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LOMAKE TULOJEN JA VÄHENNYSTEN SELVITTÄMISEKSI KOTIHOIDON JA PALVELUASUMISEN 
ASIAKKAILLE 

Palautettava kahden viikon kuluessa lomakkeen vastaanottamisesta. 

Turvasähköpostilla: menkää osoitteeseen https://turvaposti.hameenlinna.fi/ ja toimikaa ohjeiden 

mukaisesti. Viestin saajana on Laskutus Asiakasohjaus. 

Postitse osoitteeseen: Hämeenlinnan kaupunki, Asiakasohjausyksikkö/palvelusihteerit, Talaskuja 3, 

13200 Hämeenlinna 

Asiakkaan henkilötiedot 

Sukunimi ja etunimet 

Henkilötunnus 

Lähiosoite 

Postinumero ja -toimipaikka 

Puhelinnumero 

Puolison henkilötiedot 

Sukunimi ja etunimet 

Henkilötunnus 

Henkilö, jolta tarvittaessa saa lisätietoja: 

Nimi 

Suhde asiakkaaseen 

Puhelin 

Sähköposti 

https://turvaposti.hameenlinna.fi/
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TULOT 

☐ Annan suostumukseni säännöllisten tulojeni (asiakas ja puoliso) selvittämiseen tulorekisteristä.

Tällöin säännöllisiä tulotietoja (eläkkeet, ansiotulot, Kelan tuet) ei tarvitse toimittaa erikseen.

Mikäli ette anna suostumustanne säännöllisten tulojenne tarkistamiseen tulorekisteristä, 

toimittakaa lomakkeen liitteenä kopiot viimeksi vahvistetusta verotuspäätöksestä (asiakas ja 

puoliso, kaikkine liitteineen). 

Huom! Mikäli Teillä on alla olevia tuloja (korko-, metsä- ja pääomatulot sekä ulkomaiset tai 

vapaaehtoiset eläketulot), tarvitsemme niistä tiedon joka tapauksessa. Ellei tuloja ole, jättäkää 

kyseiset kohdat täyttämättä. Ilmoittakaa tulot veronalaisina (brutto). 

Korkotulot ja laskennalliset metsätulot 

Ilmoittakaa viimeisen vuoden aikana maksetut korkotulot (eriteltynä, jos useita tilejä). 

Asiakas 

Korko €/vuosi 

Korko €/vuosi 

Metsän pinta-ala ha 

Sijaintikunta 

Puoliso 

Korko €/vuosi 

Korko €/vuosi 

Metsän pinta-ala ha 

Sijaintikunta 



Sivu 3 / 4 

Säännölliset pääomatulot 

Ilmoittakaa säännölliset pääomatulot ja vuokratuotto mahdollisilla tulonhankkimiskustannuksilla 

vähennettynä. 

Asiakas 

Erittely tuloista 

Tulot yhteensä €/vuosi 

Puoliso 

Erittely tuloista 

Tulot yhteensä €/vuosi 

Ulkomaiset ja vapaaehtoiset eläkkeet 

Asiakas 

☐ Saan vapaaehtoista eläkettä

☐ Saan ulkomaan eläkettä

Maa, josta eläke maksetaan 

Eläkkeen määrä (brutto) €/kk 

Puoliso 

☐ Saan vapaaehtoista eläkettä

☐ Saan ulkomaan eläkettä

Maa, josta eläke maksetaan 

Eläkkeen määrä (brutto) €/kk 
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VÄHENNYKSET 

Ilmoittakaa vähennyksenä asiakkaan maksamat maksut. 

Edunvalvojan palkkion perusmaksu tai edunvalvontavaltuutetun palkkio (huomioidaan enintään 

em. perusmaksun suuruisena) 

Palkkion määrä €/kk 

Muut asiakasmaksulaissa määritellyt vähennykset (elatusapu, syytinki tai avopuolisoiden 

yhteistalouden purkamisesta annetussa laissa hyvitys) 

Yhteensä €/kk 

LIITTEET 

Teidän ei tarvitse toimittaa hakemuksenne mukana liitteitä, mutta vähennysten ja tulojen tulee 

olla todellisia tietoja, jotka allekirjoituksellanne vahvennatte oikeiksi. Säilyttäkää tositteet. On 

mahdollista, että pyydämme niitä todisteeksi asian käsittelyn yhteydessä. 

Huom! Poikkeuksena tulotiedot, mikäli ette antaneet suostumusta tietojen selvittämiseen. 

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi. 

Aika ja paikka

Allekirjoitus ja nimenselvennys
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