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LAPSESTA EROSSA ASUVAN VANHEMMAN
ELATUSKYKY

TÄYTÄ LOMAKE HUOLELLISESTI, laita rasti jokaisen liitteen kohdalle, joka koskee sinua. Liitä
lomakkeen mukaan kaikki tarvittavat tositteet. Palauta lomake ja tositteet lastenvalvojalle
sovitusti.
Laskelmaa ei voida tehdä ilman tarvittavia asiakirjoja. Etenkin mikäli ajatuksena on vahvistaa
elatustukea alhaisempi elatusmaksu vanhemman puutteellisen elatuskyvyn takia, laskelma pitää
tehdä.

VANHEMMAN NIMI:___________________________________________
NYKYISEN PUOLISON NIMI: _______________________________

avopuoliso
aviopuoliso

Vanhemman luona asuvat omat, puolison ja yhteiset lapset (nimi, hetu, perhesuhde):
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

VANHEMMAN NETTOTULOT JA VARALLISUUS
Ansiotulot päätoimesta ja elinkeinotoiminnasta, pääoma- ja osinkotulot, muu varallisuus
Viimeisin palkkalaskelma/-kuitti, jossa näkyy koko vuoden palkkakertymä netto- ja
bruttosummineen, maksettujen lomarahojen ja ylitöiden erittely, tai kaikki palkkalaskelmat/kuitit viimeiseltä 6 kuukaudelta
Yrittäjältä viimeisin tase ja tuloslaskelma, tarvittaessa selvitykset yksityisnostoista ja panoista
Verokortti
Viimeisin verotuspäätös (kaikki sivut ja erittelyt)
Eläketulot ja etuudet
Eläkepäätökset tai maksuilmoitukset kaikista eläkkeistä
Erittely ja/tai päätökset muista etuuksista (esim.
työttömyysetuus)

asumistuki,

sairauspäiväraha,

Muut tulot
Viimeisin metsäverotuspäätös
Viimeisin maatalousverotuspäätös
Muut riittävät selvitykset sivutuloista (esim. sivutyö, keikkatyö, vuokratulo)
Selvitys vanhemmalle muista lapsista tulevista elatusavuista
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VANHEMMAN VÄHENNYKSET
Asumiskustannukset
Vuokrasopimus ja viimeisin vuokralasku
Vastikelasku/-erittely
Asuntolainasta ja remonttilainoista korko- ja lyhennystodistus/-erittely, jossa näkyy lainan
tarkoitus, kuukausittaiset lainan ja korkojen lyhennykset sekä lainanottajat (aviopuolisoilla
molempien lainoista)
Viimeisin vesilasku tai viimeisen vuoden vesilaskut
Viimeisin sähkölasku tai viimeisen vuoden sähkölaskut
Viimeisin kotivakuutuslasku laskun maksuerittelyineen
Viimeisin jätelasku tai viimeisen vuoden jätelaskut
Laskut lämmitykseen liittyen
Kiinteistöverolasku (aviopuolisoilla molempien osuuksista)
Muut vähennykset
Selvitykset vanhemmat erityisistä terveydenhuoltokustannuksista (pitkäaikaissairauden
hoitoon liittyvät säännölliset kulut tai kuntoutukseen liittyvät kustannukset)
Työmatka kilometreinä meno-paluu ______________ km, jos käytössä oma auto
Selvitykset muulla kulkuvälineellä tapahtuvat työmatkan kuluista
Selvitys vanhemman muusta elatusvastuusta (esim. muualla asuvan lapsen
elatusmaksusta viimeisin elatussopimus, avo-/aviopuolison kotihoidontuesta tehty päätös)
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