
TULOSELVITYSLOMAKE 
KULJETUSPALVELUN

BRUTTOTULOJEN 
SELVITYSTÄ VARTEN 

Käännä 

Lomake lähetetty asiakkaalle ______________    Lomake saapunut  ________________ 

ASIAKKAAN 
HENKILÖTIEDOT 

Suku- ja etunimet Henkilötunnus 

Lähiosoite Puhelinnumero 

Postinumero Postitoimipaikka 

PUOLISON  
HENKILÖTIEDOT 
Asiakkaan kanssa 
yhteistaloudessa 
avioliitossa tai 
avioliitonomaisissa 
olosuhteissa asuva 
henkilö 

Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus 

Lähiosoite Puhelinnumero työ/koti 

Postinumero Postitoimipaikka 

LÄHIOMAISEN 
HENKILÖTIEDOT 

Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus 

Lähiosoite Puhelinnumero työ/koti 

Postinumero Postitoimipaikka 

Pyydämme toimittamaan asiakkaan sekä asiakkaan kanssa yhteistaloudessa avioliitossa tai 
avioliitonomaisissa olosuhteissa asuvan henkilön viimeksi vahvistetun verotuspäätöksen liitteineen,
joista selviää palvelumaksun määräytymiseen tarvittavat bruttotulot. Eläkkeensaajan hoitotukitiedot 
saamme suoraan Kelan järjestelmistä. 

TUOTOT 
OMAISUUDESTA 

Liitteeksi 
selvitys 
viimeisen 
vuoden sisään 
maksetuista 
korkotuloista, 
esim. tiliote

Asiakas 
Viimeisen vuoden sisään maksetut 
korkotulot (eriteltynä, jos useita tilejä)

Korko_____________€/vuosi 
Korko_____________€/vuosi 
Korko_____________€/vuosi 

Metsän pinta-ala _____________ha 

Puoliso 
Viimeisen vuoden sisään maksetut 
korkotulot (eriteltynä, jos useita tilejä)

Korko_____________€/vuosi 
Korko_____________€/vuosi 
Korko_____________€/vuosi 

Metsän pinta-ala _____________ha 



TULOSELVITYSLOMAKE 
KULJETUSPALVELUN

BRUTTOTULOJEN 
SELVITYSTÄ VARTEN 

Käännä 

Asiakkaan osuus kuolinpesään, perikunnan
tuloihin, yhtymiin tms.

Erittely__________________________ 

________________________________ 

 Tulo_______________€/vuosi 

Puolison osuus kuolinpesään, perikunnan
tuloihin, yhtymiin tms.

Erittely__________________________ 

________________________________ 

 Tulo_______________€/vuosi 

MUUT TUOTOT 
OMAISUUDESTA 

ULKOMAAN 

ELÄKKEET 

____ Ei saa ulkomaista eläkettä 

____ Saa ulkomaista eläkettä 

Maa, josta eläke maksetaan:____________ 

Eläkkeen määrä brutto ___________€/kk 

____ Ei saa ulkomaista eläkettä 

____ Saa ulkomaista eläkettä 

Maa, josta eläke maksetaan:____________ 

Eläkkeen määrä brutto ___________€/kk 

LASKUN  LASKUN MAKSAJAN TIEDOT, JOS ON MUU KUIN EDELLÄ MAINITTU ASIAKAS 

MAKSAJAN  

TIEDOT,  jos muu Henkilön nimi  _______________________________________ puh. _______________ 

kuin edellä  

mainittu asiakas  Lähi- ja postiosoite _______________________________________________________ 

LIITTEET 

PALAUTUS 

ALLEKIRJOITUS 

Vakuutan tässä tuloselvityksessä antamani tiedot oikeiksi. 

Paikka ja päiväys________________________________________________ 

Allekirjoitus ja nimenselvennys  ___________________________________ 

Sosiaalihuollon viranomaisella on sosiaalihuoltolain perusteella oikeus saada tarpeelliset 
tiedot ja selvitykset, mm. tulo- ja eläketiedot. 

Lomake päivitetty 1.7.2021

Kopiot viimeksi vahvistetusta verotuspäätöksestä kokonaisuudessaan (LIITTEINEEN) 
Kopiot tiliotteista, joista ilmenee vuotuiset korot 
Lisäksi tiedot verottomista eläkkeistä esim. huoltoeläke 

Hämeenlinnan kaupunki

Asiakasohjausyksikkö

Talaskuja 3
13200 Hämeenlinna

Lomake tulee palauttaa 14 vuorokauden kuluessa sen vastaanottamisesta.

Annan suostumukseni tulojeni selvittämiseen suoraan 
Kelan ja verottajan järjestelmistä.

SUOSTUMUS
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