
 

Ansiotulo maksaja

Omaishoidon 

tuki

KELA Kansaneläke

 Takuueläke

 Hoitotuki

 Ylimääräinen rintamalisä

Työeläkkeet Eläkelaitos

 Eläkelaitos

Perhe-eläke Eläkelaitos 

Eläkelaitos

Vapaaehtoinen 

eläke
Eläkelaitos

Ulkomaan 

eläke

Maa josta eläke on

Tämä asiakirja sisältää salassa pidettäviä tietoja (Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999 § 24, 1 mom. 25 kohta).

LIITTEET: Verotuspäätös sekä esitäytetty veroilmoitus (v. 2019)

Paikka ja aika Asiakkaan tai edustajan allekirjoitus

Paikka ja aika Puolison tai edustajan allekirjoitus

Lomakkeen voitte palauttaa kotihoidon henkilöstölle tai lähettää sen postilla alla olevaan osoitteeseen:

Heinolan kaupunki, kotihoito, toimistosihteeri, Torikatu 13,  18100 Heinola. 

Lisätietoja tulotietojen käsittelystä saa toimistosihteeriltä p. 044 769 4237 

Ohjeistus kääntöpuolella

Tarkastettu

 

Ilmoitettu

Asiakas

TULOSELVITYS                                             

SÄÄNNÖLLINEN KOTIHOITO                                   

Asiakkaan nimi Henkilötunnus Puhelinnumero

Heinolan kaupunki                                               

Sosiaali- ja terveystoimi / Kotihoito                          

Torikatu 13                                                                     

18100  HEINOLA                                                        

Henkilömäärä 

taloudessa:        

Puoliso

Bruttotulo € / kk

 

Ilmoitettu Tarkastettu          

      Päätökset ja laskut lähetetään asianhoitajan osoitteeseen ( suostumus koskee myös muita sosiaali- ja terveystoimen laskuja) Ks. Tähän 

liittyen ohjeistus kääntöpuolella

Asianhoitajan/edunvalvojan yhteystiedot: nimi, osoite, puhelinnumero

kunta /hehtaari

Avo- tai aviopuoliso Henkilötunnus Puhelinnumero

Lähiosoite Postinro Postitoimipaikka

HUOMIOON OTETTAVAT BRUTTUTULOT 

KUUKAUDESSA YHTEENSÄ

Tarvittavien liitteiden puuttuessa tulotiedot (myös puolison) voidaan tarkistaa viranomaisen tiedonsaantioikeuteen perustuen. (Laki 

sosiaali-ja terveyshuollon asiakasmaksuista 14 a §.)

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi. 

Säänn. Kh alkaen

 

Verotettava pääomatulo (verotuspäätöksen 

mukaisesti)

  

kunta /hehtaariMetsätulojen laskennallisen tuoton 

selvittämiseksi     

on metsää ei metsää

selvitys tulee palauttaa mahdollisimman pian, kuitekin viim. 
2 vko:n kuluessa palvelun aloituksesta



Ympyröi  säännöllisen kotihoidon asiakkaiden lukumäärä lomakkeen yläreunasta.

Bruttotulot kuukaudessa: Bruttotuloilla tarkoitetaan tuloja, joista ennakonpidätystä ei ole vielä 

suoritettu.

Kuukausituloina otetaan huomioon palvelun käyttäjän sekä hänen 

kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa 

olosuhteissa elämän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot 

sekä verosta vapaat tulot. Jos kuukausitulot vaihtelevat, otetaan 

kuukausitulona huomioon viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen 

kuukausitulo (asetus 912/9.10.1992 § 27).

Tulot, joita ei oteta huomioon:

Lapsilisä, lapsen hoitotuki, asumistuki, vammaistuki, 

tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavat sairaanhoito- ja 

tutkimuskulut, sotilasavustus, rintamalisä, opintoraha, aikuisopintoraha, 

opintotuen asumislisä, opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muista 

vastaavia avustuksia eikä muita vastaavia avustuksia eikä perhehoidon 

kustannusten korvauksia (asetus 912/92 § 29)

Säännöllisen kotihoidon palvelumaksun määritystä ja palvelupäätöksen tekemistä varten toimittakaa 

ystävällisesti tämä tulotietolomake allekirjoitettuna ja päivättynä lomakkeen 1. sivun lopun ohjeistuksen 

mukaan. Lomakkeen liitteenä tulee toimittaa verotuspäätös sekä esitäytetty veroilmoitus (viimeksi 

vahvistettu verotus).  Lisäksi tarvitsemme dokumentit vapaaehtoisista eläkkeistä tai lisäeläkkeistä (esim. 

Mandatum Life).  Alkuperäiset dokumentit palautetaan teille palvelu- ja maksupäätöksen mukana.. Tarvittavien 

liitteiden puuttuessa tai jos tuloselvityslomaketta liitteineen ei ole palautettu kahden  viikon kuluessa palvelun 

aloittamisesta, tiedot tarkistetaan  viranomaisen tiedonsaantioikeuteen perustuen (asiakasmaksulaki 14 a §).

Huomioon otettavat tulot:                 

Jos asutte puolisonne kanssa eri osoitteita, puolison tulotietoja EI tarvitse ilmoittaa. 

ASIANHOITAJUUS

Asianhoitajuus  tarkoittaa, että asiakkaan laskut ja päätökset postitetaan asianhoitajan osoitteeseen. Tähän 

tarvitaan aina asiakkaan suostumus. Jos asianhoitajuus on uusi, tulee tulotietolomakkeesta löytyä  

myös asiakkaan allekirjoitus, joka toimii samalla myös asiakkaan suostumuksena. Asianhoitajan tulee 

selvittää asiakkaalle mitä asianhoitajuus tarkoittaa tässä yhteydessä. Merkinnän perusteella merkitsemme 

asiakkaan valtuuttaman henkilön asianhoitajaksi tietojärjestelmäämme.


