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etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi 

 

  

Vanhempi Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus 

Yhteystiedot Osoite Puhelinnumero 

Lapset Elatussopimusta koskevien lasten nimi ja henkilötunnus Asuvatko lapset luonasi: kyllä / ei 

Perhesuhde □ avio-/avoliitto/rekisteröity parisuhde □ yksin asuva □ muu, mikä 

Työ / opiskelu 

Työpaikan / oppilai-
toksen nimi 

□ vakituinen □ määräaikainen ansiotyö □ oma yritys □ opiskelu (liitteeksi opintotodistus) 
 
 

Tulot ja menot 

 

HUOM 

liitä tositteet mukaan 

ja / tai  

esitä ne käynnillä 

Tulot netto/kk euroa 
Menot/kk (yhdessä asuvien puoli-
soiden asumiskulut yhteensä) 

euroa 

Ansiotulot lomarahoineen  Vuokra / Yhtiövastike  

Yrittäjä: tulot yksityisnostoineen  Asuntolainan lyhennys + korot  

Opintoraha  Vesimaksu  

Kotihoidontuki/äitiys-/  
vanhempainraha 

 Sähkö  

Työttömyyspäiväraha  Kotivakuutus  

Sairauspäiväraha  Kiinteistövero  

Eläkkeet ja kuntoutustuki  Muut asuntoon liittyvät kulut: erittele  

Asumistuki / -lisä  Pitkäaikaiset sairauskulut, kenen  

Lapsilisä  Lasten vakuutukset, kuka maksaa  

Elatusapu / - tuki  
Lasten harrastemenot: kuka mak-
saa 

 

Pääoma-/ osinko-/ vuokratulot  Päivähoitomaksut: kuka maksaa  

Muut tulot: erittele mitä  
Opintolainan lyhennys + korot: ke-
nen 

 

  
Muut elatusmaksut: kenestä mak-
setaan 

 

  
Työmatka km/sivu/pv tai julkisen lii-
kenteen kulut 

 

Lasten luonapito Puheena olevat (=po) lapset ovat tapaajavanhemman luona                       yötä/kk 

Omaisuus Laatu ja arvo (esim. kiinteistöt, osakkeet, talletukset, metsätuotot, kuolinpesä) 

Asunto/ 

opintolaina 

Asunto- ja opintolainan määrä Lainan päättymisaika 

Muut taloudelliseen 
asemaan vaikuttavat 
seikat 

Esim. lapsen tapaamismatkakulut ja km/sivu, työmatka km/sivu/pv ulosotot, toimeentulotuen asiakkuus, 
ulosotot 

Paikka ja päivämäärä Allekirjoitus 
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OHJEET TAULUKON TÄYTTÄMISEEN 

 Lapset: Kaikki elatusvastuullasi olevat lapset, huolimatta siitä asuvatko he luonasi vai eivät. 

 Ansiotulot: Tulot vähennysten (vero + lakisääteiset maksut) jälkeen + lomaraha jaettuna koko vuodelle 

sekä luontoisedut. Tuloina ei huomioida vähäisiä ja satunnaisia avustuksia ja palkkioita, vammaistukea ja 

eläkkeensaajan hoitotukea, toimeentulotukea, ylläpitokorvausta ja opintolainaa. 

 Yrittäjä: Täytä yrittäjän erillinen tuloselvitys. Liitä mukaan kirjanpitotiedot ja selvitys yksityisnostoista. 

 Työttömyyspäiväraha/työmarkkinatuki: Mukaan lukien lapsikorotus. 

 Lapsilisä: Mukaan lukien mahdollinen yksinhuoltajakorotus. 

 Muut tulot: Vastuu- ja vahingonkorvaus sekä lapsen mahdolliset omat tulot ja varallisuus, mikäli hänellä on 

säännöllisesti vähäistä suurempia ansiotuloja tai huomattava määrä varallisuutta. 

 Muut asuntoon liittyvät kulut: Mm. tontin vuokra, puut, nuohous, auraus, tie- ja jätemaksut. 

 Pitkäaikaiset sairauskulut: Sinua tai puheena olevien lasten pitkäaikaiset ja vähäistä suuremmat tervey-

denhoitokustannukset (mahdollisen vammais- tai hoitotuen jälkeen jäävä osuus). 

 Puheena olevien lasten harrastemenot: Erityisistä harrastuksista aiheutuvat kustannukset (huomioidaan 

laskelmassa tapauskohtaisesti riippuen kustannusten kohtuullisuudesta ja vanhempien yhteisestä sopimuk-

sesta). Lapsen elatuksesta aiheutuvat yleiset kustannukset (ravinto, vaatteet ja jalkineet, satunnaiset tai 

vähäiset koulutuskustannukset, tavanomainen virkistys- ja harrastustoiminta, puhelin- ja tietokonekulut, sa-

tunnaiset elokuva- ja uimahallikäynnit ym.) sisältyvät lapsen peruskulutukseen, joka huomioidaan vakio-

summana lapsen iän mukaan. 

 Muut elatusmaksut: Muualla asuville lapsille maksettu elatusapu (muut kuin tässä elatussopimuksessa 

käsiteltävät). 

 Sinun työmatkakulut: Julkisen liikenteen kulut ja / tai jos verottaja hyväksyy oman auton käytön työmatka-

kuluksi: oman auton käyttö kilometreinä / työpäivä. 

 Muut taloudelliseen asemaasi vaikuttavat seikat: Jos osa palkka- tai muista tuloista ulosmitataan, ulos-

mitattua osuutta pidetään elatuskykyä arvioitaessa tulona. Lapsen tapaamisesta aiheutuvat matkakustan-

nukset otetaan huomioon sen vanhemman elatuskyvyn vähennyksenä, joka vastaa kustannuksista. Matka-

kustannukset huomioidaan siltä osin, kun niiden määrä ylittää 123€/kk/lapsi ja enintään 123€/kk/lapsi/v. 

2019.  

 

TOSITTEET TULOISTA, MENOISTA JA VELOISTA – OTA MUKAAN 

 voimassa oleva elatussopimus tai elatusaputuomio, mikäli ne eivät ole lastenvalvojan tiedossa 

 viimeisin veropäätös erittelyineen 

 viimeisin palkkatosite, joka sisältää tiedot kuluvan vuoden palkkatuloista ja edellisen vuoden palkkakerty-

mästä (selvityksistä tulee käydä ilmi myös lomarahat ja lakisääteiset pidätykset) 

 selvitys elinkeinotoiminnan tuloista (tuloslaskelma ja tase sekä kirjanpidon tosite yksityisotoista tai pääkir-

jaerittely yksityis- ja palkkaitilistä) 

 päätös ja maksuilmoitus sairauspäiväraha-, eläke- ja kuntoutustukituloista, mille ajalle päätös voimassa 

 päätös ja maksuilmoitus sosiaalisista etuisuuksista (esim. työttömyyspäiväraha, Kelan etuudet) 

 tositteet muista tuloista (esim. vuokratulot, osinkotulot, talletusten korot) 

 todistus opiskelun kestosta ja päätös opintotuesta 

 tosite maksettavasta asunto- ja opintolainojen lyhennyksistä ja korosta 

 tositteet vakituisen asunnon asumiskustannuksista (vuokra tai vastike, vesi, sähkö, lämmitys, kotivakuu-

tus, kiinteistövero, jätemaksu, tontin vuokra, nuohous ym.) 

 selvitys työmatkakuluista 

 selvitys säännöllisistä terveydenhoitokuluista (puheena olevan lapsen ja vanhemman) 

 tositteet puheena olevan lapsen päivähoito- tai iltapäiväkerhomaksuista, erityisistä harrastekuluista ja va-

kuutusmaksuista 

 mahdollinen toimeentulotukipäätös 

 


