
1/4 

610001.pdf (10/22)

TULOSELVITYSLOMAKE
YMPÄRIVUOROKAUTINEN ASUMINEN, 
PITKÄAIKAINEN PERHEHOITO JA 
PITKÄAIKAINEN LAITOSHOITO

Saapumispäivämäärä:

ASIAKKAAN HENKILÖTIEDOT

Nimi Henkilötunnus

Osoite Puhelin

Asioiden hoitaja ja puhelinnumero

Laskutusosoite (jos muu kuin asiakkaan)

Perheenjäsenten lukumäärä 
(puoliso ja alaikäiset lapset)

ASIAKKAAN ANSIOTULOT

Eläkkeet/palkat Bruttotulot €/kk Nettotulot €/kk

ASIAKKAAN ETUUDET KELASTA

Hoitotuki: €/kk Kansaneläke: €/kk

Sairauspäiväraha: €/kk Asumistuki: €/kk

Takuueläke: €/kk Muu: €/kk

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue– Konsernipalvelut - Talous 
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ASIAKKAAN PÄÄOMATULOT

Talletusten arvo € Tuotto (brutto/netto) €/vuosi

Rahastojen arvo € Tuotto (brutto/netto) €/vuosi

Säästövakuutuksen arvo € Tuotto (brutto/netto) €/vuosi

Osakkeiden arvo € Tuotto (brutto/netto) €/vuosi

Muut (esim. metsä) € Tuotto (brutto/netto) €/vuosi

Vuokratulot €/kk

Vähennykset vuokratulosta: Yhtiövastike tai kiinteistövero: €/kk

Muut vuokranantajan kulut (esim. vesi- ja sähkö):

Summat: €/kk

PUOLISON HENKILÖTIEDOT

Nimi Henkilötunnus

PUOLISON ANSIOTULOT

Eläkkeet/palkat Bruttotulot €/kk Nettotulot €/kk

PUOLISON ETUUDET KELASTA

Hoitotuki: €/kk Kansaneläke: €/kk

Sairauspäiväraha: €/kk Asumistuki: €/kk

Takuueläke: €/kk Muu: €/kk

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue– Konsernipalvelut - Talous
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PUOLISON PÄÄOMATULOT

Talletusten arvo € Tuotto (brutto/netto) €/vuosi

Rahastojen arvo € Tuotto (brutto/netto) €/vuosi

Säästövakuutuksen arvo € Tuotto (brutto/netto) €/vuosi

Osakkeiden arvo € Tuotto (brutto/netto) €/vuosi

Muut (esim. metsä) € Tuotto (brutto/netto) €/vuosi

Vuokratulot €/kk

Vähennykset vuokratulosta: Yhtiövastike tai kiinteistövero: €/kk

Muut vuokranantajan kulut (esim. vesi- ja sähkö):

Summat: €/kk

SELVITYS PERHEEN OMISTUKSESSA OLEVISTA ASUNNOSTA, KIINTEISTÖSTÄ JA MUUSTA OMAISUUDESTA

Asiakas/puoliso omistaa kokonaan tai osittain:

1. Osakehuoneiston 2. Omakotitalon 3. Vapaa-ajan asunnon

4. Muun kiinteistön 5. Maata/metsää

Omistusosuudet Arvio nykyisestä arvosta

TULOISTA TEHTÄVÄT HARKINNANVARAISET VÄHENNYKSET

Edunvalvonnan kulut (perusmaksu, tilintarkastusmaksu, aloitusmaksu): €

Asumiskustannukset (esim. vuokra, yhtiövastike, kiinteistövero): €/kk

Muut terveydenhuollon ammattihenkilöstön lausunnolla/selvityksellä 
todennetut lääkkeet/ kliiniset ravintovalmisteet/perusvoiteet (ei koske 
laitoshoitoa):

€

Ulosotto: €

Muut vähennykset (esim. syytinki, elatusapu): €

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue– Konsernipalvelut - Talous
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PÄIVÄMÄÄRÄ JA ALLEKIRJOITUS

Allekirjoituksella vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja hyväksyn, että ne tarkistetaan. Tarvittaessa 
viranomaisella on oikeus selvittää asiakkaan tulotiedot. Kansaneläkelaitoksesta ja kansallisesta tulo-
rekisteristä selvitetään tulotiedot teknisen käyttöyhteyden avulla.

Haluan että viranomainen selvittää tulotietoni. Jätän lomakkeen tulotiedot täyttämättä.

Päiväys Allekirjoitus

Nimenselvennys

HAKEMUKSEN LIITTEEKSI TARVITSEMME SEURAAVAT TIEDOT SEKÄ ASIAKKAALTA ETTÄ PUOLISOLTA:

1. Verotuspäätös 
2. Kiinteistöveropäätös 
3. Viimeisimmät tiliotteet 
4. Tositteet pääomatuloista (esim. pankin antamat selvitykset korko- tai ja osinkotuloista) 
5. Tositteet vähennyksistä (esim. asumiskustannukset, edunvalvontakulut, ulosotto) 
6. Mikäli asiakkaalla on edunvalvoja, kopio edunvalvontamääräyksestä/-päätöksestä

YHTEYSTIEDOT ASIAKASMAKSUT JA MYYNTI RESKONTRA

Palautusosoite:
Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen asiakasmaksut ja myyntireskontra
PL 349
01301 VANTAA

Sähköinen asiointipalvelu: 
https://asiointi.vakehyva.fi

Puhelinpalvelu:  
p. 09 4191 0200
Puhelinaika ma-pe klo 9:00 – 11:30.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue– Konsernipalvelut - Talous
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