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Palautuspäivämäärä

Asiakkaan 
henkilötiedot

Nimi Henkilötunnus

Osoite Puhelin

Asioiden hoitaja ja puhelinnumero Perheenjäsenten lukumäärä (puoliso ja alaikäiset 
lapset)

Laskutusosoite (jos muu kuin asiakkaan)

Asiakkaan 
ansiotulot Eläkkeet/palkat Bruttotulot €/kk Nettotulot €/kk

Asiakkaan 
etuudet 
Kelasta Hoitotuki: €/kk Kansaneläke: €/kk Sairauspäiväraha: €/kk

Asumistuki: €/kk Takuueläke: €/kk Muu: €/kk

Asiakkaan 
pääomatulot Korko-, osinko- ja muut pääomatulot Bruttotulot €/vuosi Nettotulot €/vuosi

Vuokratulot €/kk

Vähennykset vuokratulosta: Yhtiövastike tai kiinteistövero: €/kk

Muut vuokranantajan kulut (esim. vesi- ja sähkö): Summat: €/kk
Puolison 
henkilötiedot

Nimi Henkilötunnus

Puolison 
ansiotulot Eläkkeet/palkat Bruttotulot €/kk Nettotulot €/kk

Puolison 
etuudet 
Kelasta Hoitotuki: €/kk Kansaneläke: €/kk Sairauspäiväraha: €/kk

Asumistuki: €/kk Takuueläke: €/kk Muu: €/kk
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Puolison 
pääomatulot Korko-, osinko- ja muut pääomatulot Bruttotulot €/vuosi Nettotulot €/vuosi

Vuokratulot €/kk

Vähennykset vuokratulosta: Yhtiövastike tai kiinteistövero: €/kk

Muut vuokranantajan kulut (esim. vesi- ja sähkö): Summat: €/kk
Tuloista  
tehtävät harkin-
nanvaraiset 
vähennykset

Edunvalvonnan kulut (perusmaksu, tilintarkastusmaksu, aloitusmaksu): €

Ulosotto: €

Muut vähennykset (esim. syytinki, elatusapu): €
Päivämäärä ja 
allekirjoitus Allekirjoituksella vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja hyväksyn, että ne tarkistetaan. Tarvittaessa viranomaisella on 

oikeus selvittää asiakkaan tulotiedot. Kansaneläkelaitoksesta ja kansallisesta tulorekisteristä selvitetään tulotiedot 
teknisen käyttöyhteyden avulla.

Haluan että viranomainen selvittää tulotietoni. Jätän lomakkeen tulotiedot täyttämättä.

Päiväys Allekirjoitus

Nimenselvennys

Hakemuksen liitteeksi tarvitsemme seuraavat tiedot sekä asiakkaalta että puolisolta:  
  
1. Verotuspäätös  
2. Viimeisimmät tiliotteet 
3. Tositteet pääomatuloista (esim. pankin antamat selvitykset korko- tai ja osinkotuloista) 
4. Tositteet vähennyksistä (esim.  edunvalvontakulut, ulosotto) 
5. Kopio palkkalaskelmasta, mikäli asiakkaalla tai puolisolla on palkkatuloja 
6. Kopio edunvalvontamääräyksestä/-päätöksestä, mikäli asiakkaalla on edunvalvoja

Asiakasmaksutiimin yhteystiedot: 
  
Palautusosoite:  Puhelinpalvelu:  
Asiakasmaksut   Kotihoidon palvelut, p. 043 830 1098 tai 043 826 8000 
PL 1700    Vammaispalvelut p. 050 303 4431  
01030 Vantaan kaupunki Puhelinaika ma-to klo 9.00–11.30 
     
        
  
Sähköinen Oma Vantaa -asiointipalvelu:  
www.vantaa.fi/asiakasmaksut 
 

www.vantaa.fi/asiakasmaksut
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Allekirjoituksella vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja hyväksyn, että ne tarkistetaan. Tarvittaessa viranomaisella on oikeus selvittää asiakkaan tulotiedot. Kansaneläkelaitoksesta ja kansallisesta tulorekisteristä selvitetään tulotiedot teknisen käyttöyhteyden avulla.
Allekirjoituksella vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja hyväksyn, että ne tarkistetaan. Tarvittaessa viranomaisella on oikeus selvittää asiakkaan tulotiedot. Kansaneläkelaitoksesta ja kansallisesta tulorekisteristä selvitetään tulotiedot teknisen käyttöyhteyden avulla.
Allekirjoituksella vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja hyväksyn, että ne tarkistetaan. Tarvittaessa viranomaisella on oikeus selvittää asiakkaan tulotiedot. Kansaneläkelaitoksesta ja kansallisesta tulorekisteristä selvitetään tulotiedot teknisen käyttöyhteyden avulla.
Hakemuksen liitteeksi tarvitsemme seuraavat tiedot sekä asiakkaalta että puolisolta: 
 
1. Verotuspäätös 
2. Viimeisimmät tiliotteet
3. Tositteet pääomatuloista (esim. pankin antamat selvitykset korko- tai ja osinkotuloista)
4. Tositteet vähennyksistä (esim.  edunvalvontakulut, ulosotto)
5. Kopio palkkalaskelmasta, mikäli asiakkaalla tai puolisolla on palkkatuloja
6. Kopio edunvalvontamääräyksestä/-päätöksestä, mikäli asiakkaalla on edunvalvoja
Hakemuksen liitteeksi tarvitsemme seuraavat tiedot sekä asiakkaalta että puolisolta:  1. Verotuspäätös 2. Viimeisimmät tiliotteet3. Tositteet pääomatuloista (esim. pankin antamat selvitykset korko- tai ja osinkotuloista)4. Tositteet vähennyksistä (esim.  edunvalvontakulut, ulosotto)5. Kopio palkkalaskelmasta, mikäli asiakkaalla tai puolisolla on palkkatuloja6. Kopio edunvalvontamääräyksestä/-päätöksestä, mikäli asiakkaalla on edunvalvoja
Hakemuksen liitteeksi tarvitsemme seuraavat tiedot sekä asiakkaalta että puolisolta:  1. Verotuspäätös 2. Viimeisimmät tiliotteet3. Tositteet pääomatuloista (esim. pankin antamat selvitykset korko- tai ja osinkotuloista)4. Tositteet vähennyksistä (esim.  edunvalvontakulut, ulosotto)5. Kopio palkkalaskelmasta, mikäli asiakkaalla tai puolisolla on palkkatuloja6. Kopio edunvalvontamääräyksestä/-päätöksestä, mikäli asiakkaalla on edunvalvoja
Asiakasmaksutiimin yhteystiedot:
 
Palautusosoite:                  Puhelinpalvelu: 
Asiakasmaksut                           Kotihoidon palvelut, p. 043 830 1098 tai 043 826 8000
PL 1700                                    Vammaispalvelut p. 050 303 4431 
01030 Vantaan kaupunki         Puhelinaika ma-to klo 9.00–11.30
                                    
                                                       
 
Sähköinen Oma Vantaa -asiointipalvelu: 
www.vantaa.fi/asiakasmaksut
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Mia Mustaparta, Noora Tainio
Tehty uusi 29.6.18 läh. hyväks. Noora Tainiolle
2.7.18 korjattu ja läh. Noora Tainio
30.7. korjattu ja läh. Noora Tainio
22.10.18 korjattu + uusi osoite ja läh. Noora Tainio
26.9.19 korjattu ja läh. Noora Tainio
9.12.20 muutettu puhelinaika ja läh. Mia Mustaparta
3.5.21 muokattu ja läh. Mia Mustaparta
ah, HL
Tuloselvityslomake Jatkuva kotihoito vanhus- ja vammaispalvelussa
3.5.21
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