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Tyhjennä lomake

SELVITYS
Vanhemman elatuskyky
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VANHEMPI, JONKA ELATUSKYKYÄ ARVIOIDAAN
Nimi
Puhelinnumero

Henkilötunnus

Sähköpostiosoite

LAPSI/LAPSET
Nimet ja henkilötunnukset

PERHESUHDE
Naimaton

Avoliitossa

Avioliitossa / rekisteröidyssä parisuhteessa

Leski

Eronnut

Avioero vireillä ____________________ alkaen

Omistusasunto

Asumisoikeusasunto

Päävuokralainen

Asun yksin

Luonani asuvat alaikäiset lapseni: _________ lkm

ASUMINEN
Vailla vakinaista asuntoa

Muu, mikä: _________________________

Luonani asuvat muut henkilöt: _________ lkm

Koulutus / vireillä olevat opinnot ja arvioitu valmistumisaika
Ammatti ja työpaikka

TULOT JA VARALLISUUS
Rahapalkka päätoimesta
(myös vuosilomakorvaus, lomaraha, ylityökorvaukset ja vuorotyölisät)

Bruttotulot

Nettotulot

Tosite
On
Ei

Bruttotulot

Nettotulot

Tosite
On
Ei

e/kk

Tosite
On
Ei

Nykyinen rahapalkka e/kk
Rahapalkkakertymä kuluvalta vuodelta
Rahapalkka edelliseltä vuodelta
Rahapalkka säännöllisistä sivutuloista
(myös vuosilomakorvaus, lomaraha, ylityökorvaukset ja vuorotyölisät)
Nykyiset sivutulot e/kk
Sivutulokertymä kuluvalta vuodelta
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Sivutulot edelliseltä vuodelta
Palkkoihin liittyvien luontoisetujen verotusarvot
Auto
Asunto
Puhelin
Ravinto
Muut
Yhteensä
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Tallenna

Seuraava sivu
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Bruttotulot
e/kk

Eläkkeet, etuudet, muut tulot ja palkkiot

Nettotulot
e/kk

Tosite
On
Ei

Eläketulot
Työttömyys(perus)päiväraha tai työmarkkinatuki
Sairauspäiväraha
Opintoraha
Äitiys-, isyyspäivärahat, vanhempainrahat,kotihoidontuki
Lapsilisän yksinhuoltajakorotus
Pääoma- ja osinkotulot sekä muut tuotot (esim. vuokratulot ja metsätuotot)
Ex-puolison maksama elatusapu puolisolle/kk
Muut etuudet ja palkkiot (esim. apuraha)
Yhteensä
Asumistuki

e/kk

En saa asumistukea

Saan asumistukea, määrä:

Toimeentulotuki

e/kk

En saa toimeentulotukea

Saan toimeentulotukea, määrä:
KAIKKI TULOT YHTEENSÄ

Tulot yritystoiminnasta

euroa

Täytetään tämän lomakkeen lisäksi erillinen lomake
Varallisuus
Vanhemman perusturvaan kuulumaton varallisuus otetaan laskennallisena lisäyksenä huomioon kohtuuden mukaan. Lisäyksen määrä
harkitaan tapauskohtaisesti. Jos vanhempien tulojen perusteella laskettu elatuskyky riittää kattamaan lapsen elatuksen tarpeen ja
vanhempien varallisuustaso on sama, varallisuutta ei ole välttämätöntä ottaa elatusavun määrää laskettaessa lainkaan huomioon, koska sillä
ei olisi vaikutusta laskelman lopputulokseen.
Erittely
euroa
Talletukset
Kiinteistöt
Osakkeet
Kuolinpesän osakkuus
VÄHENNYKSET
Asumiskustannukset
Tähän kirjataan todelliset asumiskustannukset kokonaisuudessaan
Asumiskustannukset otetaan lähtökohtaisesti huomioon sen suuruisina kuin vanhempi niitä maksaa. Jos kuitenkin kustannukset ylittävät selvästi
paikkakunnalla kohtuullisina pidettävien asumiskustannusten määrän, otetaan huomioon vain kohtuullisina pidettävät menot. Asumiskustannusten
nettomäärä jaetaan pääsääntöisesti puolisoiden kesken puoliksi. Näin tehdään siinäkin tapauksessa, etteivät asumiskustannukset tosiasiassa
jakautuisi puolisoiden kesken tällä tavoin.
Tosite
e/kk
On
Ei
Vuokra
Yhtiö- ja rahoitusvastike sekä asumisoikeusasunnon käyttövastike
Asuntolainan korot ja lyhennykset
Vesi-, sähkö-, kaasu-, lämmitys-, sauna- ja jätehuoltomaksut
Maan- ja tontinvuokra
Kiinteistövero
Koti- ja kiinteistövakuutus
Muut, mitkä:
Yhteensä

Tallenna

Seuraava sivu
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Elatusmaksut

e/kk

Tosite
Liitä kopiot elatussopimuksista tai päätöksistä.

Muualla asuville omille lapsille maksettavaksi sovitut/määrätyt lasten elatusavut yhteensä:
Verotuksessa hyväksyttävät työmatkakulut

e/kk

Tosite
On
Ei

e/kk

Tosite
On
Ei

e/kk

Tosite
On
Ei

e/kk

Tosite
On
Ei

Halvin tarkoituksenmukainen matkustustapa, esim. kuukausilippu
Poikkeuksellisesti oman auton käyttämisestä aiheutuvat kustannukset
Pitkäaikaiset sairauskulut
Esim. säännölliset lääkärin määräämät lääke- ja sairauskulut Kela-korvaukset vähennettynä
VELAT JA VELANHOITOMENOT
Opintolaina
Opintolainan korot ja lyhennykset
Muut velat
Muita velkoja ei lähtökohtaisesti hyväksytä vanhemman elatuskykyä vähentäviksi tekijöiksi.
Lopuksi tehtävässä kohtuullisuusarvioinnissa voidaan kuitenkin poikkeustapauksessa ottaa
harkinnan pohjalta huomioon myös muita velkoja.
Muut velanhoitomenot
Erittelyt veloista: velkoja, milloin velka syntynyt, käyttötarkoitus ja määrä

Muut taloudelliseen asemaan vaikuttavat seikat
Velkajärjestely
Keskeneräinen ositus
on

ei

on

Lasten tapaamisista aiheutuvat matka- ja majoituskustannukset

ei

on, ____________ e/kk

Elatusavun sopimisen kohteena olevien lasten (maksava vanhempi ilmoittaa):

ei
Tosite
On
Ei

e/kk

Vakuutusmaksut
Harrastemaksut
Pitkäaikaiset sairauskulut (esim. säännölliset lääkärin määräämät lääke- ja sairaskulut)
Päivähoitomaksut
Aamu- ja iltapäivätoiminnan kustannukset
Lukion tai 2. asteen koulutuskustannukset
Muut, mitkä:
Yhteensä
TARVITTAVAT LIITTEET
Tositteet ilmoitetuista tuloista, vähennyksistä, veloista, viimeinen vahvistettu verotuspäätös ja veroehdotus sekä kopiot muita lapsia koskevista
elatus- ja tapaamissopimuksista.
LISÄTIETOJA

PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS
Päiväys

Allekirjoitus ja nimenselvennys

Tallenna

Tulosta

Sivulle 1

