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LOMAKE YMPÄRIVUOROKAUTISEN PALVELUASUMISEN, LAITOS- JA 
PERHEHOIDON ASIAKKAILLE TULOJEN JA VÄHENNYSTEN ILMOITTAMISEKSI 

Palautettava kahden viikon kuluessa lomakkeen vastaanottamisesta. 

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

ohjeiden mukaisesti. Viestin saajana on Laskutus Asiakasohjaus.

• Postitse osoitteeseen: Oma Häme, palvelusihteerit/Hämeenlinna, Talaskuja 3, 13200

Hämeenlinna

Täyttäkää myös puolison tulotiedot, jos kotiin jää pienempituloinen puoliso.

HENKILÖTIEDOT 

Asiakkaan henkilötiedot 

Sukunimi ja etunimet 

Henkilötunnus 

Lähiosoite 

Postinumero ja -toimipaikka 

Puhelinnumero

Palvelutalo, jossa asiakas asuu 

Puolison henkilötiedot 

Sukunimi ja etunimet 

Henkilötunnus 

Henkilö, jolta tarvittaessa saa lisätietoja: 

Nimi (ja suhde asiakkaaseen) 

Puhelin ja sähköposti 

https://turvaposti.hameenlinna.fi/
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TULOT 

☐ Annan suostumukseni säännöllisten eläke-, ansiotulojeni ja etuuksieni (asiakas ja puoliso)

selvittämiseen tarvittavista tietojärjestelmistä. Tällöin säännöllisiä tulotietoja ei tarvitse

toimittaa erikseen. Merkitkää rasti, jos annatte suostumuksen.

Mikäli ette anna suostumusta säännöllisten tulojenne tarkistamiseen, toimittakaa lomakkeen

liitteenä luotettavat tiedot/tositteet vahvistetuista tuloistanne 1.1.2023 alkaen (asiakas ja

puoliso). 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 verojen jälkeen (netto).

Korkotulot (netto)  

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

Asiakas 

Korko €/vuosi 

Korko €/vuosi 

Puoliso 

Korko €/vuosi 

Korko €/vuosi 

Laskennalliset metsätulot 

Asiakas 

Metsän pinta-ala ha 

Sijaintikunta 

Puoliso 

Metsän pinta-ala ha 

Sijaintikunta 
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Säännölliset pääomatulot (netto) 

Ilmoittakaa säännölliset pääomatulot ja vuokratuotto mahdollisilla tulonhankkimiskustannuksilla 

vähennettynä. 

Asiakas  

Erittely tuloista 

Tulot yhteensä €/vuosi 

Puoliso 

Erittely tuloista 

Tulot yhteensä €/vuosi 

Ulkomaiset ja vapaaehtoiset eläkkeet (netto) 

Asiakas 

☐ Saan vapaaehtoista eläkettä

☐ Saan ulkomaan eläkettä

Eläkkeen määrä (netto) €/kk 

Puoliso 

☐ Saan vapaaehtoista eläkettä

☐ Saan ulkomaan eläkettä

Eläkkeen määrä (netto) €/kk 
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VÄHENNYKSET 

Edunvalvojan palkkion perusmaksu tai edunvalvontavaltuutetun palkkio kuukaudessa 

(huomioidaan enintään perusmaksun suuruisena) 

Asiakas palkkion määrä €/kk 

Puoliso palkkion määrä €/kk

Muut laissa määritellyt vastaavat vähennykset  

(elatusapu, syytinki tai avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta annetussa laissa 

hyvitys) 

Asiakas yhteensä €/kk 

Puoliso yhteensä €/kk

Seuraavat vähennykset huomioidaan vain asiakkaalta, eikä niitä huomioida laitos-/

vanhainkotipalvelusta perittävän asiakasmaksun asettamisessa.

Saamme tiedon asumismenoistanne (vuokra, sähkö, vesi) suoraan asumisyksiköstänne. 

Ilmoittakaa, mikäli saatte asumistukea. 

Asiakas 

Asumistuki €/kk 

Lääkevalmistekustannukset  

(ei koske laitos-/vanhainkotihoivaa) 

Huom! Pyytäkää apteekistanne lääkemenolaskelma reseptilääkkeistänne vähintään 6 kk ajalta.  

Muita selvityksiä emme huomioi. 

Vähennyksinä huomioidaan sairausvakuutuslain nojalla korvattavat lääkevalmisteet ja lisäksi muut kuin 

sairausvakuutuslain mukaan korvattavat lääkevalmisteet, mikäli Teillä on niihin resepti. 

Asiakas 

Yhteensä €/kk 
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LIITTEET 

Lomakkeen liitteenä on toimitettava apteekista saatava lääkemenolaskelma vähintään 

6 kk lääkeostoista. Muita selvityksiä emme huomioi. Emme tarvitse esim. reseptejä. 

Toimittakaa myös tulotietonne siinä tapauksessa, mikäli ette antanut suostumusta 

tietojen selvittämiseen. 

Muita liitteitä ei tarvitse toimittaa. Kaikkien ilmoittamienne vähennysten ja tulojen tulee olla 

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

mahdollista, että pyydämme niitä todisteeksi asian käsittelyn yhteydessä. 

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi. Vahvistan antaneeni suostumuksen tulojeni 
tarkistamiseen tietojärjestelmistä, mikäli kyseinen kohta on rastitettu.

Aika ja paikka

Asiakkaan allekirjoitus ja nimenselvennys

Puolison allekirjoitus ja nimenselvennys
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Käytettävyysraportti
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		tulo-ja-vahennyslomake-ymparivuorokautisen-asumispalvelun-asiakkaat.pdf
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[Anna henkilö- ja organisaatiotiedot Asetukset > Henkilöllisyys-valintaikkunasta.]


Yhteenveto


Tarkistin ei löytänyt ongelmia tästä dokumentista.


		Tarkistettava manuaalisesti: 0

		Hyväksyttiin manuaalisesti: 2

		Hylättiin manuaalisesti: 0

		Ohitettiin: 0

		Hyväksyttiin: 30

		Epäonnistui: 0




Yksityiskohtainen raportti


		Dokumentti



		Säännön nimi		Tila		Kuvaus

		Käytettävyysoikeuksien lippu		Hyväksyttiin		Käytettävyysoikeuksien lippu täytyy asettaa

		Vain kuvan sisältävä PDF-tiedosto		Hyväksyttiin		Dokumentti ei ole vain kuvan sisältävä PDF

		Koodattu PDF-tiedosto		Hyväksyttiin		Dokumentti on koodattu PDF-tiedosto

		Looginen lukemisjärjestys		Hyväksyttiin manuaalisesti		Dokumentin rakenne tarjoaa loogisen lukemisjärjestyksen

		Ensisijainen kieli		Hyväksyttiin		Tekstin kieli on määritetty

		Otsikko		Hyväksyttiin		Dokumentin nimi näkyy otsikkorivillä

		Kirjanmerkit		Hyväksyttiin		Kirjanmerkkejä on suurissa dokumenteissa

		Värikontrasti		Hyväksyttiin manuaalisesti		Dokumentissa on kelvollinen värikontrasti

		Sivun sisältö



		Säännön nimi		Tila		Kuvaus

		Koodimerkitty sisältö		Hyväksyttiin		Koko sivun sisältö on merkitty

		Koodimerkityt huomautukset		Hyväksyttiin		Kaikki huomautukset on merkitty

		Sarkainjärjestys		Hyväksyttiin		Sarkainjärjestys on rakenteen järjestyksen mukainen

		Merkkikoodaus		Hyväksyttiin		Merkistön koodaus on luotettava

		Koodimerkitty multimedia		Hyväksyttiin		Kaikki multimediaobjektit on merkitty

		Näytön välkyntä		Hyväksyttiin		Sivu ei aiheuta näytön välkkymistä

		Komentosarjat		Hyväksyttiin		Ei komentosarjoja, joita ei voi käyttää

		Ajoitetut vastaukset		Hyväksyttiin		Sivu ei edellytä ajoitettuja vastauksia

		Suunnistuslinkit		Hyväksyttiin		Suunnistuslinkit eivät ole toistuvia

		Lomakkeet



		Säännön nimi		Tila		Kuvaus

		Koodimerkityt lomakekentät		Hyväksyttiin		Kaikki lomakekentät on merkitty

		Kenttäkuvaukset		Hyväksyttiin		Kaikilla lomakekentillä on kuvaus

		Vaihtoehtoinen teksti



		Säännön nimi		Tila		Kuvaus

		Kuvien vaihtoehtoinen teksti		Hyväksyttiin		Kuvilla on oltava vaihtoehtoinen teksti

		Sisäkkäinen vaihtoehtoinen teksti		Hyväksyttiin		Vaihtoehtoinen teksti, joka ei tule koskaan näkyviin

		Liitetty sisältöön		Hyväksyttiin		Vaihtoehtoinen teksti täytyy liittää sisältöön

		Piilottaa huomautuksen		Hyväksyttiin		Vaihtoehtoinen teksti ei saa piilottaa huomautusta

		Muiden elementtien vaihtoehtoinen teksti		Hyväksyttiin		Muut elementit, jotka edellyttävät vaihtoehtoista tekstiä

		Taulukot



		Säännön nimi		Tila		Kuvaus

		Rivit		Hyväksyttiin		TR-elementin täytyy olla Table-, THead-, TBody- tai TFoot-alielementti

		TH ja TD		Hyväksyttiin		TH- ja TD-elementtien täytyy olla TR-alielementtejä

		Otsikot		Hyväksyttiin		Taulukoissa täytyy olla otsikot

		Säännöllisyys		Hyväksyttiin		Taulukoiden jokaisella rivillä on oltava sama määrä sarakkeita ja jokaisessa sarakkeessa sama määrä rivejä

		Yhteenveto		Hyväksyttiin		Taulukoissa on oltava yhteenveto

		Luettelot



		Säännön nimi		Tila		Kuvaus

		Luettelon kohteet		Hyväksyttiin		LI-elementin on oltava L-alielementti

		Lbl ja LBody		Hyväksyttiin		Lbl- ja LBody-elementtien täytyy olla LI-alielementtejä

		Otsikot



		Säännön nimi		Tila		Kuvaus

		Kelvollinen sisäkkäisyys		Hyväksyttiin		Kelvollinen sisäkkäisyys






Takaisin alkuun
	Tyhjennä: 
	Tulosta: 
	Tallenna: 
	asiakkaan-sukunimi-ja-etunimet: 
	asiakkaan-henkilotunnus: 
	asiakkaan-lahiosoite: 
	asiakkaan-postinumero-ja-toimipaikka: 
	asiakkaan-puhelinnumero: 
	puolison-sukunimi-ja-etunimet: 
	puolison-henkilotunnus: 
	henkilon-nimi-ja-suhde-asiakkaaseen: 
	henkilon-puhelin-ja-sahkoposti: 
	suostumus-tulojen-selvittamiseen: Off
	asiakas1-korko-eurona-vuosi: 
	asiakas2-korkotulot-netto: 
	puolison1-korkotulot-netto: 
	puolison2-korkotulot-netto: 
	asiakas-laskennalliset-metsatulot: 
	asiakas-metsan-sijaintikunta: 
	puolison-metsan-pinta-ala-ha: 
	puolison-metsan-sijaintikunta: 
	asiakkaan-erittely-tuloista: 
	asiakkaan-tulot-yhteensa: 
	puolison-erittely-tuloista: 
	puolison-tulot-yhteensa: 
	asiakas-saan-vapaaehtoista-elaketta: Off
	asiakas-saan-ulkomaan-eläkettä: Off
	asiakas-elakkeen-maara: 
	puoliso-saan-vapaaehtoista-elaketta: Off
	puoliso-saan-ulkomaan-elaketta: Off
	puoliso-elakkeen-maara: 
	asiakas-palkkion-maara: 
	asiakas-muut-vahennykset: 
	asiakas-asumistuki: 
	aika-ja-paikka: 
	allekirjoitus-ja-nimenselvennys: 
	asiakas-laakevalmistekustannukset: 
	Palvelutalo: 
	Puolison palkkion määrä: 
	Puolison muut vähennykset: 
	Puolison allekirjoitus ja nimenselvennys: 


