
 

VIRTAIN KAUPUNKI 
 
Virrat – Ruovesi  
Sosiaalipalvelut 
 

 

 

VANHEMMAN VARALLISUUSSELVITYS ELATUSSOPIMUSTA VARTEN 

Sukunimi ja etunimet 
 
 

Henkilötunnus 

Osoite 
 
 
 

Puhelinnumero (päivisin) 

Lapset Nimi ja syntymävuosi Asuuko lapsi luonasi kyllä/ei 

   
   
   
   
   
Lasten 
luonapito Lapset ovat tapaajavanhemman luona _____yötä/kk 

Perhesuhde ☐  naimaton    ☐  avio-/avoliitto    ☐  rekisteröity parisuhde  

☐  asumuserossa   ☐  eronnut    ☐  muu, mikä  

Työ /opiskelu ☐  vakituinen työ    ☐  määräaikainen työ; kesto __________________ 
 
☐  yrittäjä    ☐  opiskelu (liitteeksi opintotodistus) 
 
Työpaikan/ oppilaitoksen nimi _______________________________ 

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

Opintolaina 
 

lainan määrä lainan päättymisaika 

Asuntolaina 
 

lainan määrä lainan päättymisaika 

Muut 
taloudelliseen 
asemaan 
vaikuttavat 
seikat 

esim. ulosotto, toimeentulotukiasiakkuus, lapsen tapaamiskulut 



 

Tulot ja 
menot 

Tulot (netto) /kk euroa Menot /kk euroa 

 Ansiotulot  Vuokra /yhtiövastike  

 Yrittäjä: yksityisnosto  Asuntolainan lyhennys +korot  

 Opintoraha  Vesimaksu  

 Kotihoidon tuki/  

Äitiys- tai vanhempainraha 
 Sähkö  

 Työttömyyspäiväraha  Kotivakuutus  

 Sairauspäiväraha  Kiinteistövero  

 Eläkkeet  Muut asumiskulut  

 

Asumistuki/-lisä  
Erityiset terveydenhuolto-
kustannukset 
(lapsi/vanhempi) 

 

 Lapsilisä  Lasten vakuutukset  

 Elatusapu/ -tuki  Lasten harrastusmenot  

 
Pääoma- /osinko- / 

vuokratulot 
 

Päivähoitomaksut / 
Koululaisten aamu- ja 
iltapäivähoidon kulut 

 

 Muut tulot  Työmatkakulut  

   Muut elatusmaksut  

   Opintolaina  

   Koulutuskustannukset  

 
  Lapsen muut erityiset 

kustannukset  

 

OTA MUKAASI TOSITTEET ilmoittamistasi tuloista, menoista ja veloista sekä VIIMEISIN 
VAHVISTETTU VEROTUSPÄÄTÖS ERITTELYOSINEEN TAI VEROEHDOTUS 
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