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 toimittaa tulo- ja menotietoja. Voitte periä maksun todellisten kustannusten mukaisesti (rasti ruutuun)
(Kotihoidon maksu v.2021, 93,90 €/tunti). 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
Bruttotulot
Eläkkeet/etuudet

Palkkatulo

Pääomatulot/
muut tulot

Menot
Edunvalvonta

Elatusapu

Henkilötunnus

Ei

K

Kyllä ______ lasta, syntymävuodet _____________________
Asiakas / euroa
/ kuukaudessa

Samassa taloudessa asuva
puoliso / € / kk

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)
Edunvalvojan/Edunvalvontavaltuutetun palkkio,
perusmaksun määrä kuukaudessa
Maistraatin tilintarkastusmaksun määrä
vuodessa
Hänen suoritettavakseen vahvistettu elatusapu
sekä hänen tosiasiallisista perhesuhteistaan
johtuvat muut vastaavat kustannukset
Avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta
annetussa laissa (26/2011) tarkoitettu
pesänjakajan tai tuomioistuimen määräämä
hyvitys, joka hänen on suoritettava rahana
Syytinki

JATKUU ->
Postiosoite
Käyntiosoite

PL 114, 03101 Nummela
Asemantie 30, 03100 Nummela

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

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 asiakkuuden voimassaolo ajan.
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. Asiakasmaksut perustuvat yhtymähallituksen päätökseen.
Asiakas saa maksupäätöksen kirjallisena. Päätökseen voi hakea muutosta.

Tämä tuloselvityslomake on palautettava kolmen viikon sisällä osoitteeseen:

Perusturvakuntayhtymä Karviainen,
Toimistosihteerit, ikäihmistensosiaalipalvelut
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

