Tuloselvityslomake asiakasmaksun määrittämistä varten
Sosiaalihuoltolain mukaisen maksun määrittämiseksi

Tuloselvityspyyntö lähetetty ____________ Palautus 3 viikon sisällä lähetyspäivästä.
Mikäli tuloselvitystä ei palauteta, päätös asiakasmaksusta tehdään muilta viranomaisilta saatujen tietojen perusteella.
En halua toimitta tulo- ja menotietoja. Voitte periä maksun todellisten kustannusten mukaisesti (rasti ruutuun)
(Toivokoti 144,10 euroa/vuorokausi, muu tehostettu palveluasuminen 133,19 €/vrk ). Emme tarkista tulotietoja.
Palvelun saajan
tiedot

Sukunimi ja etunimet

Henkilötunnus

Osoite

Samassa
Sukunimi ja etunimet
taloudessa asuva
avio- tai avopuoliso
Osoite

Lisätietoja
antaa

Puhelin/sähköposti

Asuuko samassa
taloudessa
alaikäisiä lapsia
Nettotulotiedot
(Netto on tulo,
josta on
vähennetty verot)
Eläkkeet/etuudet

Palkkatulo

Pääomatulot/
muut tulot

Menot
Vuokra

Ei

K

Kyllä ______ lasta, syntymävuodet _____________________
Asiakas / euroa
/ kuukaudessa

Samassa taloudessa asuva
puoliso / € / kk (jos
kotona asuvalla puolisolla
on pienemmät tulot)

48,32

48,32

Ilmoitetut tulot tarkastetaan Kelasta/
tulorekisteristä, eläkkeiden/etuuksien osalta ei
tarvitse toimittaa liitteitä
Lisättävä liitteeksi viimeisin palkkalaskelma tai
työnantajan palkkatodistus, mikäli näitä tuloja
ilmoitetaan
Toimitettava viimeiseksi vahvistettu
verotuspäätös ja esitäytetty veroilmoitus
liitteineen (Korot, metsät, osingot ja
vuokratulot, muut vapaaehtoiset eläkkeet)
Palveluasumisen vuokra

Muut pakolliset
asumismenot
Edunvalvonta

Lääkekulut

Henkilötunnus

Asumisen liittyvät pakolliset menot.
Esim. kotivakuutus
Edunvalvojan/Edunvalvontavaltuutetun palkkio,
perusmaksun määrä kuukaudessa
Maistraatin tilintarkastusmaksun määrä
vuodessa
Huomioidaan automaattisesti Kelan
vuosiomavastuun mukaan (v.2021, 579,78€/v),
tämän ylittävistä lääkekuluista tarvitaan erillinen
selvitys

JATKUU ->
Postiosoite
Käyntiosoite

PL 114, 03101 Nummela
Asemantie 30, 03100 Nummela

Puhelin (09) 4258 2015 tai (09) 4258 2287

Nettotulotiedot
Yli 6 kk
tehostetussapalveluasumisessa
EI TARVITSE
TÄYTTÄÄ!
Asumisen kulut
ennen
tehostettuapalveluasumista
Liitteet
toimitettava
pyydettäessä

Asiakas/€/kk

Puoliso/€/kk

Asunnon vuokra irtisanomisajalta
Omistusasunnon hoitovastike
Asumisoikeusasunnon käyttövastike
Lämmityskulut
Sähkömaksu
Vesimaksu
Jätevesimaksu
Jätteiden kuljetusmaksu
Kiinteistövero
Nuohousmaksut
Kiinteistön palovakuutusmaksu (vakuutuskirja)

Vakuutan tiedot oikeiksi ja suostun annettujen tietojen tarkastamiseen

Päiväys

Allekirjoitukset

____________ Asiakas/edunvalvoja________________________ Avio- tai avopuoliso_________________________
Laskutusosoite, jos muu kuin asiakkaan kotiosoite:
_______________________________________________________________________________________________

Asiakasta tai hänen edunvalvojaansa pyydetään allekirjoittamaan tuloselvityslomake. Asiakasmaksua
määriteltäessä PTKY Karviaisella on oikeus tarkistaa tulot.
Tuloselvitykseen tulee liittää viimeisin vahvistettu verotuspäätös ja esitäytetty veroilmoitus, jossa näkyy myös
erittelyosa. Tuloina ei oteta huomioon asiakasmaksuasetuksen 29 §:n mainitsemia tuloja esim. vammaistukea tai
rintamalisää. Lääkekulut huomioidaan Kelan vuosiomavastuun mukaan, vuonna 2021 summa on
48,32 €/kuukaudessa.
Tehostetun palveluasumisen asiakasmaksut määräytyvät asiakkaan nettotulojen mukaan. Puolison tulotietoja ei
tarvita, jos palveluasumisen asiakas on pienempituloinen, kuin kotona asuva. Asiakasmaksut 2021 perustuvat
yhtymähallituksen päätökseen 25.5.2021 § 59.
Asiakas saa maksupäätöksen kirjallisena. Päätökseen voi hakea muutosta.
Tämä tuloselvityslomake on palautettava kolmen viikon sisällä osoitteeseen:
Perusturvakuntayhtymä Karviainen,
Toimistosihteerit, ikäihmisten sosiaalipalvelut
PL 114 (Asemantie 30),
03101 Nummela
(09) 4258 2015, (09) 4258 2287

Postiosoite
Käyntiosoite

PL 114, 03101 Nummela
Asemantie 30, 03100 Nummela

Puhelin (09) 4258 2015 tai (09) 4258 2287

