
Käännä

Sosiaali- ja terveyskeskus Saapunut: ________________

 TULOTIETOLOMAKE: PALVELUASUMISEN MAKSU TAI TULOJEN MUUTOS

1. HENKILÖTIEDOT
Asiakkaan nimi Henkilötunnus

Lähiosoite Puhelinnumero

Postiosoite Kotikunta

Puolison nimi Henkilötunnus

Lähiosoite Puhelinnumero

Postiosoite Kotikunta

Puolison tulotiedot erillisellä lomakkeella □ kyllä □ ei

2. MAKSUA MÄÄRÄTTÄESSÄ HUOMIOITAVAT TULOT
    Merkitse bruttosarakkeeseen kaikki tulot veroa vähentämättä

Maksaja Asiakas
brutto
kuukaudessa

Puoliso
brutto
kuukaudessa

Palkkatulo
Kansaneläke KELA
Takuueläke KELA
Eläkkeensaajan hoitotuki KELA
Työeläke
Työeläke
Työeläke
Ulkomaaneläke
Perhe-eläke
Luopumiseläke Mela
Muu eläke
Omaishoidon tuki
Maatalouden pääoma- ja
asiotulot
Elinkorko
Talletusten korot kuukaudessa
Osinkotulot
Vuokratulot (ilmoita mistä)
Elatustuki
Veronalaiset, jatkuvat ja
vuosittain toistuvat apurahat
sekä tunnustuspalkinnot
Muut tulot (ilmoita mitä tuloja)



Maksaja Asiakas
brutto
kuukaudessa

Puoliso
brutto
kuukaudessa

Muut omaisuuden tuotot
(ilmoita mitä tuottoja)
Metsätulot metsän pinta-ala ha (hehtaaria):

Metsän sijaintikunta

  Metsän sijaintikunta Metsän laskennallinen tuotto on kuntakohtaisesti määräytyvä tuottoluku
  kerrottuna omistetun metsän pinta-alalla -10 %

3. JATKUVAT HENKILÖKOHTAISET VÄHENNYKSET

Saaja Summa / kk Käsittelijän
merkintöjä

Edunvalvojan palkkio
Ulosotto
Elatusmaksut

4. EDELLISEN ASUNNON KUSTANNUKSET PALVELUUN SIIRRYTTÄESSÄ
(mikäli asuntoa ei ole myyty tai vuokrattu)

Erittely kuluista Yhteissumma Käsittelijän
merkintöjä

Omistusasunnon
(asunto-osake) hoitovastike ja
pakollinen kotivakuutus edellisen 6
kuukauden ajalta
Omistusasunnon kulut (omakotitalo)
enintään 6 kuukauden ajalta

lämmityskulut

sähkö

vesimaksu

jätevesimaksu

jätteiden
kuljetusmaksu
kiinteistövero /
vuosi
nuohousmaksut

pakollinen
kotivakuutus

Vuokra-asunnon vuokra ja pakollinen
kotivakuutus irtisanomisajalta
(ei vesi-, sauna-, autopaikka- ym
maksuja)
Asumisoikeusasunnon käyttövastike ja
pakollinen kotivakuutus 3 kuukauden
ajalta



5. VIREILLÄ OLEVAT HAKEMUKSET ETUUKSISTA

☐ Eläkkeensaajan hoitotuki

☐ Asumistuki

☐ Muu, mikä ________________________________________________

Mikäli tuloselvitystä ei pyynnöstä huolimatta anneta tai selvitys on puutteellinen, maksusta
päättävällä viranomaisella on oikeus saada tiedot asiakkaan ja samassa taloudessa
elävän puolison taloudellisesta asemasta muilta viranomaisilta salassapitosäännösten
estämättä. (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 1992/734 §14a).

☐ Hyväksyn, että Kangasalan kaupunki saa tulotietojani tulorekisteristä, Kelan
etuustietopalvelu Kelmusta ja verohallinnosta.

☐ Hyväksyn, että tällä lomakkeella kerättyjä henkilötietoja käytetään
tietosuojaselosteessa esitetyllä tavalla. Tietosuojaselosteet ja lisätietoa:
https://www.kangasala.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/asiointi/tietosuoja/tietosuojaselosteet/

Vakuutan tiedot oikeiksi ja suostun antamieni tietojen tarkistamiseen:

Allekirjoitus                                                               Paikka ja pvm

Nimen selvennys

Puhelinnumero

Laskujen ja päätösten postitusosoite, mikäli eri kuin asiakkaan osoite

____________________________________________________________________________________________

TOIMITA SEURAAVAT LIITTEET
1) viimeisin tiliote
2) viimeisin verotuspäätös
3) tositteet muista tuloista, vuokratuloista, korkotuloista, metsä- ja maataloustuloista
     * Metsän laskennallinen tuotto on kuntakohtaisesti määräytyvä tuottoluku kerrottuna omistetun
       metsän pinta-alalla -10 %.
4) päätös edunvalvontavaltuuksesta
5) kopiot laskuista ilmoitetuista edellisen asunnon kustannuksista

Tulotietojen muuttuessa olennaisesti, vähintään 5 % muutos, on asiasta ilmoitettava viipymättä.
Virheellisiin tietoihin perustuva asiakasmaksupäätös voidaan oikaista takautuvasti vuoden ajalta.

Palautus:  Kangasalan kaupunki Lisätiedot:
Sosiaali- ja terveyskeskus Elina Rosenström 040 485 7708
Elina Rosenström
PL 50
36201 Kangasala


