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Voit täyttää lomakkeen    valmiiksi tietokoneella ja-/tai tulostaa lomakkeen 
täytettäväksi.  Tyhjennä lomake tulostamisen jälkeen.

Palautusohje: Katso lomakkeen viimeinen sivu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Elatusapulaskelma 

Ohje tulojen ja menojen ilmoittamiseen 
Elatusapulaskelmaa varten tarvitaan seuraavat tiedot kuukautta kohti laskettuna.

nettotulot /kk
1. Tulotiedot

Palkkatulot, palkkatodistus 
Annan suostumuksen tulojen tarkistamiseen 
tulorekisteristä  Kyllä  Ei

Yrityksen tilinpäätös liitteineen

Porotalouden tuloslaskelma (POMU)

Opiskelun ajalta tulot, oppilaitoksen opintotodistus 

Eläketulot

Työttömyyspäiväraha

Kelan etuudet
Annan suostumuksen Kelan etuuksien ja niihin 
liittyvien tietojen tarkistamiseen Kyllä EI

Elatusavut muista lapsista, elatussopimus liitteeksi 

Pääoma-, osinko ja vuokratulot 

Varallisuus 
(kiinteistöt, huomattavat rahasäästöt, 
sijoitukset, maaomaisuus jne.)

Verotuspäätös ja tositteet oltava liitteinä.



  

 

 

2. Menotiedot

Vuokra, yhtiövastike, asuntolainan lyhennys ja 

korot

Sähkömaksu 

Vesimaksu 

Kotivakuutus vakituisesta asunnosta

Muut, esim.kiinteistövero, jätehuolto

Työmatkakulut, työmatka yhteen suuntaan
 liitä mukaan verokorttipäätös, jossa on eritelty 
veroprosentin perusteena olevat tiedot

Pitkäaikaiset sairauskulut

Opintolainan takaisinmaksu

Elatusmaksut muista lapsista

Lapsen tapaamisista aiheutuvat kulut, sopimus 
liitteeksi



3. Lapsen tulo- ja menotiedot

Lapsen omat tulot ja varallisuus

Lapsen vakuutusmaksu

Lapsen säännölliset harrastusmenot

Päivähoitomaksut

Pitkäaikaiset sairauskulut

Jos kyseessä ei ole ensimmäinen sopimus, toimita kopio aiemmasta 
sopimuksesta. Voit ottaa laskelman ja liitteet mukaan lastenvalvojan 
tapaamiskäynnille tai palauttaa laskelman ja liitteet etukäteen joko 
oman kuntasi lastenvalvojalle tai sähköisesti lastenvalvojan 
yhteydenottopyyntö-palvelun kautta. 

Yhteistyöterveisin lastenvalvoja



Perheiden ja työikäisten palvelut

Enontekiön toimipiste/perheiden ja työikäisten 
palvelut Ounastie 165
99400 Enontekiö

Inarin toimipiste/perheiden ja työikäisten palvelut 
Piiskuntie 2
99800 Inari

Kemin toimipiste/perheiden ja työikäisten palvelut 
Keskuspuistokatu 30
94100 Kemi

Kemijärven toimipiste/perheiden ja työikäisten 
palvelut Hyvinvointikeskus Lapponia
Sairaalakatu 9
98100 Kemijärvi

Keminmaan toimipiste/ perheiden ja työikäisten 
palvelut Kunnantie 3
94400 Keminmaa

Kittilän toimipiste/perheiden ja työikäisten palvelut 
Valtatie 15
99100 Kittilä

Kolarin toimipiste/perheiden ja työikäisten palvelut 
Isopalontie 2
95900 Kolari        

Muonion toimipiste/perheiden ja työikäisten palvelut 
Puthaanrannantie 15
99300 Muonio

Pelkosenniemen toimipiste/perheiden ja työikäisten 
palvelut Turjalantie 2
98500 Pelkosenniemi

Pellon toimipiste/perheiden ja työikäisten palvelut 
Opintie 7b
95700 Pello

Posion toimipiste/perheiden ja työikäisten palvelut 
Sairaalatie 2 B
97900 Posio



Ranuan toimipiste/perheiden ja työikäisten 
palvelut Sairaalatie 4 B
97700 Ranua

Rovaniemen toimipiste/ perheiden ja työikäisten 
palvelut Rovakatu 1
96100 Rovaniemi

Sallan toimipiste/perheiden ja työikäisten palvelut 
Sosiaali- ja terveyskeskus
Jungintie 3
98900 Salla

Savukosken toimipiste/perheiden ja työikäisten 
palvelut Kauppakuja 2 A 1
98800 Savukoski

Simon toimipiste/ perheiden ja työikäisten 
palvelut Jenssintie 2
95200 Simo

Sodankylän toimipiste/perheiden ja työikäisten 
palvelut Hyvinvointikeskus Sopukka
Karistamontie 4
99600 Sodankylä

Tervolan toimipiste/ perheiden ja työikäisten 
palvelut Keskustie 81
95300 Tervola

Tornion toimipiste/perheiden ja työikäisten 
palvelut Keskikatu 69
95400 Tornio

Utsjoen toimipiste/perheiden ja työikäisten 
palvelut Luossa 1a
99980 Utsjoki

Ylitornion toimipiste/ perheiden ja työikäisten 
palvelut Alkkulanraitti 55
95600 Ylitornio
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