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Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soite 

Tuloselvitys: Jatkuva ja säännöllinen kotona annettava palvelu sekä pit-

käaikainen asumispalvelu 

Kotihoito 

Vammaispalvelut 

Mielenterveyskuntoutujien sosiaalipalvelut 

Päihde- ja riippuvuuspalvelut 

Asiakkaan nimi: 

Asiakkaan henkilötunnus: 

Asiakkaan puhelinnumero: 

Asiakkaan siviilisääty: 

 naimaton 

 avioliitto 

 eronnut 

 leski 

 avoliitto 

 asuu erillään 

Asiakkaan osoite ja postitoimipaikka: 

Puolison/avopuolison nimi: 

Puolison/avopuolison henkilötunnus: 

Puolison/avopuolison puhelinnumero: 
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Bruttotulot kuukaudessa 

Asiakas 

Palkkatulo (€/kk): 

Kansaneläke (€/kk): 

Takuueläke (€/kk): 

Hoitotuki (€/kk 

Puoliso/avopuoliso 

Palkkatulo (€/kk): 

Kansaneläke (€/kk): 

Takuueläke (€/kk): 

Hoitotuki (€/kk): 

Työeläkkeet 

Asiakas 

Työeläke (€/kk): 

Eläkelaitoksen nimi: 

Työeläke (€/kk): 

Eläkelaitoksen nimi: 

Työeläke (€/kk): 

Eläkelaitoksen nimi: 

Puoliso/avopuoliso 

Työeläke (€/kk): 
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Eläkelaitoksen nimi: 

Työeläke (€/kk): 

Eläkelaitoksen nimi: 

Työeläke (€/kk): 

Eläkelaitoksen nimi: 

Ulkomaan eläke 

Asiakas 

Ulkomaan eläke (€/kk):  

Eläkelaitoksen nimi: 

Puoliso/avopuoliso 

Ulkomaan eläke (€/kk):  

Eläkelaitoksen nimi: 

Perhe-eläke 

Asiakas 

Perhe-eläke (€/kk): 

Eläkelaitoksen nimi (€/kk): 

Perhe-eläke (€/kk): 

Eläkelaitoksen nimi (€/kk): 

Puoliso/avopuoliso 

Perhe-eläke (€/kk): 
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Eläkelaitoksen nimi (€/kk): 

Perhe-eläke (€/kk): 

Eläkelaitoksen nimi (€/kk): 

Muut eläkkeet/muut veronalaiset tulot 

(opintoraha, aikuiskoulutustuki, opintojen johdosta suoritettavat apurahat ja avustukset) 

Asiakas 

Erittely ja €/kk: 

Puoliso/avopuoliso 

Erittely ja €/kk: 

Korkotulot/vuosi (€/vuosi, brutto): 

Asiakas 

Puoliso/avopuoliso 

Osinkotulot/vuosi (€/vuosi, brutto): 

Asiakas 

Puoliso/avopuoliso 

Säännölliset bruttotulot omaisuudesta (€/vuosi, brutto) 

Vuokratulot 

Asiakas 

Puoliso/avopuoliso 
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Maatalouden tulot (€/vuosi, brutto) 

Asiakas 

Puoliso/avopuoliso 

Muut bruttotulot omaisuudesta, esim. osuus kuolinpesän tai perikunnan tuloihin 

Asiakas 

Erittely ja €/kk: 

Puoliso/avopuoliso 

Erittely ja €/kk: 

Varallisuus 

Metsän pinta-ala (ha) ja paikkakunta 

Asiakas 

Puoliso/avopuoliso 

Muu varallisuus, esim. mökki, vene, asunto-osake 

Asiakas 

Puoliso/avopuoliso 

Vähennykset 

Edunvalvonnan ja edunvalvontavaltuutetun palkkio (enintään edunvalvonnan perusmaksun suu-

ruisena). Avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta annetussa laissa tarkoitettu hyvitys, to-
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delliset asumismenot ennen pitkäaikaiseen asumispalveluun siirtymistä (omistusasunto viimei-

set 6 kuukautta, vuokra-asunto asunnon irtisanomisajalta, asumisoikeusasunnon käyttövastike 

viimeiset 3 kuukautta), syytinki. 

Asiakas 

Erittely ja €/kk: 

Puoliso/avopuoliso 

Erittely ja €/kk: 

Pankkien nimet, joista korkotiedot voidaan tarvittaessa tarkistaa 

Asiakas 

Pankin nimi: 

Puoliso/avopuoliso 

Pankin nimi: 

 Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja suostun niiden tarkistamiseen. Sitoudun ilmoittamaan 

tuloissa tapahtuvista muutoksista. 

Päiväys ja allekirjoitus 

Paikka ja päiväys 

Asiakkaan/asioiden hoitajan allekirjoitus ja nimenselvennys 
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Liitteet: 

Eläkeilmoitukset, viimeisin verotuspäätös, todistus edunvalvonnan palkkiosta. Korko- ja osinko-

tulot varmennetaan pankin tositteella. 

Hakemuksen käsittelijällä on oikeus tarkistaa hakemuksessa olevat tiedot. Tietoja voidaan tar-

kistaa verottajalta, Kansaneläkelaitokselta, muilta eläkelaitoksilta ja pankeista. 

Lomakkeen palautusosoite: 

Vammaispalvelut 

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soite 

Vammaispalvelut 

Vammaispalvelutoimisto 

Mariankatu 16-20, 67200 Kokkola 
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