asumistuki (ei huomioida) 
Työeläke, maksaja: 
Työeläke, maksaja: 
Pääoma/korkotulot 
Omaishoidon tuki 
Muut säännölliset tulot (esim. palkkatulot, vuokratulot): 
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Tuloselvitys kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen kuukausimaksua varten 

Kotona ja palvelutalossa annettavasta jatkuvasta ja säännöllisestä palvelusta peritään asiakkaalta 
kuukausimaksua. 

Kuukausimaksun perusteina ovat asiakkaan saamat kotihoidon tai palveluasumisen palvelutunnit 
kuukaudessa, perheen koko ja henkilön/perheen veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta 
vapaat tulot (bruttotulot). Jos kuukausittaiset tulot vaihtelevat, otetaan huomioon viimeisen 
kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausiansio. 

Tuloina ei oteta huomioon asiakasmaksuasetuksen 29 §:n mainitsemia tuloja esim. asumistukea, 
vammaistukea tai rintamalisää. Asiakasmaksulakiin on myös lisätty säännös, jonka mukaan 
maksut sidotaan indeksiin. 

Asiakasta tai hänen edunvalvojaansa pyydetään allekirjoittamaan tuloselvityskysely. Viranhaltijalla 
on oikeus tarkistaa tulot. Mikäli asiakas tai hänen edunvalvojansa ei palauta ja allekirjoita 
tuloselvitystä, peritään asiakkaalta todellisten kustannusten mukainen korvaus. 
Tuloselvitykseen tulee liittää viimeksi valmistuneesta verotuksesta verotustodistus, jossa näkyy 
myös erittelyosa. 

Kotihoidon osastonhoitaja tekee päätöksen kotona annettavan palvelun kuukausimaksusta. 
Sosiaalityöntekijä tekee päätöksen palveluasumisen kuukausimaksusta. 
Osastonhoitaja tekee päätöksen Toivokodin palveluasumisen kuukausimaksusta. 

Asiakas saa asiasta kirjallisen päätöksen. Päätökseen voi hakea muutosta. 

Tuloselvityspyyntö on lähetetty ____________ ja se on palautettava kahden viikon kuluessa. 
Täytetyn lomakkeen voi palauttaa henkilökunnan mukana tai postitse. 

Perusturvakuntayhtymä Karviainen, 
Toimistosihteeri,  
PL 114 (Asemantie 30), 
03101 Nummela 
(09) 4258 2015, (09) 4258 2287 
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