
Sivu 1 / 3Inkomstutredning
Välfärd / Serviceområdet för seniorer för fastställande av avgift enligt klientens 

betalningsförmåga

Hemvård Boendeservice, med heldygnsomsorg Boendeservice, vanlig

Klientens efternamn  och samtliga förnamn Personbeteckning

Makens/makans/sambons namn, adress och telefonnummer Personbeteckning

Personbeteckning

Namn och adress till vilken räkningen ska skickas Personbeteckning

Namn och adress till vilken avgiftsbeslutet ska skickas

Klientens inkoms- 
ter per månad

Brutto 
€/mån.

Netto 
€/mån.

Myndighetens 
anteckningar

Makens/makans 
inkomster per/mån.

Brutto 
€/mån

Netto 
€/mån.

Myndighetens 
anteckningar

 
Folkpension

 
Folkpension

 
Garantipension

 
Garantipension

 
Vårdbidrag

 
Vårdbidrag

 
Bostadsbidrag

 
Bostadsbidrag

Extra 
fronttillägg

Extra 
fronttillägg

Övriga pensioner 
- specificerade  
  per betalare

Övriga inkomster, t.ex: 
- stöd för närståendevård 
- dagpenning

Övriga inkomster, t.ex: 
- stöd för närståendevård 
- dagpenning

 
Hyresinkomster

 
Hyresinkomster

Dividendinkomst 
föreg. år

Övriga pensioner 
- specificerade  
   per betalare

Inkomster från  
gårdsbruk 

Inkomster från 
gårdsbruk

€
Dividendinkomst 
föreg. år €
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Poster som avdras 
från inkomsterna

 
€/mån.

Poster som avdras  
från inkomsterna

 
€/mån.

 
Underhållsbidrag

 
Underhållsbidrag

Arvode för 
intressebevakarens 
 

Arvode för 
intressebevakarens 
  

Utmätning
 
Utmätning

Övriga uppgifter 
(t.ex. betalande 
försäkringsbolag/
försäkringsnummer) 

Jag försäkrar att de uppgifter som jag har lämnat är korrekta och samtycker till att de kontrolleras och 
överlåts till enheter inom social- och hälsovården för fastställande av klientavgifter (12, 20 och 21 § i lagen om 
klientens ställning och rättigheter inom socialvården 22.9.2000/812). 
Uppgifterna om klientavgifterna kontrolleras med två års mellanrum eller när inkomsterna i väsentlig grad 
ändras. 
 
Om de uppgifter som klienten har lämnat inte är tillräckliga eller tillförlitliga, har myndigheten rätt att få 
uppgifterna från bl.a. penninginstitutet (14 a § i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården 
3.8.1992/734).

Datum
Uppgiftslämnarens underskrift              
  
_____________________________________________________

Namnförtydligande

Telefonnummer för tilläggsuppgifter

Myndighetens 
anteckningar

Myndighetens 
anteckningar
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Klienten eller klientens ombud/anhöriga eller intressebevakare ska lämna de uppgifter som behövs för fastställande 
av avgiften enligt klientens betalningsförmåga. 
 
Vi ber er vänligen fylla i inkomstutredningsblanketten och lämna in den inom två veckor med följande bilagor: 
 
Hemvård 
- en kopia av pensionsbeslut och/eller av andra inkomster inklusive uppgifter om bruttoinkomst/mån. 
- beskattningsbeslut inkl. specifikationsdel (senast fastställda beskattning) 
- ett verifikat över dividendinkomster 
- om kunden har hyresinkomster, ett verifikat över hyresinkomsten och skötselvederlag som ska betalas 
 
Boendeservice, vanlig 
- ett kontoutdrag och/eller en kopia av pensionsbeslut och/eller av andra inkomster inklusive uppgifter 
  om brutto- samt nettoinkomst/mån. 
- beskattningsbeslut inkl. specifikationsdel (senast fastställda beskattning) 
- ett kontoutdrag eller verifikat över dividendinkomster 
- om kunden har hyresinkomster, ett verifikat över hyresinkomsten och skötselvederlag som ska betalas 
 
Boendeservice, med heldygnsomsorg 
- ett kontoutdrag och/eller kopia av pensionsbeslut och/eller av andra inkomster inklusive uppgifter 
  om nettoinkomst/mån 
- beskattningsbeslut inkl. specifikationsdel (senast fastställda beskattning) 
- kontoutdrag eller verifikat över dividendinkomster 
- om kunden har hyresinkomster, ett verifikat över hyresinkomsten och skötselvederlag som ska betalas 
 
Boendeservice, heldygnsomsorg med servicesedel 
- ett kontoutdrag och/eller en kopia av pensionsbeslut och/eller av andra inkomster inklusive uppgifter 
  om brutto-samt nettoinkomst/mån. 
- beskattningsbeslut inkl. specifikationsdel (senast fastställda beskattning) 
- kontoutdrag eller verifikat över dividendinkomster 
- om kunden har hyresinkomster, ett verifikat över hyresinkomsten och skötselvederlag som ska betalas 
 
Om det behövs kan inkomsterna kontrolleras av myndigheterna utan att en ny begäran om inkomstutredning 
skickas till kunden. 
 
Blanketterna skickas till: 
  
 Boendeservice: 
 Lojo seniorservicecenter, boendeserviceärenden 
 Ojamogatan 34, 08100 Lojo 
 
 Hemvård: 
 Lojo seniorservicecenter, hemvårdsärenden 
 Ojamogatan 34, 08100 Lojo 
 
Mer information: 
 
 Frågor som gäller boendeservice: 
 044 369 1258 eller 044 369 5200 
 
 Hemvårdsfrågor: 
 044 369 1146 eller 044 369 1259


Sivu  / 
Inkomstutredning
Välfärd / Serviceområdet för seniorer
för fastställande av avgift enligt klientens betalningsförmåga
Klientens efternamn  och samtliga förnamn
Personbeteckning
Makens/makans/sambons namn, adress och telefonnummer
Personbeteckning
Personbeteckning
Namn och adress till vilken räkningen ska skickas
Personbeteckning
Namn och adress till vilken avgiftsbeslutet ska skickas
Klientens inkoms-
ter per månad
Brutto
€/mån.
Netto
€/mån.
Myndighetens
anteckningar
Makens/makans
inkomster per/mån.
Brutto
€/mån
Netto
€/mån.
Myndighetens
anteckningar

Folkpension

Folkpension

Garantipension

Garantipension

Vårdbidrag

Vårdbidrag

Bostadsbidrag

Bostadsbidrag
Extra
fronttillägg
Extra
fronttillägg
Övriga pensioner
- specificerade 
  per betalare
Övriga inkomster, t.ex:- stöd för närståendevård
- dagpenning
Övriga inkomster, t.ex:- stöd för närståendevård- dagpenning

Hyresinkomster

Hyresinkomster
Dividendinkomst
föreg. år
Övriga pensioner- specificerade 
   per betalare
Inkomster från 
gårdsbruk 
Inkomster från
gårdsbruk
Dividendinkomst
föreg. år
Poster som avdras
från inkomsterna

€/mån.
Poster som avdras 
från inkomsterna

€/mån.

Underhållsbidrag

Underhållsbidrag
Arvode för
intressebevakarens
 
Arvode för
intressebevakarens
 

Utmätning

Utmätning
Jag försäkrar att de uppgifter som jag har lämnat är korrekta och samtycker till att de kontrolleras och överlåts till enheter inom social- och hälsovården för fastställande av klientavgifter (12, 20 och 21 § i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården 22.9.2000/812).Uppgifterna om klientavgifterna kontrolleras med två års mellanrum eller när inkomsterna i väsentlig grad ändras.Om de uppgifter som klienten har lämnat inte är tillräckliga eller tillförlitliga, har myndigheten rätt att få uppgifterna från bl.a. penninginstitutet (14 a § i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården 3.8.1992/734).
Datum
Uppgiftslämnarens underskrift             
 
_____________________________________________________
Myndighetens
anteckningar
Myndighetens
anteckningar
Klienten eller klientens ombud/anhöriga eller intressebevakare ska lämna de uppgifter som behövs för fastställande av avgiften enligt klientens betalningsförmåga.Vi ber er vänligen fylla i inkomstutredningsblanketten och lämna in den inom två veckor med följande bilagor:Hemvård- en kopia av pensionsbeslut och/eller av andra inkomster inklusive uppgifter om bruttoinkomst/mån.- beskattningsbeslut inkl. specifikationsdel (senast fastställda beskattning)- ett verifikat över dividendinkomster- om kunden har hyresinkomster, ett verifikat över hyresinkomsten och skötselvederlag som ska betalasBoendeservice, vanlig- ett kontoutdrag och/eller en kopia av pensionsbeslut och/eller av andra inkomster inklusive uppgifter  om brutto- samt nettoinkomst/mån.- beskattningsbeslut inkl. specifikationsdel (senast fastställda beskattning)- ett kontoutdrag eller verifikat över dividendinkomster- om kunden har hyresinkomster, ett verifikat över hyresinkomsten och skötselvederlag som ska betalasBoendeservice, med heldygnsomsorg- ett kontoutdrag och/eller kopia av pensionsbeslut och/eller av andra inkomster inklusive uppgifter  om nettoinkomst/mån- beskattningsbeslut inkl. specifikationsdel (senast fastställda beskattning)- kontoutdrag eller verifikat över dividendinkomster- om kunden har hyresinkomster, ett verifikat över hyresinkomsten och skötselvederlag som ska betalasBoendeservice, heldygnsomsorg med servicesedel- ett kontoutdrag och/eller en kopia av pensionsbeslut och/eller av andra inkomster inklusive uppgifter  om brutto-samt nettoinkomst/mån.- beskattningsbeslut inkl. specifikationsdel (senast fastställda beskattning)- kontoutdrag eller verifikat över dividendinkomster- om kunden har hyresinkomster, ett verifikat över hyresinkomsten och skötselvederlag som ska betalasOm det behövs kan inkomsterna kontrolleras av myndigheterna utan att en ny begäran om inkomstutredning skickas till kunden.Blanketterna skickas till:                  Boendeservice:         Lojo seniorservicecenter, boendeserviceärenden         Ojamogatan 34, 08100 Lojo         Hemvård:         Lojo seniorservicecenter, hemvårdsärenden         Ojamogatan 34, 08100 LojoMer information:         Frågor som gäller boendeservice:         044 369 1258 eller 044 369 5200         Hemvårdsfrågor:         044 369 1146 eller 044 369 1259
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