Itä-Uudenmaan perheoikeudellinen yksikkö

Varallisuusselvitys elatussopimusta varten

Vanhempi

Sukunimi ja etunimi

Henkilötunnus

Lapset

Nimi ja syntymävuosi

Asuuko lapsi luonasi kyllä/ei

Perhesuhde

( ) avoliitossa ( ) avioliitossa ( ) yksinasuva

Tulot

Tulot netto / kk

Omaisuus

Ansiotulot
lomarahoineen
Pääoma-/osinko/vuokratulot/ muut
tulot
esim. kiinteistö, osakkeet, talletukset, metsätuotot, kuolinpesä

Sosiaaliset etuudet

Muut taloudelliseen
asemaan vaikuttavat
seikat

Eläkkeet, netto/kk
Kotihoidontuki/ äitiystai vanhempainraha,
netto/kk
Sairauspäiväraha
Työttömyyspäiväraha
Asumistuki

euroa

( )kyllä ( ) ei
( )kyllä ( ) ei

esim. verovelka, toimeentuloasiakkuus, lapsen tapaamiskulut, työpaikan väliaikaisuus,
sairaskulut (pitkäaikaissairauksiin liittyvät kulut)

Asumiskustannukset

Menot/kk
Vuokra
/asuntolaina/vastike
Vesimaksu
Sähkö

Kohtuulliset asumismenot
1:lle 774 euroa
2:lle 813 euroa
3:lle 863 euroa
4:lle 907 euroa
5:lle 1010 euroa

Muut asumiskulut:
kotivakuutus, kiinteistövero
jätehuolto, tiemaksu jne

Muut menot

Opintolaina

Opintolainan lyhennys+korko

Muu elatusvastuu

Muut alaikäiset lapset tai aviopuoliso,
joiden elatus perustuu lakiin
Jos on oikeus vähentää työmatkakultut
verotuksessa, voidaan kohtuulliset
työmatkakulut huomioida elatuskykyä
laskettaessa

Työmatkakulut:
julkisilla tai km yhteen
suuntaan/päivä
Vakuutan että antamani tiedot ovat oikeita

Paikka ja päiväys
Vanhemman allekirjoitus
Laskelman tarkoitus on selvittää lapsen elatuksen tarve ja jakaa tämä vanhempien kesken.
Laskelma tehdään molempien vanhempien ja lapsen/lasten tietojen perusteella.
Ota mukaasi tositteet ilmoittamisista tuloista, menoista, veloista sekä viimeisin verotodistus.
Edellä mainittuja tositteita ei tarvita, mikäli elatusvelvollinen on työttömänä ja saa Kelan työmarkkinatukea., jolloin
elatusavun määrä on lapsikorotus suuruinen.

Itä-Uudenmaan perheoikeudellinen yksikkö

Lapsen/lasten kulut

Varallisuusselvitys elatussopimusta varten

Lapsen kulut
/kk

Lapsen kulut
/kk

Lapsen kulut
/kk

Lapsen kulut
/kk

Lapsen kulut
/kk

Nimi

Nimi

Nimi

Nimi

Nimi

Yleiset kustannukset (v 2018):
0-6 vuotias: 299 euroa/kk
7-12 vuotias: 348 euroa/kk.
13-17 vuotias: 469 euroa/kk.
Lapsen elatuksesta aiheutuvina yleisinä kustannuksina pidetään kustannuksia, jotka johtuvat:
ravinnosta, vaatteista ja jalkineista, henkilökohtaisesta hygieniasta, puhelimesta ja tietokoneesta sekä
puhelimen käytöstä ja muista tietoliikennekuluista, taskurahasta, tavanomaisesta virkistys- ja
harrastustoiminnasta sekä sitä varten tarvittavista välineistä, satunnaisista tai vähäisistä terveydenhoito- ja
lääkekuluista, satunnaisista tai vähäisistä koulutusmenoista, lapsen osuudesta kodin kalusteista, koneista
ja tarvikkeista, matkoista, muista näihin verrattavista seikoista.
Päivähoitomaksut,
aamu-,iltapäivätoiminta
Päivähoitokulut otetaan huomioon tosiasiallisten kustannusten määräisinä. Koululaisen aamu- ja
iltapäivätoiminnasta aiheutuvat kulut otetaan huomioon tosiasiallisten kustannusten määräisinä
Erityisen harrastuksen
kustannukset

Lapsen erityisestä harrastuksesta aiheutuvat vähäistä suuremmat kustannukset otetaan huomioon, jos
lapsesta erossa asuva vanhempi on ollut päättämässä harrastuksen aloittamisesta tai jos kustannukset
ovat perusteltuja ja kohtuullisia ottaen erityisesti huomioon lapsen taipumukset ja toivomukset.
Vakuutusmaksut

Tapaamiskulut
Lapsen tapaamisoikeuden toteuttamisesta aiheutuvat matkakustannukset otetaan huomioon sen
vanhemman elatuskyvyn vähennyksenä, joka vastaa niistä. Kustannukset otetaan huomioon halvimman
tarkoituksenmukaisen matkustustavan käyttämisestä aiheutuvien kustannusten mukaisesti. Vähennyksen
enimmäismäärä on 121 euroa kuukaudessa lasta kohden (v 2018)
Erityiset terveydenhoitokustannukset
pitkäaikaissairauksiin liittyvät kulut
Koulutuskustannukset
Lasten luonapito: yötä/kk
( lapsi/ lapset on/ovat
tapaajavanhemman luona)

( )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 yötä / kk ei vähennystä
 7-9 yötä /kk 31,50 € (0-6v), 33,50€ (7-12v), 37€ (13-17v)
 10-12 yötä /kk 42€ (0-6v), 45,50€ (7-12v), 51,50€ (13-17v)
 13-15 yötä /kk 55€ (0-6v), 59€ (7-12v), 64,50 €(13-17v)
Lapsen osuus asumiskustannuksista: 23% lähivanhemman asumiskuluista (1 lapsi)
19% lähivanhemman asumiskuluista ( 2 lasta)
16% lähivanhemman asumiskuluista (3 lasta)
14% lähivanhemman asumiskuluista (4 lasta)

( )alle 7
( )7-9
( )10-12
( )13-15

