
Utredning av underhållsförmågan   
Östra Nylands familjerättsliga enhet 

   
 

 

Utredningens syfte är att bedöma barnets behov av underhåll och fördela det mellan föräldrarna.  
Båda föräldrars underhållsförmåga utreds.  
Ta med verifikat på de inkomster, utgifter skulder samt senaste skatteintyg du meddelat i utredningen.  
Förälder 
 

Släktnamn och förnamn Personsignum 
 
 

Kontaktuppgifter Adress Telefon och e-post 
 
 

Barn för vilka 
underhåll räknas 

Barnens namn och födelseår 
 
 
 

Barn som bor tillsammans med dig 

Familjeförhållande, 
boendeform 

☐Ensamboende        634 euro/mån   
☐Samboende, gift    534 euro/mån       

Inkomster Nettoinkomster Euro / mån  
Löneinkomster inklusive 
semesterpenning 

  
 

 Kapital, hyresinkomster, 
övriga inkomster 

 

Förmögenhet och 
andra tillgångar 

T.ex. fastigheter, aktier, besparingar, skogsinkomster, dödsbo 
 
 

Sociala förmåner Pension  
 

 

Hemvårdsstöd, moder-
skaps/ föräldrapenning 

 

Sjukdagpenning  
 

Arbetslöshetsdagpeng och 
barnförhöjning 

 

Bostadsbidrag 
 

 

Övriga ekonomiska 
faktorer som 
påverkar 

T ex. skatteskuld, utkomststöd, kortvariga arbetsförhållanden, sjukvårdskostnader (kostnader för 
långtidssjukdom)  
 
 

Boendekostnader Nettoutgifter Euro / månad Förklaring 
 Hyra/bostadslån/vederlag 

 
 Skäliga boendekostnader 2022 

Borgå / Lovisa / Askola / Sibbo 
1 pers: 780 / 630 / 644 / 782 euro 
2 pers: 898 / 730 / 784 / 911 euro 
3 pers: 978 / 790 / 917 / 1025 euro 
4 pers: 1012 / 853 / 985 / 1112 euro 
5 pers: 1119 / 949 / 1081 / 1261 euro 

Vattenavgift 
 

 

El 
 

 

Övrigt: uppvärmning, 
hemförsäkring, fastighets-
skatt, avfallshantering osv.  

 

Övriga utgifter Studielån  Amortering + räntor 
 

Övrigt underhållsansvar  Övriga barn eller äkta make/maka 
vars underhåll stöds av lagen. 

Utgifter för arbetsresor: 
offentliga färdmedel eller 
eget fordon motiverat 

 Om man har rätt att i beskattningen 
få avdrag för arbetsresor, beaktas 
skäliga arbetsresekostnader 

Mina uppgifter får kontrolleras från                                      Jag försäkrar att jag har uppgett korrekta uppgifter 
☐FPA:s förmånstjänst 
☐Inkomstregistret 

                                                                                                        Plats, datum och förälderns underskrift 



Utredning av underhållsförmågan   
Östra Nylands familjerättsliga enhet 

   
 

 

 

Bilagor 

Blanketten för inkomster och utgifter bör fyllas i färdigt inför underhållsförhandlingen. Det är också önskvärt att föräldrarna tar 
med sig intyg över alla inkomster och utgifter, för att vid behov kunna bevisa dem för den andra avtalsparten.  
Intygen behövs också då den underhållsskyldige föräldern som inte bor tillsammans med barnet uppskattar sin underhållsförmåga 
som bristfällig och gör ett underhållsförslag som är lägre än 172,59 euro/månad (år 2022) per barn.  
  

o Ikraftvarande underhållsavtal eller -beslut från domstol, ifall barnatillsyningsmannen inte redan har tillgång till det  
o Senaste beskattningsbeslut med specifikationsdel  
o En uppdaterad utredning över det pågående årets löneinkomster samt lönespecifikation över föregående års 

löneinkomster (semesterersättning och lagstadgade avdrag bör framgå) 
o En utredning över företagsverksamhetens inkomster (Utredning över resultaträkning samt balansräkning och 

bokförarens intyg över detaljerna)  
o Beslut samt betalningsmeddelande över pensionsinkomster 
o Beslut samt betalningsmeddelande över sociala förmåner (arbetslöshetsförmåner, FPA- förmåner) 
o Intyg över andra inkomster 
o Intyg över studiernas längd och beslut om studiestöd 
o Intyg över återbetalning av studielånets amortering och ränta 
o Intyg över den fasta bostadens boendekostnader (hyra, vatten, el, vederlag, bostadslånets amortering och ränta, 

hemförsäkring med specifikation, uppvärmning, fastighetsskatt, avfallsavgift, tomthyra osv.) 
o Utredning över arbetsresorna (varifrån vart, km per håll, skatteprocent för skattelättnad) 
o Eventuellt utkomststödsbeslut 
o Intyg över barnens hobbykostnader, dagvårdsavgifter, försäkringsavgifter osv. 

Barnets utgifter  
0-6 åring: 316 e/mån 
7-12 åring: 368 e/mån 
13-17 åring: 496 e/mån (2022) 

Namn Namn Namn Namn Namn 
 
 
 

 utgift / månad  utgift / månad  utgift / månad utgift / månad  utgift / månad  

Dagvårdskostnader, 
morgon- och 
eftermiddagsvård 

     

Specialhobby 
 

     

Barnens försäkringar      

Barnens försäkringar eller 
särskilda 
sjukvårdskostnader 
(utgifter för långtidssjukdom) 

     

Utgifter för skolgång 
skolböcker, skolresor, andra 
tillbehör 

     

Resekostnader 
förorsakade av 
umgängesrätt, självrisk 128 
euro i månaden per barn (2022) 

 

Barnens vistelse hos 
umgängesföräldern, 
nätter/månad i genomsnitt 

☐0-6 
☐7-9 
☐10-12 
☐13-15 

☐0-6 
☐7-9 
☐10-12 
☐13-15 

☐0-6 
☐7-9 
☐10-12 
☐13-15 

☐0-6 
☐7-9 
☐10-12 
☐13-15  

☐0-6 
☐7-9 
☐10-12 
☐13-15 
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