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Päiväys ja vastuuhenkilö:  26.10.2020, laskentasihteeri Lea Holopainen 
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Käytettävä  
palvelu 

 Lyhytaikainen laitoshoito  Pitkäaikainen laitoshoito  

Mistä alkaen haetaan:       

Asiakas Sukunimi ja etunimet 

      

Henkilötunnus 

      

Osoite 

      

Puhelin 

      

Sähköposti 

      

Hakija (ellei sama 
kuin yllä) 

Sukunimi ja etunimet 

      
Henkilötunnus 

      

Osoite 

      

Puhelin 

      

Sähköposti 

      

Muiden samassa taloudessa asuvien alle 18-vuotiaiden lasten nimet ja henkilötunnukset 

      

Samassa talou-
dessa asuvat 
huoltajat, huol-
taja/avio- tai avo-
puoliso 

Huoltaja 

      

Huoltaja 

      

Henkilötunnus 

      

Henkilötunnus 

      

Ammatti/työpaikka 

      

Ammatti/työpaikka 

      

Opiskelupaikka 

      

Opiskelupaikka 

      

Puhelinnumero 

      

Puhelinnumero 

      

Sähköposti 

      

Sähköposti 

      

Tulot Tuloselvityslomakkeen liitteenä toimitetaan todistukset huoltajien tuloista ja/tai opiskelusta sekä opintoetuuksista 
Mikäli kuukausipalkka vaihtelee, palkkatodistus tulee olla viimeksi kuluneen vuoden tuloista. 

Perheen tulot euroa kuukaudessa, ks. tarkemmin liitteestä Huoltajat + alle 
18-vuotiaat per-
heenjäsenet 

18 vuotta täyttä-
nyt asiakas 

Palkkatulot Veronalaiset tulot + 5 %:n lomaraha, liitteeksi viimeisin palk-
kalaskelma. 

            

Nettotulot             

Luontaisedut Mm. auto-, puhelin-, ravinto-, asuntoetu.             

Sosiaalietuudet Esim. eläkkeet, sairaus-, äitiys- tai vanhempainraha, työttö-
myyspäiväraha, työmarkkinatuki, koulutustuki. Liitteeksi 
päätös etuuden määrästä. 

            

Muut tulot Esim. korot, optiot, osingot ja vuokratulot, joista vähennetty 
vastikkeet, metsätuotot; verotuspäätös erittelyosineen. 

            

Lasten tulot Esim. elatusavut ja -tuet, eläkkeet, elinkorot.             

Yrittäjät/Maa- 
talousyrittäjät 

Tulojen määrästä on esitettävä kirjanpitoon perustuva selvi-
tys viimeiseltä tilikaudelta, selvitys ennakonpidätyksen pe-
rusteista sekä tuloslaskelma ja tase viimeiseltä tilikaudelta. 
Verotustodistus viimeksi vahvistetusta verotuksesta. 

            

Menot Maksetut elatusavut Toisessa taloudessa asuvalle.             

Asumismenot                   

Lääkekustannukset                   

Muut menot                   

 

Päätös 

§ ______ 
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Muut ratkaisuun 
vaikuttavat tekijät 
(esim. velat, velan-
hoitokulut, asumis-
kustannukset) 

      

Vakuutan tiedot oikeiksi ja suostun annettujen tietojen tarkistamiseen 

Päiväys Allekirjoitukset 

 

____/____ 20____ ______________________________________ ______________________________________ 
 huoltaja/hakija huoltaja/hakija 

_____________________________________________________ 
 

Valmistelijan 
ehdotus 

 
 Poistetaan ajalla _____________________________________________________________ 

 Alennetaan _______________ eurolla ajalle________________________________________ 

 Hylätään 

 Kirjallinen lausunto liitteenä. 
 

Allekirjoitus 
 

Paikka ja aika Allekirjoitus 
 
 
 
 

 
 

Talouspäälli-
kön päätös 

 Ylläpitomaksu poistetaan ajalla __________________________________________________ 

 Maksu alennetaan _____________ euroon/pv/kk 

 Hakemus hylätään. 

Perustelu       

 

Allekirjoitus 
Paikka ja aika Allekirjoitus 
 

Pieksämäki       
 
 Marja-Liisa Jantunen, talouspäällikkö 

 

 
Tiedoksianto 

 
Tämä päätös on viranomaisen toimesta tai muutoin asianomaiselle lähetetty ______________________ 

 
Tiedoksiantaja:  
 

 

Valitus- 
osoitus 

 Valitusosoitus liitteenä. 
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Tulotietojen selvittäminen 
 
Tuloselvityslomakkeeseen tarvittavat liitteet 

 Viimeisin käytettävissä oleva palkkalaskelma tai tilinauha, josta ilmenee tulokertymä ja lomaraha. Mikäli tilinauhaa tai palkka-
todistusta ei ole käytettävissä (uusi työsuhde), toimitetaan arvio kuukausitulosta. Arviotietoja käytettäessä tulotiedot on toimi-
tettava jälkikäteen. 

 Jäljennös työmarkkinatukipäätöksestä, päiväraha- ja/tai eläkepäätöksestä. 

 Päätös lapsen eläkkeestä, eriteltynä jokaisesta lapsesta. 

 Sopimusjäljennös tai kuitti saadusta elatusavusta tai elatustuesta. 

 Todistus tutkimuksen ja taiteen apurahoista tai stipendeistä. 

 Tosite muista tuloista ja eduista. 

 Sopimusjäljennös ja/tai kuitti maksetusta elatusavusta tai elatustuesta. 

 Opiskelijalta opiskelutodistus ja todistus opintoetuudesta sekä todistus palkkatuloista opiskelun aikana. 

 Liike- ja ammatti- sekä maatilatalouden tuloista on esitettävä kirjanpitoon perustuva luotettava selvitys viimeiseltä tilikau-
delta, tuloslaskelma ja tase, verotustodistus viimeksi vahvistetusta verotuksesta, ennakkoverolaskelma kuluvalle vuodelle tai 
YEL-päätös. Aloittavan yrittäjän on toimitettava palkkatodistus, starttirahapäätös ja arvio yritystulosta. Osakeyhtiö-muotoi-
sesta yritystoiminnasta on toimitettava palkkatodistus, selvitys pääomatulosta (osinkotuloista) ja luontaiseduista. Tuloselvi-
tyksenä käy kirjanpitäjän antama todistus yrittäjän kuukausitulosta. 

 
Maksun alentaminen ja perimättä jättäminen 

 
Asiakasmaksua voidaan alentaa tai jättää se kokonaan perimättä tapauskohtaisen tarve- ja tilannearvion perusteella.  
 
Asiakasmaksulain 11 § 1 momentti velvoittaa kunnat ja kuntayhtymät alentamaan tai jättämään perimättä maksun silloin kun 
sen periminen vaarantaa henkilön tai hänen perheensä toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden 
toteutumista. 
 
Säännös koskee velvoittavana sosiaalihuollon palveluista määrättyjä maksuja ja terveydenhuollon palveluista henkilön maksu-
kyvyn mukaan määrättyjä maksuja (pitkäaikainen laitoshoito). 
 
Kunta tai kuntayhtymä voi päättää, että muitakin kuin edellä mainittuja maksuja (esim. terveydenhuollon tasamaksuja) voidaan 
alentaa tai jättää perimättä, jos maksun periminen vaarantaa henkilön tai hänen perheensä toimeentulon edellytyksiä tai henki-
lön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteutumista. 
 
Kaikkia asiakasmaksuja voidaan lisäksi alentaa tai jättää perimättä asiakaskohtaisesti, yksilöllistä harkintaa noudattaen ns. 
huollollisin perustein. 
 
Maksun poistamisen/alentamisen perusteena olevat tulot (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 10 a §) 

 
Perheen tuloina otetaan huomioon palvelun käyttäjän sekä hänen kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomai-

sissa olosuhteissa olevan henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Jos kuukausittaiset tulot vaih-
televat, otetaan kuukausitulona huomioon keskimääräinen kuukausitulo tai verotuksessa vahvistetut veronalaiset tulot korotet-
tuna verohallituksen määräämillä prosenttiosuuksilla. 
Metsätulona otetaan huomioon metsän keskimääräinen vuotuinen tuotto, joka määrätään varojen arvostamisesta verotuksessa 
annetun lain (1142/2005) 7 §:n 3 momentin mukaan ja jonka nojalla verohallitus vahvistaa metsän keskimääräisen vuotuisen 
tuoton. 
Tuloina ei oteta huomioon lapsilisää, vammaisetuuksista annetun lain mukaista etuutta, kansaneläkelain mukaista sotilas-

avustusta, rintamalisää, opintorahaa, koulutusrahaston aikuiskoulutustukea, opintotuen asumislisää, toimeentulotukena makset-
tavaa toimintarahaa ja matkakorvausta, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain mu-
kaista ylläpitokorvausta, julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain mukaista ylläpitokorvausta, opintojen johdosta suoritettavia 
apurahoja ja muita vastaavia avustuksia, perhehoidon kustannusten korvauksia eikä lasten kotihoidon tukea. 
Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon suoritetut elatusavut ja tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kus-

tannukset sekä kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty rahana suoritettava etuus (syytinki). 
 
Viranomainen voi saada veroviranomaisilta ja Kansaneläkelaitokselta henkilötietoja asiakkaan suostumuksesta riippumatta 
maksun määristä ja tietojen tarkistamista varten (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista). 


