Sosiaali- ja terveyspalvelut

TULOTIETOLOMAKE

☐ SÄÄNNÖLLISEN KOTIHOIDON MAKSU TAI TULOJEN MUUTOS
Palautus: Kangasalan kaupunki, Sosiaali- ja terveyskeskus, Minna Kääriäinen, PL 50,
36201 Kangasala
☐ KULJETUSPALVELU
Palautus asiakasohjaajalle
Viranomainen täyttää: saapumispäivämäärä:
_____________________________________________
1. HENKILÖTIEDOT
Asiakkaan nimi

Henkilötunnus, myös loppuosa

Lähiosoite

Puhelinnumero

Kotikunta
Puolison nimi

Henkilötunnus, myös loppuosa

Lähiosoite

Perheen alaikäisten lasten lukumäärä

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

Maksaja

Palkkatulo
Kansaneläke

KELA

Takuueläke

KELA

Eläkkeensaajan hoitotuki

KELA

Työeläke
Työeläke
Työeläke
Ulkomaaneläke
Perhe-eläke
Luopumiseläke
Muu eläke
Omaishoidontuki

Mela

Asiakas brutto

Puoliso brutto

kuukaudessa

kuukaudessa

Maatalouden pääoma- ja
ansiotulot
Elinkorko
Talletusten korot kuukaudessa
Osinkotulot
Vuokratulot (ilmoita mistä)
Elatustuki
Veronalaiset, jatkuvat ja
vuosittain toistuvat apurahat
sekä tunnustuspalkinnot
Muut tulot (ilmoita mitä tuloja)
Muut omaisuuden tuotot (ilmoita
mitä tuottoja)
Metsätulot metsän pinta-ala

ha (hehtaaria):

Metsän sijaintikunta
Metsän laskennallinen tuotto on kuntakohtaisesti määräytyvä tuottoluku kerrottuna omistetun
metsän pinta-alalla -10%
VIREILLÄ OLEVAT HAKEMUKSET ETUUKSISTA
☐ Omaishoidontuki
☐ Eläkkeensaajan hoitotuki
☐ Muu, mikä
3. HUOMIOITAVAT ASIAKKAAN HENKILÖKOHTAISET VÄHENNYKSET
Vähennys

Summa kuukaudessa

Edunvalvojan tai edunvalvontavaltuutetun
palkkion perusmaksu
Elatustuki
Syytinki eli kiinteistöeläke
Pesänjakajan tai tuomioistuimen määräämä
rahana maksettava hyvitys avopuolisolle
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

Nimenselvennys
Puhelinnumero
Laskujen ja päätösten postitusosoite, mikäli eri kuin asiakkaan osoite

LIITTEET
☐ Haen kuljetuspalvelua (SHL) ja toimitan pankin tai pankkien selvitykset talletusten
määrästä
☐ Verotuspäätös erittelyosineen viimeksi suoritetusta verotuksesta
☐ Tositteet ilmoitetuista tuloista
☐ Päätös edunvalvontavaltuutuksesta

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

Asiaan liittyvät säädökset ja päätökset:
Laki sosiaali- ja terveyshuollon asiakasmaksuista 14a§
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 20§ 1mom ja 21§
Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 29§ 3 mom

