
Elatuskykyselvitys   
Itä-Uudenmaan perheoikeudellinen yksikkö 

 

Laskelman tarkoituksena on arvioida lapsen elatuksen tarve ja jakaa tämä vanhempien kesken. 
Laskelma tehdään molempien vanhempien ja lapsen/lasten tietojen perusteella.  
Ota mukaasi tositteet ilmoittamisistasi tuloista, menoista, veloista sekä viimeisin verotuspäätös.  

Vanhempi Sukunimi ja etunimi 
 

Henkilötunnus 

Yhteystiedot Osoite 
 

Puhelinnumero ja sähköposti 
 
 

Lapset Lapset, joille elatus lasketaan, nimi ja syntymävuosi 
 
 

Kaikki alaikäiset lapsesi 

Perhesuhde, 
asumismuoto 

 Yksinasuva                                             634 euroa/kk 
 Yhdessä asuva, avoliitto, avioliitto    534 euroa/kk 

Tulot Nettotulot euroa / kk  

 Ansiotulot 
lomarahoineen 

  
 

Pääoma-/osinko-/ 
vuokratulot/ muut tulot 

 

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

Sosiaaliset etuudet Eläkkeet  
 

 

Kotihoidontuki/äitiys- 
tai vanhempainraha,  

  

Sairauspäiväraha  
 

Työttömyyspäiväraha ja 
lapsikorotus 

  

Asumistuki 
 

 

Muut taloudelliseen 
asemaan vaikuttavat 
seikat 

esim. verovelka, toimeentulotukiasiakkuus, työpaikan väliaikaisuus, sairaskulut 
(pitkäaikaissairauksiin liittyvät kulut) 
 

Asumiskustannukset Nettomenot  euroa / kk Selite 
Vuokra 
/asuntolaina/vastike 

 Kohtuulliset asumismenot 2022 
Porvoo / Loviisa / Askola / Sipoo 
1:lle 780 / 630 / 644 / 782 euroa 
2:lle 898 / 730 / 784 / 911 euroa 
3:lle 978 / 790 / 917 / 1025 euroa 
4:lle 1012 / 853 / 985 / 1112 euroa 
5:lle 1119 / 949 / 1081 / 1213 euroa 

Vesimaksu 
 

 

Sähkö 
 

 

Muut: lämmitys, 

kotivakuutus, kiinteistövero, 
jätehuolto jne. 

 

Muut menot Opintolaina  Opintolainan lyhennys + korko 
 

 Muu elatusvastuu  Muut alaikäiset lapset tai aviopuoliso, 
joiden elatus perustuu lakiin 

Työmatkakulut: 
Julkisen kulkuneuvon tai 
perustellusti oman auton 
käytön mukaan. 

 Kohtuulliset työmatkakulut voidaan 
huomioida elatuskykyä laskettaessa. 

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi 
 
 
Paikka ja päiväys                                          Vanhemman allekirjoitus 



Elatuskykyselvitys   
Itä-Uudenmaan perheoikeudellinen yksikkö 

 

 

Liitteet 

Elatuskykyselvitys tulee täyttää elatusneuvottelua varten. Vanhempien on hyvä ottaa neuvotteluun mukaan kaikki 

tositteet tuloistaan ja menoistaan, jotta tiedot voidaan tarvittaessa todentaa toiselle sopijaosapuolelle. Tositteet 

tarvitaan, mikäli vanhempi arvioi maksukykynsä puutteelliseksi ja esittää elatusavuksi vähemmän kuin 172,59€/kk 

(v.2022) / lapsi, tai jos on tarvetta arvioida lapsen oikeutta Kelan elatustukeen. 

• Voimassa oleva elatussopimus tai käräjäoikeuden elatusapupäätös, mikäli ko. asiakirjat eivät ole jo 
lastenvalvojalla tiedossa. 

• Viimeisin verotuspäätös erittelyineen. 

• Ajantasainen selvitys kuluvan vuoden palkkatuloista ja edellisen vuoden koko vuoden palkkakertymästä 
(selvityksistä tulee käydä ilmi myös lomarahat ja lakisääteiset pidätykset). 

• Selvitys elinkeinotoiminnan tuloista (tuloslaskelma ja tase sekä kirjanpidon tosite yksityisotoista). 

• Päätös ja maksuilmoitus eläketulosta. 

• Päätös ja maksuilmoitus sosiaalisista etuuksista (esim. työttömyyspäiväraha, Kelan etuudet). 

• Tositteet muista tuloista. 

• Todistus opiskelun kestosta ja päätös opintotuesta. 

• Tosite maksettavasta opintolainan lyhennyksestä ja korosta. 

• Tositteet vakituisen asunnon asumiskustannuksista (vuokra, vesi, sähkö, vastike, asuntolainan lyhennys ja 
korko, kotivakuutus erittelyineen, lämmitys, kiinteistövero, jätemaksu, tontin vuokra yms.). 

• Selvitys työmatkakuluista (mistä mihin, km per suunta, veroprosentti verovähennyksen laskemiseksi). 

• Mahdollinen toimeentulotukipäätös. 

• Tositteet lapsen harrastuskustannuksista, päivähoitomaksuista, vakuutusmaksuista jne. 

Yleiset kustannukset  
0-6 vuotias: 316 e/kk    
7-12 vuotias: 368 e/kk  
13-17 vuotias: 496 e/kk (2022) 

Nimi ja ikä Nimi ja ikä Nimi ja ikä Nimi ja ikä Nimi ja ikä 
 
 

 Kulut / kk Kulut / kk Kulut / kk Kulut / kk Kulut / kk 

Päivähoitomaksut,  
aamu- ja 
iltapäivätoiminta 

     

Erityisen harrastuksen  
kustannukset 

     

Lasten vakuutusmaksut ja 
erityiset terveyden-
hoitokustannukset  

 
 

    

Tapaamisoikeudesta 
aiheutuvat kulut 
Omavastuu on 124 euroa 
kuukaudessa / lapsi (2022) 

 

Koulutuskustannukset 
Koulukirjat, koulumatkat, muut 
tarvikkeet 

 
 
 

    

Lasten luonapito (lapsi on 

tapaajavanhemman luona 
keskimäärin yötä / kk) 

 alle 7  
 7-9 
 10-12 
 13-15 

 alle 7  
 7-9 
 10-12 
 13-15 

 alle 7  
 7-9 
 10-12 
 13-15 

 alle 7  
 7-9 
 10-12 
 13-15 

 alle 7  
 7-9 
 10-12 
 13-15 


