
14.12.2022 

TULOSELVITYSLOMAKE kotihoito 

Ikääntyneiden palvelut 

Asiakasmaksun määrittämistä varten pyydämme Teitä täyttämään tuloselvityksen ja palauttamaan allekirjoitettuna 
liitteineen kahden viikon kuluessa. Alkuperäiset liitteet palautetaan Teille maksupäätöksen mukana. 

ASIAKKAAN HENKILÖTIEDOT JA TULOSELVITYS 

Asiakkaan suku- ja etunimet Henkilötunnus 

Naimaton Avio/avoliitossa Asumiserossa Eronnut Leski Asuu 
erillään 

Osoite Puhelin Kotikunta 

Puolison / avopuolison nimi Henkilötunnus 

Muut ruokakunnan jäsenet, nimi ja henkilötunnus Alaikäisten lasten nimet ja syntymäajat 

Omaisen / yhteyshenkilön nimi, osoite ja puhelinnumero 

Päätös maksusta ja lasku lähetetään omaiselle / edunvalvojalle / asioiden hoitajalle: 

Yhteystiedot: 

BRUTTOTULOT KUUKAUDESSA, 
jotka huomioidaan asiakasmaksua määrittäessä 

ASIAKKAAN 
BRUTTOTULOT 
€ / kk 

PUOLISON 
BRUTTOTULOT 
€ / kk 

Kela kansaneläke 

Kela takuueläke 

Eläkkeensaajan hoitotuki + veteraanilisä 

Ylimääräinen rintamalisä 

ELÄKETULOT, työ-, perhe-, huoltoeläke, vapaaehtoinen eläke, ulkomaan eläkkeet 
(eläkelaitoksen nimi, kopio maksupäätöksestä) 
Työeläke 

Työeläke 

Perhe-eläke 

Perhe-eläke 

Muut eläkkeet 

Muut eläkkeet 



14.12.2022 

Päivärahat 

Omaishoidon palkkio 

Palkkatulo (keskiarvo kuukautta kohti vähintään 6 
kk:n ajalta) (kopio palkkatodistuksesta liitteeksi) 
PÄÄOMATULOT (Kopiot liitteeksi) 
Vuokratulot 
(joista voi vähentää itse maks. yhtiövastikkeen) 
Korko- ja osinkotulo 
(edell. vuoden tulo jaettuna 12 kk:lla) 
Maatalouden tulo 

Metsätulo 
(metsän ha-määrä     ja sijaintikunta    ) 
Metsätuloina huomioidaan metsän keskimääräinen vuotuinen tuotto hehtaarilta kerrottuna metsämaan pinta-
alalla, tästä vähennetään 10 % ja metsätalouden korot 
Muut tulot, mikä? 

Huomioon otettavat bruttotulot yhteensä: 

Seuraavia etuuksia ei tarvitse merkitä tuloselvitykseen, koska niitä ei huomioida kuukausimaksua laskettaessa: 
rintamalisä, (huom. ylimääräinen rintamalisä huomioidaan), 
toimeentulotuki, vammaistuki, erityisvaatekorvaus, tapaturmavakuutuksen perusteella maksettavat sairaanhoito- 
ja tutkimuskulut. 
Lisätiedot: 

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi 

Paikka ja aika      Allekirjoitus 

LIITTEENÄ TULEE TOIMITTAA: 

Sosiaalihuollon viranomaisella on oikeus tarkistaa tiedot Kelasta, eläkelaitoksista sekä tarvittaessa 
rahalaitoksista. Tietoja voidaan saada myös teknisen käyttöyhteyden avulla Kelasta asiakkaan suostumuksesta 
riippumatta. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 20 ja § 21.  
Liite: viimeisin esitäytetty veroilmoitus sekä verotuspäätös tuloverosta. 

Lisätietoja antaa tarvittaessa: Maksupäätöstiimi, puh. 044 018 7186, klo 9–12. 

Palautusosoite: 
Päijät-Hämeen hyvinvointialue  
Ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus 
Ikääntyneiden asiakasohjaus  
PL 130 
15101 Lahti 
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