ELATUSKYVYN LASKENTAA VARTEN TARVITTAVAT TOSITTEET:
Laskelma tehdään tositteiden perusteella.
MUKAAN OTETTAVAT ASIAKIRJAT:
*Mikäli haet muutosta käräjäoikeuden vahvistamaan päätökseen tai toisen kunnan lastenvalvojan
vahvistamaan sopimukseen, tulee sinulla olla mukana edellä mainitut asiakirjat.
*Mikäli olet velkajärjestelyssä, tulee sinulla olla mukana päätös velkajärjestelystä

TOSITTEET KAIKISTA SÄÄNNÖLLISISTÄ TULOISTA:
* Viimeisin vahvistettu verotuspäätös ja erittelyosa.
* Viimeisin palkkalaskelma/laskelmat, mikäli työnantajia on useita tai yhteenveto tulorekisteristä.
*Yrittäjältä kahden viimeksi päättyneen tilikauden tilinpäätös (tase- ja tuloslaskelma),
todistus yritäjän ennakonpidätyksen perusteista sekä verotuspäätös yrityksestä ja
henkilökohtaisesta verotuksesta.
*päätökset sosiaaliturvasta (mm. asumistuki, vanhempainpäiväraha, työttömyysturva, eläke).
TOSITTEET SÄÄNNÖLLISISTÄ MENOISTA:
*Asumiskulut:
Vuokra/vastike, asuntolainan hoitokulut, sähkö, vesi, kotivakuutus, kiinteistövero, tontin vuokra,
jätemaksu, lämmityskulut, nuohous, likakaivon tyhjennys yms.
*Työmatkakustannukset:
mikäli vaadit työmatkakulujen huomioimista, tulee hakea ennakkoon muutosverokortti, jossa
huomioidaan työmatkakulut veroprosentissa.
*Erityiset terveydenhuoltomenot:
Pitkäaikaissairauksiin liittyvät säännölliset lääke- ja sairauskulut (huomioituna Kelan omavastuuosuudet)
* Opintolainan lyhennys + korko.
* Muu elatusvastuu:
Muut alaikäiset lapset tai aviopuoliso (tietyin edellytyksin avopuoliso), joiden elatus perustuu lakiin.
LAPSEN KULUT:
*Harrastuskulut
*Vakuutuskulut
*Pitkäaikaissairauksiin liittyvät lääke- ja sairauskulut.
*Päivähoito-/iltapäiväkerho maksu
*Koulutuskulut
Laskelma tehdään molempien vanhempien ja lapsen/lasten tietojen perusteella. Laskelman
tarkoituksena on selvittää lapsen elatuksen tarve ja jakaa tämä vanhempien kesken.
Jos kysymyksessä on nykyisen elatussopimuksen tarkistaminen, pitää muutosta hakevan vanhemman
pystyä esittämään olennainen muutos tapahtuneen (vähintään 15 %:n muutos elatusavun määrään,
taustalla voi olla esim. pitkäaikaistyöttömyys).
Elatusavun alentamiseen ei oikeuta yhden uuden huollettavan syntyminen, lyhytaikainen
työttömyys eikä myöskään oma-aloitteinen tulojen heikennys.

VARALLISUUSOLOSELVITYS
Lastenvalvojat

Vanhempi

Sukunimi ja etunimet

Henkilötunnus

Puh.numero
Lapset

Nimi ja syntymävuosi

Alaikäisten lasten lukumäärä_______

Perhesuhde

( ) Avoliitossa
( ) Avioliitossa
( ) Yksinasuva
( ) Omistusasunto
( ) Päävuokralainen
Ammatti ja työnantaja/oppilaitos

( ) Asuu lasten kanssa

Tulot netto/kuukaudessa

Menot / kuukaudessa

Asunto-olot
Työpaikka tai
koulutus
Tulot ja
menot

Euroa

Ansiotulot
Työeläke
Kansaneläke
Työttömyyspäiväraha
Pääomatulot
Asumistuki
Elatusapu/-tuki
Vuokratulot
Yritys: omakäyttö
Äitiys- ja vanhempainraha
Kotihoidontuki
Sairauspäiväraha
Lapsilisä
Yksinhuoltajakorotus
Muut tulot

( ) Muu

Euroa

Vuokra/yhtiövastike
Asuntolaina
Vesimaksu
Sähkö
Lämmitys
Jätehuolto
Kiinteistövero
Nuohous
Tontin vuokra
Kotivakuutus
Pitkäaik.sairauskulut
Lasten vakuutus
Muut elatusmaksut
Päivähoitomaksut
Opintolaina
Tapaamismatkakulut
Työmatkakulut
km/kk

Verotettava tulo ________________ euroa viim. vahvistetulta verovuodelta
Omaisuus

esim. kiinteä omaisuus, asunto oy:n osakkeet, talletukset, arvopaperit, saatavat

Velat

Velkoja, velan erääntymisaika sekä velan lyh.ja korot/kk ja velan tarkoitus (asunto-, opintolainat)

Muut taloudelliseen
asemaan
vaikuttavat
seikat

esim. sairauskulut, työkyvyttömyysaste, työpaikan väliaikaisuus, toimeentulotuki, lapsen harrastusmenot

lapsen luonapito

tapaavan vanhemman osalta
vrk/
Vanhemman allekirjoitus

Päiväys

kk/lapsi
Varallisuusolojen selvittäjän allekirjoitus

