
Kansaneläke

Takuueläke

Hoitotuki

Elinkorko

Henkilötunnus

Netto €/kk Netto €/kk
Tulotiedot €/kk

Asiakas Puoliso 

Puolison 

(yhteistalous) 

henkilötiedot

Kuka hoitaa 

laskut 

maksuun? = 

asianhoitaja Henkilötunnus Puhelinnumero

Lähiomaisen 

tiedot = 

ensisijainen 

yhteyshenkilö

Suku- ja etunimet

Henkilötunnus Puhelinnumero

Osoite

Suku- ja etunimet

Työeläkkeet 

(eläkelaitoksen 

nimi)

Perhe-eläke 

(eläkelaitoksen 

nimi)

Muut eläkkeet

Jos Tapailakotiin muuttaneen asiakkaan tulot ovat suuremmat kuin hänen avio- tai 

avopuolisonsa tulot, maksu määräytyy puolisojen yhteenlaskettujen tulojen perusteella. 

Ilmoittakaa silloin myös kotiin jäävän puolison tulot. Puolison tulee olla asunut asiakkaan 

kanssa yhteistaloudessa välittömästi ennen palveluasumisen alkamista. 

TULOSELVITYSLOMAKE, 

pitkäaikainen laitoshoiva, Tapailakoti

Kela

Osoite

Asiakkaan 

henkilötiedot

Suku- ja etunimet

Suku- ja etunimet

Henkilötunnus Puhelinnumero

Osoite

Osoite

Sivu 1/4



Maa?

Maa?

Kunta? ha  ha  

Kunta? ha  ha  

€/vuosi  €/vuosi  

€/vuosi  €/vuosi  

€/vuosi  €/vuosi  

Kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi 

pidätetty etuus, joka on suoritettava rahana, tositteet liitteeksi.

Tuloista tehtävät vähennykset

Edunvalvonnan palkkion perusmaksu, max. 36,67€/kk

Rahana maksettava hyvitys avopuolisoiden yhteistalouden 

purkamisesta, tositteet liitteeksi.

Maksettava elatusapu, jos saaja on muu kuin aviopuoliso, jonka 

kanssa asiakas on elänyt välittömästi ennen palveluasumisen 

alkamista, tositteet liitteeksi.

Asiakas €/kk

Metsän pinta-

ala

Toistuvat veronalaiset apurahat ja 

tunnustuspalkinnot

Viimeisen vuoden aikana maksetut 

korkotulot, eriteltyinä, jos useita tilejä

Osuus 

kuolinpesän, 

perikunnan 

tuloihin, 

yhtymiin, tms.

Erittely

Pääomatulot 

viimeksi 

vahvistetussa 

verotuksessa

Erittely

€/vuosi  €/vuosi  

€/vuosi  €/vuosi  

Asiakas Puoliso 
Tulotiedot €/kk

Ulkomaan eläke

Rahana maksettava syytinki

Netto €/kk Netto €/kk

Kyllä Ei
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€/kk

€/kk

€/kk

€/kk

€/kk

€/kk

€/kk

€/kk

€/kk

€/kk

€/kk

€/kk

€/kk

€/kk

Hoitovastike (rahoitusvastiketta ei huomioida)

Vuokra-asunto, 

selvitys 

irtisanomis-

ajalta, 

laskukopiot 

liitteeksi

Onko kiinteistö/asunto vuokrattu?

            Ei                 Kyllä, alkaen

Omistus-

asunto, selvitys 

6 kk:n ajalta 

ennen 

Tapailakotiin 

muuttoa, 

laskukopiot 

liitteeksi

Asiakas sitoutuu ilmoittamaan, jos omistusasunto myydään tai vuokrataan 6 kk:n sisällä 

Tapailakotiin muuttamisesta.

Vuokra

Vesimaksu, jos ei sisälly vuokraan

Sähkö

            henkilöä

Muut välttämättömät menot

Kotitalouden henkilöluku ennen Tapailakotiin muuttoa

Muut välttämättömät menot, esim. erilliset 

lämmityskulut

Aiemman asunnon välttämättömät ja kohtuulliset kulut, laskukopiot liitteeksi

Vesimaksu, (vain perusmaksu, jos 1hlö talous)

Sähkö, (vain perusmaksu, jos 1hlö talous)

Kiinteistövero, kotivakuutus

Muut välttämättömät menot

Asumisoikeus-

asunto, selvitys 

viim. 3 kk:n 

ajalta ennen 

Tapailakotiin 

muuttoa, 

laskukopiot 

liitteeksi

Käyttövastike

Vesimaksu, jos ei sisälly käyttövastikkeeseen

Sähkö

Jätemaksu (vain perusmaksu, jos 1hlö talous)
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Toimittakaa oheiset liitteet lomakkeen mukana:

Viimeksi vahvistettu verotuspäätös (liitteineen)

Korkotodistukset (tai tiliote) viimeisen vuoden sisään maksetuista korko- ja osinkotuloista

Tiedot verottomista ja/tai vapaaehtoisista eläkkeistä

Päiväys Asiakkaan tai edustajan allekirjoitus ja nimenselvennys

Palauttakaa lomake kahden viikon kuluessa maksutta osoitteella:

Janakkalan kunta

Info: SASPA/Nieminen

Tunnus 5004233

00003 VASTAUSLÄHETYS

Lomake päivitetty 26.1.22/SV

Jos ilmoitatte aiempaan asuntoon liittyviä vähennyksiä, laskukopiot esitetyistä kuluista. 

Verkkopankista tulostetusta maksukuitista emme saa riittäviä tietoja.

Vakuutan tässä tuloselvityksessä antamani tiedot oikeiksi ja suostun tietojen tarkastamiseen. 

Sitoudun ilmoittamaan välittömästi, jos taloudellisessa tilanteessani tai perhesuhteissani tapahtuu 

muutoksia (esim. hoitotuki).

Hakemuksen käsittelijällä on oikeus tarkistaa hakemuksessa olevat tiedot sosiaalihuoltolain 

perusteella. Tietoja voidaan tarkistaa verottajan tulorekisteristä, Kansaneläkelaitokselta sekä 

muilta eläkelaitoksilta.

Jos tarvittavia laskukopioita / tositteita jää puuttumaan, maksupäätös voidaan silti tehdä, mutta 

puuttuvat tiedot voidaan jättää huomioimatta.
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