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Nimi: Yrittäjän tuloselvityslomake 

Versio: 2 

Voimassaoloaika: 27.12.2023 

 

 

Selvitys yrittäjän tulotiedoista elatuskyvyn arviointia varten 

YRITTÄJÄ 
Sukunimi, etunimet: 

YRITYS 
Yrityksen nimi kaupparekisterin tai elinkeinoilmoituksen mukaan, osoite: 

YRITYKSEN TOIMIALA 

JA YRITYSMUOTO 

Yrityksen toimiala: 

Yritysmuoto (yksityinen liikkeen- tai 

ammatinharjoittaja, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, 

osakeyhtiön, muu): 

Yritystoiminta alkanut 

(kk/vuosi): 

Yrityksen tilikausi (kk): 

YRITYKSEN 

OMISTUSSUHTEET 

Osakkaiden tai yhtiömiesten nimet ja asema 

yrityksessä: 

Omistusprosentti: 

  

  

  

 

YRITYKSEN VEROTETTAVA TULO KAHDELTA VIIMEISELTÄ 

VUODELTA (€): 

VUOSI_____ 

         _____ € 

VUOSI_____ 

         _____ € 

PÄÄOMATULOT KAHDELTA VIIMEISIMMÄLTÄ VUODELTA (€): VUOSI_____ 

         _____ € 

VUOSI_____ 

         _____ € 

KAHDEN VIIMEISIMMÄN TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO (€): VUOSI _____ 

          _____ € 

VUOSI_____ 

 

         _____ € 

YRITYKSESTÄ SAATAVA PALKKATULO (€/VUOSI):  

                                                                        ___________€ 

PALKATUT TYÖNTEKIJÄT JA HEILLE 

MAKSETUT PALKAT (€/VUOSI): 

 
PERHEENJÄSENTEN YRITYKSESTÄ SAAMAT PALKKATULOT 

(€/VUOSI):                                                       

                                                       

TULO, JONKA PERUSTEELLA YRITTÄJÄELÄKE (YEL) ON LASKETTU (€): 

 

YRITTÄJÄN OMA ARVIO YRITYKSESTÄ TAI AMMATINHARJOITTAMISESTA YRITTÄJÄN PERHEELLE TULEVASTA 

KUUKAUSIANSIOSTA (€/KK/NETTO): 
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Tarvittavat liitteet: 

• Yritystoiminnan tilinpäätöstiedot viimeisimmältä tilikaudelta (tase ja tuloslaskelma) 

• Viimeisin verotuspäätös 

• Kuluvan tilikauden tiedot (esim. tiliotteet tai tilitapahtumat yrityksen ja yrittäjän 

pankkitileistä tai kirjanpitäjältä saatu yhteenveto) 

 

 

Suostun siihen, että yrityksen kirjanpitäjältä voidaan tarvittaessa tarkistaa tietoja. 

 

 

Kirjanpitäjän nimi ja puhelinnumero __________________________________________ 

 

 

 

 

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi 

Paikka ja päivämäärä  Allekirjoitus 

 

  

 

 

 

Tietosuoja 

Lomakkeen käsittelystä ja asiakkuudesta muodostuu asiakasrekisteritietoja. Asiakasrekisteritietoja käytetään 

palvelujen järjestämiseen ja toteuttamiseen. Lomaketta ei arkistoida.  

 

Asiakasrekisterin tietoja voivat käyttää ainoastaan asiakkaan palveluihin sekä siihen liittyviin tehtäviin osallistuva 

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän henkilökunta. Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan EU-yleistä 

tietosuoja-asetusta (2016/679) sekä muuta voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Asiakastiedot 

tallennetaan Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän asiakas- tai potilastietojärjestelmään sosiaalihuollon 

rekisteriin. Tietosuojaselosteet ja tietosuojaan liittyvät informoinnit ovat nähtävissä Keski-Uudenmaan sote 

kuntayhtymän toimipisteissä. Asiakkaalla on oikeus pyynnöstä tutustua, nähdä, tarkistaa ja oikaista itseään 

koskevia asiakas- ja potilasrekisteritietoja (EU-tietosuoja-asetus artiklat 12, 15, 16, 19). Lisätietoja 

tietosuojasta/lomakkeet omien oikeuksien toteuttamiseen Asiakkaalle/Tietosuoja 

 

https://www.keski-uudenmaansote.fi/asiakkaalle/tietosuoja/

