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Sukunimi

Sukunimi

Puhelinnumero

Puhelinnumero

Etunimet 

Etunimet 
2. Avio- tai avopuolison tiedot (Merkitse puolison tiedot vain, jos asiakas on suurempituloinen)

3. Nettotiedot (Netto on tulo, josta on vähennetty verot)

Henkilötunnus

Henkilötunnus

Asiakas on puolisoista suurempituloinen Kyllä. Täytä alle myös puolison tulot Ei. Täytä vain asiakkaan tulot

PITKÄAIKAISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN JA LAITOSHOIDON TULOSELVITYS
Tuloselvitys on täytettävä aina pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen tai laitoshoidon alkaessa. Mikäli tuloselvitystä ei 
palauteta, päätös asiakasmaksusta tehdään muilta viranomaisilta saatujen tietojen perusteella.

1. Asiakkaan yhteystiedot

Kansaneläke / Kela

Hoitotuki / Kela

Takuueläke / Kela

Työeläke

Muu eläke

Elatusapu tai -tuki

Muut tulot (esim. palkka, etuudet)

Talletusten korot vuodessa. Liitä edellisen vuoden 
korkotodistus.
Osinkotulot vuodessa. Liitä edellisen vuoden 
osinkotodistus.
Vuokratulot. Liitä kopio vuokrasopimuksesta ja 
yhtiövastikelaskusta sekä tosite sijoituslainan korosta.
Metsätulot Kyllä

Kyllä Kyllä

KylläEi

Ei Ei

Ei

Asiakas 
Netto €/kk

Puoliso 
Netto €/kk

Puoliso 

Asiakas 
Netto €/vuosi

Puoliso
Netto €/vuosi

Tulo / Maksaja

Ulosotto Kyllä KylläEi Ei

Ei Ei

Ei Ei

Ei Ei

Kyllä Kyllä

Kyllä Kyllä

Kyllä Kyllä

Syytinki

Lisätietoja

€/vuosi €/vuosi

€/kk €/kk

Suoritettava elatusapu. Liitä elatussopimus / 
tuomioistuimen päätös

Edunvalvojan / edunvalvontavaltuutetun palkkio. 
Liitä tosite maksetusta palkkiosta. 

Maistraatin tilintarkastusmaksu 
(ei edunvalvontavaltuutetulla). Liitä tosite maksetusta 
tilintarkastusmaksusta.

Pesänjakajan tai tuomioistuimen määräämä hyvitys 
(Laki avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta 
26/2011).

Asiakas4. Tuloista tehtävät vähennykset
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Onko sinulla käytössä Kela - korvattavia eli lääkekattoon kuuluvia reseptilääkkeitä? Näistä lääkemenoista ei tarvitse toimittaa liitteitä. 

Onko sinulla käytössä ei Kela-korvattavia eli lääkekattoon kuulumattomia reseptilääkkeitä? 

Mikäli vastasit kyllä, liitä kopiot voimassa olevista ei Kela-korvattavien lääkkeiden resepteistä ja apteekin lääkelaskuista/ostokuiteista 
viimeisen 3 kuukauden ajalta. 

Kyllä

Kyllä

Ei

Ei

5. Lääkekustannukset (koskee vain tehostettua palveluasumista)

Lääkevalmisteen nimi

Lisätietoja

Listaa käytössäsi olevat ei Kela-korvattavat lääkevalmisteet. Ilmoita tarkka lääkevalmisteen nimi. Vähennykset huomioidaan vain alle 
listatuista valmisteista. 

1.7.2021 alkaen asiakkaan tuloista voidaan vähentää sairausvakuutuslain nojalla korvattavien eli ns. lääkekattoon kuuluvien 
lääkkeiden, kliinisten ravintovalmisteiden ja perusvoiteiden kustannukset (jatkossa tekstissä lääkkeet) enintään 48,32 euroa 
kuukaudessa. Muiden kuin lääkekattoon kuuluvien eli ei-korvattavien lääkkeiden kustannukset voidaan huomioida siltä osin, 
kun lääkäri/terveydenhuollon ammattihenkilö on arvioinut ne asiakkaan terveydelle tarpeelliseksi. 

• Reseptilääke = lääkärin/terveydenhuollon ammattihenkilön määräämä lääke.
• Lääkekatto = Korvattavien reseptivalmisteiden vuosiomavastuu (579,78 euroa vuonna 2021 eli 48,32 euroa kuukaudessa).
• Kela - korvaus = Kaikki lääkkeet eivät ole Kelan korvattavia. Kelan korvaama lääke kerryttää vuotuista lääkekattoa.

• Näistä lääkemenoista huomioidaan enintään 48,32 euroa kuukaudessa.

•  Huom. näitä menoja ei huomioida, mikäli toimitetut selvitykset ovat puutteelliset. Täytä pyydetyt kohdat huolellisesti.

a) Reseptilääkkeet, joista saa Kelan korvausta (sis. lääkkeet, ravintovalmisteet ja perusvoiteet)

b)  Reseptilääkkeet, joihin ei saa Kelan korvausta (sis.lääkkeet, ravintovalmisteet ja perusvoiteet)

Henkilötietosi tallennetaan Espoon kaupungin henkilörekisteriin. Henkilötiedot ovat salassa pidettäviä ja niitä luovutetaan vain lakiin perustuen tai 
luvallasi. Verkkosivullamme www.espoo.fi/tietosuojaselosteet ja Espoon sosiaali- ja terveystoimen toimintayksiköissä on nähtävillä tietosuojaseloste, 
jossa kerrotaan tarkemmin henkilötietojesi käsittelystä ja henkilötietoihin liittyvistä oikeuksistasi.

Paikka ja päiväys Allekirjoitus ja nimenselvennys

Päiväys ja allekirjoitus

Tulojen muutoksista on ilmoitettava asiakasmaksut ja korvaukset -yksikköön. Virheellisiin tulotietoihin perustunut asiakasmaksupäätös 
voidaan oikaista takautuvasti vuoden ajalta.

Lisätietoja sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksuista:
Sosiaali- ja terveystoimen esikunta 
Asiakasmaksut ja korvaukset 
PL 207, 02070 Espoon kaupunki 
Sähköposti: asiakasmaksut@espoo.fi 
Puhelin: (09) 816 57261 arkisin kello 9.00-13.00

https://www.espoo.fi/tietosuojaselosteet
mailto:asiakasmaksut@espoo.fi
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