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Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soite

Varallisuusselvitys elatussopimusta varten 
Lastenvalvoja 

Elatuskyvyn laskennassa tarvittavat tiedot 

1. Säännölliset nettotulot

• Palkkatiedot: Palkkakuitti, josta käy ilmi kuluvan vuoden tulokertymä keskiansion

laskemiseksi

• Viimeisin verotustodistus

• Pääomatulot

• Päätökset työttömyyspäivärahasta, eläkkeestä, opintotuesta, äitiyspäivärahasta,

asumistuesta, tms.

• Yrittäjä: Kahden viimeksi päättyneen tilikauden tilinpäätös (tuloslaskelma, tase,

toimintakertomus, tilintarkastuskertomus), todistus ennakonpidätyksen perusteista sekä

verotustodistus yrityksestä ja henkilökohtaisesta verotuksesta, tosite mahdollisista

yksityisnostoista puolen vuoden ajalta

2. Säännölliset menot

Asumismenot: 

• Vuokra

• Vastike

• Asuntolainan korot ja lyhennykset

• Vesi

• Sähkö

• Kotivakuutus

• Lämmityskulut

• Jätehuolto
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• Nuohousmaksu

• Kiinteistövero

Tarvittaessa: 

• Tiedot säännöllisistä reseptilääkekuluista tai muista terveydenhuoltokuluista

• Tiedot välttämättömistä työmatkakustannuksista

3. Varallisuus

• Muu kuin perusturvaan kuuluva varallisuus, esim. mökki, vene, metsäpalsta

4. Opintolaina

• Korot ja lyhennykset

5. Lapsen menot

Tiedot lapsen säännöllisistä kustannuksista: 

• Päivähoito- tai iltapäiväkerhomaksu

• Harrastuskulut

• Vakuutusmaksut

• Koulutuskustannukset

• Terveydenhoitomenot

• Aiemmat elatusapusopimukset

Ota mukaan asioiden mahdollista tarkistamista varten kuitit tai tositteet, joihin haluat vedota. 
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Varallisuusselvitys elatussopimusta varten 

Vanhemman sukunimi ja etunimet: 

Henkilötunnus: 

Puhelinnumero: 

Lapsen/lasten nimet ja henkilötunnukset: 

Perhesuhde 

 avoliitto  

 avioliitto 

 rekisteröity parisuhde 

 leski 

 eronnut 

 ero vireillä, alkaen: 
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Asunto-olot 

 omistusasunto 

 vuokra-asunto 

 vailla vakinaista asuntoa 

Nettotulot kuukaudessa 

Ansiotulot päätoimesta: 

Tulot elinkeinotoiminnasta: 

Työttömyyspäiväraha: 

Eläketulot: 

Muut tulot: 

Asumistuki: 

Elatusapu: 

Yksinhuoltajakorotus: 

Pääomatulo: 

Muu, mikä: 



5(11) 

Asumismenot kuukaudessa 

Vuokra/yhtiövastike: 

Asuntolainamenot: 

Vesimaksu: 

Sähkö: 

Lämmitys: 

Kiinteistövero: 

Tontin vuokra: 

Jäte, nuohous: 

Kotivakuutus: 

Muu, mikä: 
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Muut menot kuukaudessa 

Terveydenhoitomenot: 

Muut elatusmaksut: 

Työmatkakulut, km/päivä: 

Tapaamismatkakulut: * 

*Lapsen tapaamisoikeuden toteuttamisesta aiheutuvat matkakustannukset otetaan huomioon 

sen vanhemman elatuskyvyn vähennyksenä, joka vastaa niistä. Vähennyksen saa tehdä siltä 

osin kuin kustannusten määrä lasta kohden ylittää 124 euroa kuukaudessa. Vähennyksen 

enimmäismäärä on 124 euroa lasta kohden kuukaudessa.

Yhteisten lasten luonapidon määrä 

Mainitse lapsen nimi/lasten nimet, ikä ja vuorokausia kuukaudessa. 
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Lasten menot 

1. Lapsen nimi: 

Päivähoitomaksu: 

Iltapäivähoitomaksu: 

Koulutuskulut: 

Vakuutusmaksu: 

Harrastusmenot, mikä: 

Erityiset terveydenhoitomenot: 

2. Lapsen nimi: 

Päivähoitomaksu: 

Iltapäivähoitomaksu: 

Koulutuskulut: 
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Vakuutusmaksu: 

Harrastusmenot, mikä: 

Erityiset terveydenhoitomenot: 

3. Lapsen nimi:

Päivähoitomaksu: 

Iltapäivähoitomaksu: 

Koulutuskulut: 

Vakuutusmaksu: 

Harrastusmenot, mikä: 

Erityiset terveydenhoitomenot: 
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4. Lapsen nimi:

Päivähoitomaksu: 

Iltapäivähoitomaksu: 

Koulutuskulut: 

Vakuutusmaksu: 

Harrastusmenot, mikä: 

Erityiset terveydenhoitomenot: 

5. Lapsen nimi:

Päivähoitomaksu: 

Iltapäivähoitomaksu: 

Koulutuskulut: 
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Vakuutusmaksu: 

Harrastusmenot, mikä: 

Erityiset terveydenhoitomenot: 

6. Lapsen nimi:

Päivähoitomaksu: 

Iltapäivähoitomaksu: 

Koulutuskulut: 

Vakuutusmaksu: 

Harrastusmenot, mikä: 

Erityiset terveydenhoitomenot 
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Allekirjoitus 

Paikka ja päiväys 

Allekirjoitus ja nimenselvennys 

Lomake päättyy tähän. 
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