
1 Muonion kunta  Tulotietolomake  1
 Hyvinvointipalvelut  kotipalvelu 
    palveluasuminen / tehostettu palveluasuminen 
 
    Saapunut (viranomainen täyttää): 
 Palautettava viimeistään ___/___ 20____ _____________________________  

Postiosoite   Käyntiosoite   Sähköposti ja kotisivu 
Muonion kunta   Hyvinvointipalvelut  hyvinvointi(at)muonio.fi 
Hyvinvointipalvelut   Pirkantie 11  www.muonio.fi 
Puthaanrannantie 15   99300 Muonio 
99300 Muonio     

Asiakkaan sukunimi ja etunimet 
  

Henkilötunnus 
      

Puhelinnumero 
      

Siviilisääty 

☐ naimaton     ☐ avioliitossa     ☐ avoliitossa     ☐ eronnut     ☐ leski 

Osoite 
      

     

Puolison sukunimi ja etunimet 
      

 
T Tulot €/kk 

      

Asiakas 
Brutto       Netto                

Puoliso/avopuoliso 
Brutto                  Netto 

Palkkatulo Palkkatulo     
K Kansaneläke 

       

Kansaneläke                         
Ylimääräinen rintamalisä                         
Takuueläke                         
Elinkorko                         

Työeläkkeet 
(eläkelaitoksen nimi) 

      

                              

                              

                              

Ulkomaaneläke 

      
                              

                              

Perhe-eläke 
(eläkelaitoksen nimi) 

      

                              

                              

                              

Muut eläkkeet                               

                              

                              

Korkotulot (liitteeksi pankin antama 
todistus koroista) 

                              

Kelan tuet Asumistuki: ☐kyllä       ☐ei                                         

Rintamalisä:☐kyllä       ☐ei                                            

Hoitotuki: 

☐perusosa              

☐korotettu             

☐erityishoitotuki              

                        

                        

                        

                        

Tulot yhteensä  
 

 

Säännölliset bruttotulot omaisuudesta Vuokratulot       €/vuosi       €/vuosi 

Maatalouden tulot       €/vuosi       €/vuosi 
 

      

Muut bruttotulot omaisuudes-
ta, esim osuus kuolinpesän tai 
perikunnan tuloihin 

Erittely:              €/vuosi       €/vuosi 

Pääomatulot Erittely:             €/vuosi       €/vuosi 
Metsän pinta-ala       ha       ha 

 
Vähennykset                               

                              

 
 



   

 

Allekirjoitus ja valtuutus 
 
Merkitkää alla olevaan sarakkeeseen pankin nimi, josta korkotietojen tarkistusta varten. 
 

Pankin nimi  

      

Pankin nimi  

      

 
Hakemuksen käsittelijällä on oikeus tarkistaa hakemuksessa olevat tiedot. Tietoja voidaan tarkistaa esim. verottajalta ja Kansanelä-
kelaitokselta sekä muilta eläkelaitoksilta ja pankeilta.  
Mikäli asiakas ei toimita tulotietojaan määräaikaan mennessä, palvelusta peritään kotipalvelun osalta tilapäisen kotipalvelun 
mukainen tuntihinta 12,50 €/tunti ja muista palveluista todellisten kustannusten mukainen tuntihinta. 

            
     /      20      ______________________________________________________________________________ 
Päiväys  Asiakkaan tai edustajan allekirjoitus ja nimenselvennys 
 
Liitteet: Eläkepäätös, esitäytetty veroilmoitus/viimeisin verotuspäätös. Pankin todistus korko- ja osinkotuloista. 
Tehostettuun palveluasumiseen liittyvään tuloselvitykseen kaksi viimeisintä tiliotetta. 
 
Lomake palautetaan osoitteeseen:  
Muonion kunta 
Hyvinvointipalvelut 
PL 25 
99300 Muonio 

 
Vähennykset: (Liitä hakemukseen selvitys vähennyksistä, esim. kuitti, sopimus, päätös) 

- elatusapu 
- aviopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta annetussa laissa tarkoitettu hyvitys 
- kiinteistön luovutuksen yhteydessä pidätetty etuus 

- edunvalvojan palkkion perusmaksu (myös edunvalvontavaltuutetun) 

 
Siirryttäessä pitkäaikaiseen asumispalveluun 
- omistusasunnosta aiheutuvat välittömät ja kohtuulliset kulut (6 kk kiinteistövero, lämmityskulut, hoitovastike) 
- vuokra irtisanomisajalta 
- asumisoikeusasunnon käyttövastike ym. 3 kk 

 
Pitkäaikainen asumispalvelu 
- kohtuulliset asumiskulut 

- reseptilääkkeiden, kliinisten ravintovalmisteiden ja perusvoiteiden kustannukset vuosiomavastuun suuruisena 
- muut lääkkeet, jotka terveydenhuollon ammattihenkilö on arvioinut asiakkaalle tarpeellisiksi 

 
Asiakasmaksulaki 10 h §, tukipalvelut ja asumispalveluun liittyvät palvelut 

- ateriapalvelut 
- vaatehuolto 
- peseytymispalvelut 
- siivouspalvelut 
- turvapalvelut 
- osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistävä palvelu 

 saa periä asumispalveluissa 
 tehostettuun palveluasumiseen liittyvistä palveluista ei saa periä erillistä maksua  

 
Kotipalvelu ja tavallinen palveluasuminen  

- brutto 10 f § 
 
Tehostettu palveluasuminen 

- nettotuloista 85 %, jos puoliso, 42,5 % 
 jäätävä käyttövara 164 euroa/kuukaudessa (esim. vaatteet, henk.koht. hygienia, puhelin, kuljetusten omavastuu-

osuus) 


