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Saapunut (viranomainen täyttää):  ______________________ 

PALVELUASUMISEN TULOSELVITYS 

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

1) Asiakkaan tiedot
Nimi Henkilötunnus 

Palvelutalo 

□ Höllinkoto □ Jalmarin Koto □ Kostiakoti

Saapumispäivä 

Lähiosoite Postiosoite 

Palvelutalon huoneiston vuokra 

2) Puolison tiedot
Nimi Henkilötunnus 

Lähiosoite Postiosoite 

□ Asiakas on puolisoista suurituloisempi
→ Täyttäkää alle myös puolison tulot

□ Asiakas on puolisoista pienituloisempi
→ Täyttäkää alle vain asiakkaan tulot

3) Bruttotulot (tulot veroa vähentämättä)

Tulo Maksaja Asiakas 
Bruttotulot  €/kk 

Puoliso 
Bruttotulot  €/kk 

Palkkatulo 

Kansaneläke Kela 

Eläkkeensaajan hoitotuki Kela 

Työeläke 

Työeläke 

Työeläke 

Perhe-eläke 

Perhe-eläke 

Valtiokonttorin elinkorko 

Muu eläke 

Omaishoidon tuki 

Vuokratulot (Liitteeksi kopio vuokrasopimuksesta 
ja yhtiövastikelaskusta) 

Muut tulot 
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Talletusten korot, osinkotulot ja muut omaisuuden 
tuotot Maksaja Asiakas 

€/vuosi 
Puoliso 
€/vuosi 

Talletusten korot vuodessa 
(Liitteeksi edellisen vuoden korkotodistus) 
Osinkotulot vuodessa 
(Liitteeksi edellisen vuoden osinkotodistus) 

Muut omaisuuden tuotot, mitkä? 

Metsätulo 
(Metsän laskennallinen tuotto on 
kuntakohtaisesti määräytyvä tuottoluku 
kerrottuna omistetun metsän pinta-alalla 
-10 %.)

Metsän sijaintikunta Hehtaaria Asiakas 
€/vuosi 

Puoliso 
€/vuosi 

4) Jatkuvat henkilökohtaiset vähennykset

Vähennys Saaja Asiakas 
€/kk 

Edunvalvojan / edunvalvontavaltuutetun palkkio 

Ulosotto 

Suoritettava elatusapu 
(Liitteeksi elatussopimus / tuomioistuimen päätös) 

5) Edellisen asunnon kustannukset palveluun siirryttäessä (mikäli asuntoa ei ole myyty tai vuokrattu)

□ Asunto-osake (omistusasunto) Erittely kuluista Kustannus 
€/kk 

hoitovastike 

pakollinen kotivakuutus 

Asunto-osakkeen asumismenoina huomioidaan hoitovastike ja pakollinen kotivakuutus enintään kuuden (6) 
kuukauden ajalta. Tuloselvityksen liitteeksi kopio vastikelaskusta, josta ilmenee hoitovastikkeen osuus sekä kopio 
kotivakuutuksesta erittelyineen. 

□ Omakotitalo (omistusasunto) Erittely kuluista Kustannus 
€/kk 

kiinteistövero  €/vuosi 

pakollinen kotivakuutus  €/vuosi 

sähkö 

lämmitys 

vesimaksu 

jätevesimaksu 

jätteiden kuljetusmaksu 

nuohousmaksu 

Omakotitalon em. menot yhteensä 

Omakotitalon asumismenoina huomioidaan yllä eritellyt menot enintään kuuden (6) kuukauden ajalta. 
Liitteeksi viimeisin päätös kiinteistöverosta sekä laskukopiot viimeisen kuuden (6) kuukauden ajalta. 
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□ Asumisoikeusasunto Erittely kuluista Kustannus 
€/kk 

käyttövastike 

pakollinen kotivakuutus 

Asumisoikeusasunnon asumismenoina huomioidaan pakollinen kotivakuutus ja käyttövastikkeen osuus enintään 
kolmen kuukauden ajalta. Tuloselvityksen liitteeksi kopio vastikelaskusta ja kopio kotivakuutuksesta erittelyineen. 

□ Vuokra-asunto, vuokrasopimus päättyy: Erittely kuluista Kustannus 
€/kk 

vuokra 

pakollinen kotivakuutus

Vuokra-asunnon asumismenoina huomioidaan pakollinen kotivakuutus ja vuokra-asunnon vuokra (ei vesi-, sauna-, 
autopaikka- ym. maksuja) palvelun alkamisesta enintään seuraavan kuukauden loppuun asti. Tuloselvityksen liitteeksi 
kopio vuokralaskusta ja kopio kotivakuutuksesta erittelyineen.  

6) Vireillä olevat hakemukset etuuksista

□ Eläkkeensaajan hoitotuki □ Asumistuki □ Muu, mikä?  ______________________________________________

7) Asiakasta koskevien päätösten ja laskujen vastaanottaja ja toimitusosoite
Nimi Puhelin 

Lähiosoite Postiosoite 

Sähköpostiosoite 

8) Vakuutan tiedot oikeiksi ja suostun annettujen tietojen tarkistamiseen
Paikka ja päivämäärä 

Allekirjoitus Nimen selvennys 

9) Tuloselvityksen liitteet

□ Viimeisin tiliote

□ Viimeisin verotuspäätös

□ Tositteet muista tuloista (ks. kohta 3)

□ Päätös edunvalvontavaltuutuksesta sekä mahdollinen tosite maksetusta palkkiosta (ks. kohta 4)

□ Laskukopiot edellisen asunnon kustannuksista (ks. kohta 5)

□ Elatussopimus / tuomioistuimen päätös (ks. kohta 4)

Virheellisiin tulotietoihin perustunut asiakasmaksupäätös voidaan oikaista takautuvasti vuoden ajalta. 


	N mi: 
	Henk ötunnus: 
	Saapum späivä: 
	N mi_2: 
	Henk ötunnus_2: 
	Läh oso te_2: 
	MaksajaPa kkatulo: 
	Asiakas Bruttotulot €kkPa kkatulo: 
	Puoliso Bruttotulot  €kkPa kkatulo: 
	Asiakas Bruttotulot €kkKe a: 
	Puoliso Bruttotulot  €kkKe a: 
	Asiakas Bruttotulot €kkKe a_2: 
	Puoliso Bruttotulot  €kkKe a_2: 
	Ke aTyöe äke: 
	Asiakas Bruttotulot €kkTyöe äke: 
	Puoliso Bruttotulot  €kkTyöe äke: 
	Ke aTyöe äke_2: 
	Asiakas Bruttotulot €kkTyöe äke_2: 
	Puoliso Bruttotulot  €kkTyöe äke_2: 
	Ke aTyöe äke_3: 
	Asiakas Bruttotulot €kkTyöe äke_3: 
	Puoliso Bruttotulot  €kkTyöe äke_3: 
	Ke aPerhee äke: 
	Asiakas Bruttotulot €kkPerhee äke: 
	Puoliso Bruttotulot  €kkPerhee äke: 
	Ke aPerhee äke_2: 
	Asiakas Bruttotulot €kkPerhee äke_2: 
	Puoliso Bruttotulot  €kkPerhee äke_2: 
	Ke aVa t okonttor n e nkorko: 
	Asiakas Bruttotulot €kkVa t okonttor n e nkorko: 
	Puoliso Bruttotulot  €kkVa t okonttor n e nkorko: 
	Ke aMuu e äke: 
	Asiakas Bruttotulot €kkMuu e äke: 
	Puoliso Bruttotulot  €kkMuu e äke: 
	Ke aOma sho don tuk: 
	Asiakas Bruttotulot €kkOma sho don tuk: 
	Puoliso Bruttotulot  €kkOma sho don tuk: 
	Ke aVuokratu ot L tteeksi kop o vuokrasop muksesta a yht övast ke askusta: 
	Asiakas Bruttotulot €kkVuokratu ot L tteeksi kop o vuokrasop muksesta a yht övast ke askusta: 
	Puoliso Bruttotulot  €kkVuokratu ot L tteeksi kop o vuokrasop muksesta a yht övast ke askusta: 
	Ke aMuut tulot: 
	Asiakas Bruttotulot €kkMuut tulot: 
	Puoliso Bruttotulot  €kkMuut tulot: 
	MaksajaTa etusten korot vuodessa Liitteeksi ede sen vuoden korkotod stus: 
	Asiakas €vuosiTa etusten korot vuodessa Liitteeksi ede sen vuoden korkotod stus: 
	Puoliso €vuosiTa etusten korot vuodessa Liitteeksi ede sen vuoden korkotod stus: 
	MaksajaOsinkotu ot vuodessa Liitteeks ede sen vuoden osinkotod stus: 
	Asiakas €vuosiOsinkotu ot vuodessa Liitteeks ede sen vuoden osinkotod stus: 
	Puoliso €vuosiOsinkotu ot vuodessa Liitteeks ede sen vuoden osinkotod stus: 
	MaksajaMuut oma suuden tuotot mitkä: 
	Asiakas €vuosiMuut oma suuden tuotot mitkä: 
	Puoliso €vuosiMuut oma suuden tuotot mitkä: 
	Metsän sijaintikuntaMetsätulo Metsän askenna nen tuotto on kuntakohtaisest määräytyvä tuotto uku kerrottuna om stetun metsän p ntaalalla 10: 
	HehtaariaMetsätulo Metsän askenna nen tuotto on kuntakohtaisest määräytyvä tuotto uku kerrottuna om stetun metsän p ntaalalla 10: 
	Asiakas €vuosiMetsätulo Metsän askenna nen tuotto on kuntakohtaisest määräytyvä tuotto uku kerrottuna om stetun metsän p ntaalalla 10: 
	Puoliso €vuosiMetsätulo Metsän askenna nen tuotto on kuntakohtaisest määräytyvä tuotto uku kerrottuna om stetun metsän p ntaalalla 10: 
	SaajaEdunvalvo an  edunvalvontavaltuutetun palkk o: 
	Asiakas €kkEdunvalvo an  edunvalvontavaltuutetun palkk o: 
	SaajaU osotto: 
	Asiakas €kkU osotto: 
	SaajaSuor tettava e atusapu Li tteeks e atussop mus  tuom o stu men päätös: 
	Asiakas €kkSuor tettava e atusapu Li tteeks e atussop mus  tuom o stu men päätös: 
	Erittely kuluistaho tovast ke: 
	Kustannus €kkho tovast ke: 
	Erittely kuluistapako nen kot vakuutus: 
	Kustannus €kkpako nen kot vakuutus: 
	Kustannus €kk€vuosi_2: 
	Kustannus €kksähkö: 
	Kustannus €kkämm tys: 
	€vuosivesimaksu: 
	Kustannus €kkvesimaksu: 
	€vuosiäteves maksu: 
	Kustannus €kkäteves maksu: 
	€vuosiätte den kuljetusmaksu: 
	Kustannus €kkätte den kuljetusmaksu: 
	€vuosinuohousmaksu: 
	Kustannus €kknuohousmaksu: 
	Kustannus €kkOmakot ta on em menot yhteensä: 
	Erittely kuluistakäyttövast ke: 
	Kustannus €kkkäyttövast ke: 
	Erittely kuluistapako nen kot vakuutus_2: 
	Kustannus €kkpako nen kot vakuutus_2: 
	Vuokraasunto vuokrasopimus päättyy: 
	Erittely kuluistavuokra: 
	Kustannus €kkvuokra: 
	Erittely kuluistapako nen kot vakuutus_3: 
	Kustannus €kkpako nen kot vakuutus_3: 
	Eläkkeensaa: Off
	Asum: Off
	Muu m: Off
	kä: 
	N mi_3: 
	Puhelin: 
	Post numero: 
	Postitoimipaikka: 
	Sähköpost oso te: 
	Paikka ja päivämäärä: 
	N men selvennys: 
	undefined: Off
	undefined_2: Off
	undefined_3: Off
	Päätös edunva: Off
	undefined_4: Off
	undefined_5: Off
	Läh oso te: 
	Palvelutalon huone ston vuokra: 
	Post oso te: 
	Asiakas on puo: Off
	Kustannus €kk€vuosi: 
	€vuosisähkö: 
	Asoikas: Off
	Palvelutalo: Off
	Kivekustannus €kk€vuosi: 
	KovaKustannus €kk€vuosi: 
	€vuosilämmitys: 
	Asiakas on pie: Off
	Asiakas on suur: Off
	Ok-talo: Off
	Vuorka-as: Off


