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Vanhempi  Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus 

Yhteystiedot Osoite Puhelinnumero 

Lapset Nimi ja syntymäaika  Asuuko lapsi luonasi  kyllä/ei 

Perhesuhde (  ) Avioliitto/ rekisteröity parisuhde    (  ) Avoliitto     (  ) Yksinasuva    (  ) Muu, mikä 

Työpaikka tai  
koulutus 

(  ) Vakituinen   (  ) Määräaikainen ansiotyö   (  ) Oma yritys  (  ) Opiskelu (liitteeksi opintotodistus) 

Tulot ja menot Tulot netto/ kk Euroa Menot/ kk Euroa 

Ansiotulot  Vuokra/ yhtiövastike 

Yrittäjä: yksityisnosto Asuntolaina 

Opintoraha Vesimaksu 

Työttömyyspäiväraha Sähkö 

Sairauspäiväraha Kotivakuutus 

Eläkkeet Kiinteistövero 

Äitiys- ja vanhempainraha Muut asumiskulut 

Kotihoidontuki Pitkäaikaiset sairauskulut 

Asumistuki/ -lisä Opintolaina 

Elatusapu/ -tuki Työmatkakulut/ km/kk 

Lapsilisä Muut elatusmaksut 

Yksinhuoltajakorotus Lasten vakuutukset 

Päivähoitomaksut 

Muut tulot Lasten harrastusmenot 

Verotettava tulo viim. vahvistetulta verovuodelta ____________________euroa 

Lasten luonapito Tapaamisjärjestelyt, lapset ovat tapaajavanhemman luona _______ yötä/kk 

Omaisuus Esim. kiinteistöt, osakkeet, talletukset, metsätulot, kuolinpesä 

Asunto/ opintolaina Lainan määrä, erääntymisaika sekä lainan lyh. ja korot/kk 

Muut taloudelliseen 
asemaan vaikuttavat seikat 

Esim. ulosotto, työpaikan väliaikaisuus, toimeentulotuki, lapsen muut menot ja tapaamiskulut 

Päiväys Vanhemman allekirjoitus Varallisuusolojen selvittäjän allekirjoitus 
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OHJE LASTENVALVOJAN TAPAAMISEEN ELATUSASIASSA 

 
OTA MUKAASI TOSITTEET ilmoittamistasi tuloista, menoista ja veloista oheisen ohjeen mukaisesti 

 
Vanhempien tulot, välttämättömät menot ja lapsen yksilöllinen kulutus vaikuttavat elatusavun määrään.  
 
Lastenvalvojan tapaamiselle vanhempien tulee ottaa mukaan seuraavat selvitykset:  
 
Tulot  

• Ansiotulot, viimeinen palkkalaskelma (yrittäjällä kirjanpitäjän todistus yksityisnostoista/palkasta, osingot)  

• Viimeksi vahvistettu verotuspäätös erittelyosineen  

• Elinkeinotoiminnan tulot (tositteineen) 

• Eläkkeet  

• Sosiaaliset etuudet (asumistuki, työttömyyskorvaus, vanhempainraha, kotihoidontuki yms.)  

• Pääoma- ja osinkotulot  

• Muut tulot  

• Varallisuuden tuotto  
 
Menot  

• Vuokra tai vastike  

• Asuntolainan korot ja lyhennykset  

• Vesimaksut  

• Sähkölasku  

• Muut asumismenot 
 
Lisäksi  

• Erityiset terveydenhoitokustannukset  

• Lapsen tapaamisista aiheutuvat matkakustannukset  

• Työmatkakustannukset  

• Velanhoitokulut (opintolainan korot ja lyhennykset)  

• Muu elatusvelvollisuus (todiste elatusapumaksun maksamisesta)  

• Veroilmoitus erittelyosineen  
 
Lapsen kuluista  

• Päivähoitokulut  

• Koululaisen aamu- ja iltapäivätoiminnan kulut  

• Koulutuskustannukset  

• Erityisen harrastuksen kustannukset  

• Vakuutusmaksut  

• Erityiset terveydenhoitokustannukset  

• Muut erityiset kustannukset  

• Tiedot lapsen mahdollisista tuloista ja varallisuudesta 
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