
  

                           VARALLISUUSSELVITYS 

                                              elatussopimusta varten 
 

  

LIITTEEKSI TOSITTEET ILMOITTAMISTASI TULOISTA, MENOISTA, VELOISTA, OPISKELUSTA 

SEKÄ VIIMEISIN VEROTUSPÄÄTÖS. ILMAN TOSITTEITA EMME VOI KÄSITELLÄ ASIAANNE. 

Vanhempi suku- ja etunimet henkilötunnus 

Yhteystiedot osoite puhelinnumero 

Lapset nimi ja syntymävuosi asuuko lapsi luonasi    

 

kyllä                       ei 

  

kyllä                    ei 

  

kyllä                    ei 

Perhesuhde avio-/avoliitto/ 
rekisteröity parisuhde 

yksin asuva 

 

muu, mikä 

Työ/opiskelu vakituinen määräaikainen 

ansiotyö 

oma yritys opiskelu 

Työpaikan/ 

oppilaitoksen nimi 

 

Tulot ja menot tulot netto/kk euroa menot/kk euroa 

ansiotulo  vuokra/yhtiövastike  

yrittäjä: yksityisnosto  asuntolainan lyhennys +korot  

opintoraha  vesimaksu  

kodinhoidontuki  sähkö  

äitiys-/vanhempainraha  kotivakuutus  

työttömyyspäiväraha  kiinteistövero  

sairauspäiväraha  muut asumiskulut  

eläkkeet  pitkäaikaiset sairauskulut  

asumistuki  lasten vakuutukset  

lapsilisä  lasten harrastemenot  

elatusapu/ -tuki  päivähoitomaksut  

pääoma-/osinko-/vuokratulot  opintolaina  

muut tulot  muut elatusmaksut  

  työmatkakulut  

Lasten luonapito Lapset ovat tapaamisvanhemman luona               yötä/kk. 

Omaisuus esim. kiinteistöt, osakkeet, talletukset, metsätuotot, kuolinpesä 

Asunto/opintolaina lainan määrä lainan päättymisaika 

Muut 

taloudelliseen 

asemaan 

vaikuttavat seikat 

toimeentulotukiasiakkuus, lapsen tapaamiskulut 

Paikka ja päiväys vanhemman allekirjoitus ja nimenselvennys 



 
TARVITTAVAT TIEDOT ELATUSAVUN ARVIOINTIA VARTEN (Oikeusministeriön ohje 
2007:2) 
 
TULOISTA: 
* ajantasainen selvitys kuluvan vuoden palkkatuloista 
  (palkkalaskelmat 3 kuukaudelta, joista selviävät myös lomarahat) 
* päätös ja maksuilmoitus eläketulosta 
* päätös ja maksuilmoitus sosiaalisista etuuksista  
  (työttömyyspäiväraha, sairaspäiväraha, äitiyspäiväraha, kotihoidontuki tai muut etuudet) 
* päätös ja maksuilmoitus asumistuesta 
* todistus opiskelun kestosta ja päätös opintotuesta 
* viimeisin verotuspäätös tai verotusehdotus 
* yrittäjältä selvitys elinkeinotoiminnan tuloista 
  (tuloslaskelma ja tase sekä kirjanpidon tosite yksityisotoista) 
* tositteet muista tuloista (pääomatulot, osingot, vuokratulot, rahastosäästöt, talletukset) 
 
ASUMISMENOISTA: 
* asuntolainan kuukausikorko ja lyhennys 
* tositteet vakituisen asunnon asumiskustannuksista; vuokra/vastike, vesi, sähkö, 
kotivakuutus 
* omakotitalossa asuvalta lisäksi; lämmitys, kiinteistövero, jätemaksu, tontinvuokra yms 
 
MUISTA MENOISTA: 
* tositteet vanhemman säännöllisistä terveydenhoitomaksuista (lääke- ja/tai kuntoutusmenot) 
* tositteet lapsen harrastuskustannuksista sekä päivähoitomaksuista 
* tosite maksettavasta opintolainan lyhennyksestä ja korosta 
* selvitys mahdollista työmatkakuluista 
 
Elatussopimuksen vahvistaa lastenvalvoja tai sen kunnan lastenvalvoja, jossa lapsi asuu 
huoltajan kanssa.  
 
TOSITTEITA EI SAA LÄHETTÄÄ SÄHKÖPOSTITSE! 
 
 
 
 
PERHESOSIAALITYÖ 
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