
Tuloselvityslomake asiakasmaksun määrittämistä varten 
Sosiaalihuoltolain mukaisen maksun määrittämiseksi 
     

Palvelun saajan 
tiedot 

Sukunimi ja etunimet 
 
 

Henkilötunnus 

Osoite 
 
 

Samassa 
taloudessa asuva 
avio- tai 
avopuoliso 

Sukunimi ja etunimet 
 
 

Henkilötunnus 

Osoite 
 
 

Lisätietoja 
antaa 

Puhelin 
 

Asuuko samassa 
taloudessa 
alaikäisiä lapsia 

 
      Ei                                                                   Kyllä _____ lasta, syntymävuodet _________ 

Tulot 
 

Liite  Asiakas / € Samassa 
taloudessa asuva 
puoliso / € 

Eläkkeet       Ei pakollinen liite, koska 
hakemuksen käsittelijä saa tiedot 
suoraan Kelasta/tulorekisteristä 

Bruttotulot   

Palkkatiedot 
 

      Viimeisin palkkalaskelma tai 
työnantajan palkkatodistus. 

Bruttotulot   

Pääomatulot/ 
muut tulot 

      Viimeiseksi vahvistettu 
verotuspäätös liitteineen 

Korot, osingot ja 
vuokratulot, 
muut eläkkeet 

  

 
Vakuutan tiedot oikeiksi ja suostun annettujen tietojen tarkastamiseen 
 
 
Päiväys                Allekirjoitukset 
 
____________  Asiakas/edunvalvoja________________________  Avio- tai avopuoliso_________________________ 
 
 
Laskutusosoite, jos muu kuin asiakkaan kotiosoite: 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 
Postiosoite PL 114, 03101 Nummela  Puhelin (09) 4258 2015 tai (09) 4258 2287 
Käyntiosoite Asemantie 30, 03100 Nummela   

 
 

Tuloselvityspyyntö lähetetty ____________ Palautus 2 viikon sisällä lähetyspäivästä. 

Voitte hyväksyä korkeimman maksun rastittamalla alla olevan valintaruudun. Laskutamme todelliset kulut suoraan 
asiakkaalta. Lisäksi täyttäkää henkilötiedot ja allekirjoittakaa lomake. 
Hyväksyn/Hyväksymme korkeimman maksun    Tulotositteita ei tarvitse toimittaa 

  

 

   

  

  

  



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 viimeisin vahvistettu verotuspäätös, jossa näkyy myös erittelyosa. 
Mikäli verotodistuksia ei löydy, niin allekirjoituksella annatte luvan Perusturvakuntayhtymä Karviaiselle pyytää nämä 
tiedot verottajalta. Tuloina ei oteta huomioon asiakasmaksuasetuksen 29 §:n mainitsemia tuloja esim. asumistukea, 
vammaistukea tai rintamalisää. 
 
Kotihoidon asiakasmaksu määräytyy perheen koon, tulojen ja sovitun palvelun mukaan. 
Kotihoidon maksuista on säädetty sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuasetuksessa (912/1992). 
Asiakasmaksu määräytyy asiakkaan ja hänen kanssaan yhteistaloudessa asuvan henkilön tulojen mukaan 
maksuprosenttina vähimmäistulorajan ylittävästä kuukausitulosta. 
 
Tehostetun palveluasumisen asiakasmaksut määräytyvät asiakkaan bruttotulojen mukaan. Puolison tulotietoja ei 
tarvita. Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksuista ei ole erikseen säädetty sosiaali- ja 
terveydenhuollon asiakasmaksulaissa (734/1992) tai -asetuksessa (912/1992), joten kukin kunta tai kuntayhtymä 
vahvistaa maksuperusteet asiakasmaksulain yleissäännösten rajoissa. Asiakasmaksut 2021, 24.11.2020 § 122. 
 
Asiakas saa asiasta kirjallisen päätöksen. Päätökseen voi hakea muutosta. 
 
Täytetyn lomakkeen voi palauttaa henkilökunnan mukana tai postitse. 
 
 
 
  Perusturvakuntayhtymä Karviainen,  

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

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920912
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920734
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920912

