
 

 

Tulo- ja kuluselvitys 

Tehostettu palveluasuminen 

Vammaispalvelut 

 

 

Tulot (netto) 

Palkkatulo  €/kk  

Kansaneläke  €/kk  

Takuueläke  €/kk  

Työeläke  €/kk Eläkelaitoksen nimi: 

Työeläke  €/kk Eläkelaitoksen nimi: 

Työeläke  €/kk Eläkelaitoksen nimi: 

Ulkomaaneläke  €/kk  

Perhe-eläke  €/kk Eläkelaitoksen nimi: 

Muu eläke  €/kk Eläkelaitoksen nimi: 

Muu eläke  €/kk Eläkelaitoksen nimi: 

 

Korkotulot (brutto/vuosi)  €/vuosi  

 

Kelan tuet 

Asumistuki  €/kk  

Muut veronalaiset tulot 

(opintoraha, aikuiskoulu-

tustuki, opintojen joh-

dosta suoritettavat apu-

rahat ja avustukset 

 €/kk  

  

Asiakas  

Henkilötunnus  

Siviilisääty  naimaton  avioliitto  avoliitto  eronnut  leski 

Osoite  

Puhelinnumero  

Puoliso/avopuoliso  

Puolison/avopuolison 
henkilötunnus 

 



Hoitotuki    

    perusosa  €/kk  

    korotettu  €/kk  

    erityishoitotuki  €/kk  

Vammaistuki  €/kk  
 

Säännölliset bruttotulot omaisuudesta 

Vuokratulot  €/vuosi  

Maatalouden tulot  €/vuosi  

 

Muut bruttotulot omaisuudesta 

 

Metsän pinta-ala, ha  

 

Kulut 

Tämän hetkinen vuokra kuukaudessa   €/kk 

Mahdollinen erikseen maksettava vesimaksu  €/kk 

Mahdollinen erikseen maksettava sähkömaksu  €/kk 

Tämä hetkinen ravintomeno yksikössä/kk  €/kk 

Vaatemenot, vähäiset terveydenhoitomenot, esim. itsehoitolääkkeet, henkilö-

kohtaisesta ja kodin puhtaudestsa aiheutuvat menot, sanomalehden tilaus, 

puhelin- ja tietoliikenteen käyttö, harrastus- ja virkistystoiminta 

 €/kk 

Tarpeelliset lääkkeet, kliiniset ravintovalmisteet ja perusvoiteet  enintään 

SVL:n vuosiomavastuun mukaisena 

 €/kk 

Muut kuin em. lääkkeet, kliiniset ravintovalmisteet ja perusvoiteet (edellyttää 

terveydenhuollon henkilön arviota) 

 €/kk 

Edunvalvojan palkkion perusmaksu  €/kk 

Kohtuulliset liikkumisesta aiheutuvat kulut  €/kk 

Välttämättömät terveyden- ja sairaudenhoitoon liittyvät kulut  €/kk 

Kohtuullinen kotivakuutus  €/kk 

Muut asumisesta aiheutuvat erityiskulut, asiakkaan todelliset omistusasun-

nosta aiheutuvat asumismenot ennen pitkäaikaiseen asumispalveluun siirty-

mistä 3-6 kk:n ajalta, muut asumismenot harkinnan mukaan. 

 €/kk 

Muut jokapäiväiseen toimeentuloon kuuluvat kulut  €/kk 

 

Esim. osuus kuolinpesän 

tai perikunnan tuloihin, 

omistusasunnon vuokra-

tulot 

 €/vuosi Erittely: 

 €/vuosi Erittely: 



Puolison nimi, jos jaatte saman palvelu-

asumisen huoneen/asunnon 

 

 

 

 Merkitkää rasti tähän, mikäli tulotietonne saa tarkistaa Kelalta 
 

 

 

 

_______________________  _______________________________________________________ 

Paikka ja päiväys  Asiakkaan tai edustajan allekirjoitus ja nimenselvennys 

 

 

Liitteet:  

Eläkeilmoitukset, viimeisin verotuspäätös. Korko- ja osinkotuloista  pankin tosite. Selvitys ja perustelut  maksuka-

ton ylittävistä lääkekuluista (apteekin kuitit) ja muista välttämättömistä kuluista kuten esim. auto (vakuutus- ja 

verotiedot) ja muut välttämättömät kulut, joilla pidät yllä terveyttäsi (esim. hammashoito). Voit perustella näitä 

kuluja vapaamuotoisella selvityksellä, josta käy ilmi asian merkitys sinulle. Liitä mukaan kopio maksetun laskun 

kuitista. 

 

Hakemuksen käsittelijällä on oikeus tarkistaa hakemuksessa olevat tiedot. Tietoja voidaan tarkistaa verottajalta ja 

Kansaneläkelaitokselta sekä muilta eläkelaitoksilta. 

 

Mikäli emme saa selvitystä saatekirjeessä olevaan ajankohtaan mennessä, tarkistamme tiedot viran puolesta. Pää-

töksen mukana asiakas saa selvityksen maksupäätökseen vaikuttaneista tuloista. 

 

Lomakkeen palautusosoite: 

Vammaispalvelut 

 

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite 

Vammaispalvelut 

Vammaispalvelutoimisto 

Mariankatu 16-20, 67200 Kokkola 

 


