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Aviopuoliso tai avopuoliso

Saapunut: ____/____20__
Henkilötunnus Siviilisääty:
Avioliitto
Avoliitto
Naimaton
Eronnut
Leski
Henkilötunnus Puhelinnumero

Lähiosoite

Postinumero

Asiakas

Postitoimipaikka

ASIAKAS
Bruttotulot €/kk

Perh.jäsenten
lkm
AVIO-/AVOPUOLISO
Bruttotulot €/kk

Kansaneläke
Kela / Hoitotuki
(Kela / Asumistuki)
Työeläkkeet, myös
ulkomaan eläkkeet
(Eläkelaitoksen nimi
vier. sarakkeeseen)

Perhe-eläke
(Eläkelaitoksen nimi
viereiseen
sarakkeeseen)

Muut tulot esim.
Mandatum Life
Palkkatulo
Vuokra-, korko- ja
muut tulot

TULOT YHT.
Lisätietoja
Vakuutan antamani tiedot oikeiksi, sitoudun ilmoittamaan olosuhteissani tapahtuvista muutoksista
ja suostun niiden tarkistamiseen (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 12).

Nimi:

Puh.

Osoite, postinumero ja Postitoimipaikka

________/_______20_____
Asiakkaan tai edustajan allekirjoitus
Laskutusosoite, mikäli muu kuin asiakkaan oma osoite:
Nimi:
Puh:
Osoite, postinumero ja Postitoimipaikka:
_______________________________________________________________________________
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Pohjolankatu 2
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Tyhjennä

puhelin 016 3222580

Tallenna

www.rovaniemi.fi

Tulosta

Rovaniemen kaupunki
Ikäihmisten palvelut
Kotihoito

2
Rovaniemen kaupungin kotihoito
Kotisairaanhoidon ja kotipalvelun asiakasmaksut perustuvat asiakkaan ja samassa taloudessa
elävän puolison bruttotuloihin ja palvelumäärään. Kuukausituloina otetaan huomioon palvelun
käyttäjän sekä hänen kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa
elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot (Sosiaali- ja
terveydenhuollon asiakasmaksuasetus 9.10.1992/912, luku 6).
Tuloina huomioidaan:
- Työtulot
- Eläkkeet ja niihin rinnastettavat jatkuvat etuudet, elinkorot, rahana maksettava syytinki
- Pääomatulot, kuten korkotulot, vuokratuotot ja vastaavat
- Metsän laskennallinen tuotto
- Kelan eläkettä saavan hoitotuki
Tuloina ei oteta huomioon vammaistukea ja asumistukea, eikä myöskään omaishoidontukea.
TÄYTTÖOHJEET




Kaikki asiakkaan ja puolison tulot ilmoitetaan BRUTTOTULOINA
Samassa taloudessa elävien perheenjäsenten lukumäärä ilmoitettava
Kohtaan ”Vuokratulot” merkitään tulo, joka käsittää vuokratusta asunnosta tai kiinteistöstä
saadun vuokran, josta on vähennetty yhtiövastike ja/tai kiinteistön hoitokulut.
liitteineen
on toimitettava
Tuloselvitys
mennessäon
asiakasmaksuyksikköön
 Metsämaan
pinta-ala
ilmoitettava,15.1.2020
mikäli omaisuutena
metsämaata. Pinta-alan perusteella
osoitteeseen:
lasketaan metsän laskennallinen tuotto Verohallinnon ilmoittaman tuottoarvon mukaisesti.

Pyydämme teitä ystävällisesti täyttämään oheinen tuloselvityslomake ja toimittamaan
verotuspäätös viimeksi toimitetusta verotuksesta ja tositteet kaikista saamistanne
bruttotuloista osoitteeseen:
Rovaniemen kaupunki, Ikäosaamiskeskus /
Asiakasmaksuyksikkö
Pohjolankatu 2 A, 2. krs
96100 Rovaniemi
Selvitys liitteineen on mahdollista palauttaa myös kotihoitoon tai Nestori neuvontapisteeseen,
Pohjolankatu 2A 2. krs, (avoinna arkisin 9-14) tai Nestorin ovella olevaan postilaatikkoon
(käytävän ovet avoinna klo 8-16).
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).
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§ 3mom
Asetus sosiaali- ja terveyshuollon asiakasmaksuista 27§ ja 29§
Rovaniemen kaupungin perusturvalautakunta
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