
m2

4 ASUNTO-OLOT

Yhteensä

€

Yhteensä

Puolison maksamat

€

Omakotitalon tai vastaavan hoitomenot

SUKUNIMI ja etunimet

Muut välttä-
mättömät
menot

Yhteensä

€

€

Yhteensä

Tulot verojen ja maksujen
vähentämisen jälkeen:

€

Yhteensä

Yhteensä

Elatusapu ja
elatustuki

Opintotuki

2 AVIO- TAI AVOPUOLISON/REKISTERÖIDYN PARISUHTEEN OSAPUOLEN KUUKAUSITULOT

Yhteensä

€
Tulot verojen ja maksujen
vähentämisen jälkeen:

Yhteensä

Yhteensä

Elatusapu ja
elatustuki

Opintotuki

1 EPÄILLYN KUUKAUSITULOT

€

Asumis-
menot

Lasten päivä-
hoitomenot

* Tehdyn pidätyksen määrä lisättynä mahdollisella ennakonpidätyksen vähennyksellä.

Elatusavut

Säännönmukaisen ennakonpidätyksen*, ennakonkannon tai lopullisen verotuksen
mukainen vero ja siihen liit tyvät työntekijän lakisääteiset maksut kuukaudessa:

Vuokra tai yhtiövastike (lämmitys- ja vesimaksuineen)

Asumistuki ja -lisä

Velkajärjestely-
asiassa tosiasialliset
velanhoitomenot:

Työsuhdeasunto

Päivähoitomaksut

Asuntolainan korot

Yhteensä

3 KUUKAUSITTAISET MENOT

Huoneistoala

Vuokra-asunto Muu, mikä:

€

1SELVITYS OIKEUSAVUN TALOUDELLISISTA
EDELLYTYKSISTÄ/Puolustajalle maksettujen
korvausten valtiolle korvaaminen

€

Lapsilisä ja
kotihoidontuki

Ansioeläke

Ansio- tai
yritystulot

Asumismenot yhteensä (vuokra- tai omistusasunnon menot vähennettyinä
asumistuella tai -lisällä):

* Tehdyn pidätyksen määrä lisättynä mahdollisella ennakonpidätyksen vähennyksellä.

Säännönmukaisen ennakonpidätyksen*, ennakonkannon tai lopullisen verotuksen
mukainen vero ja siihen liit tyvät työntekijän lakisääteiset maksut kuukaudessa:

Huomioon otettavat
menot:

Lapsilisä ja
kotihoidontuki

Yhteensä

Ansioeläke

Ansio- tai
yritystulot

Tapaturmavakuutuspäiväraha

Omistusasunto
Asumisoikeus-
asunto

Hakijan maksamat

Huoneistotyyppi

Työttömyyspäivärahat

h+k/kk

Tapaturmavakuutuspäiväraha

€

Yhteensä

Kotihoidontuki

€

Työttömyyspäivärahat

Yhteensä

Elinkorko

Muut pääomatulot

Yhteensä
Ulosotto-
suoritukset:

Velkajärjestelyn mak-
suohjelman mukaiset
suoritukset velkojille:

€

Yhteensä

Eläkkeet Kansaneläke

Elatustuki

Osinkotulot Vuokratulot

Yhteensä

€

Verot

€
Korkotulot

Elatusapu

Epäilty

€

ÄitiyspäivärahaPäivärahat
yms. etuudet

Sairausvakuutuspäiväraha

Yhteensä

€

Yhteensä

€

Lapsilisät

Pääomatulot

Tulojen erittely

Muut tulot

Kotihoidontuki

€

Elinkorko

Tulojen (esim. luontoisedut, apurahat, kuntoutustuki) erit tely

Muut pääomatulot Yhteensä

Eläkkeet Kansaneläke

Elatustuki

Osinkotulot Vuokratulot

Yhteensä

€

Verot

€
Korkotulot

Elatusapu

€

ÄitiyspäivärahaPäivärahat
yms. etuudet

Sairausvakuutuspäiväraha

Yhteensä

€

Yhteensä

€

Lapsilisät

Pääomatulot

Tulojen erittely

Muut tulot

Yhteensä

Tulojen (esim. luontoisedut, apurahat, kuntoutustuki) erit tely

Hakijan maksamat

€
Puolison maksamat

Hakijan maksamat Puolison maksamat

Hakijan maksamat Yhteensä

€

OIKEUSMINISTERIÖ
Tällaiset ohjeet ovat avattavia/suljettavia ohjeita, jotka voidaan sulkea va- semman yläkulman laatikosta. Ohje voidaan avata klikkaamalla ohjeiko- nia. Ohjeikoni ei tulostu asiakirjaan, kun tulostusmääritysten valikossa (Print) kohdassa "Print Range" ei ole rastia ruudussa "Annotations".Siirry seuraavaan täyttökenttään mieluiten sarkainnäppäimellä (kenttien välillä voi liikkua myös siirtämällä kursoria hiirellä), edelliseen kenttään pääset painamalla vaihto- ja sarkainnäppäimiä. Rastin valintaruutuun saat painamalla Enter-näppäintä tai hiiren 1-painikketta. Rastin voi poistaa painamalla ruudun kohdalla hiiren painiketta. Monirivisessä kentässä rivinvaihto tehdään Enter-näppäimellä. Täyttökenttään kirjoitettu teksti/ merkitty rasti (=kentän muutos) voidaan ennen seuraavaan täyttökenttään siirtymistä hyväksyä painamalla näppäimistön oikeassa laidassa  nume- ronäppäinten vieressä olevaa Enter-näppäintä.Älä täytä kenttään enempää tekstiä kuin kentässä näkyy kerralla. Käytä lomakkeen omaa painiketta, kun lomake on valmis ja haluat tulostaa sen. Lomake voidaan tyhjentää "Tyhjennä lomake' -painikkeen avulla.



Lukumäärä

Varallisuus

Velat

Oikeusavun saajana sitoudun ilmoittamaan oikeusaputoimistolle
taloudellisissa olosuhteissani tapahtuneista muutoksista.

Perheen vakinaisena asuntona käytettävää omistusasuntoa
varten otettu asuntolaina (muiden kuin hakijan osuus):

Maksamatta yhteensä

Varallisuus

Verotusarvot yhteensä

Lapset Lukumäärä

2

7 ELATUSVELVOLLISUUS
Hakijan kanssa samassa taloudessa asuvat 18 vuotta
täyttäneet lapset, joita hakija tosiasiallisesti elättää:

8 VAKUUTUS JA HAKIJAN ALLEKIRJOITUS

Muu varallisuus, mukaan lukien pankkit ilit ja määräaikaistalletukset (t iliot teet esitettävä), arvopaperit sekä muu helpost i realisoitava omaisuus

6 HAKIJAN KANSSA SAMASSA TALOUDESSA ASUVIEN VARALLISUUS JA VELAT

Hakijan kanssa samassa taloudes-
sa asuvat alle 18-vuotiaat lapset:

€

Pesänsuus, osuus avoimessa yhtiössä ja/tai kommandiittiyhtiössä

Kulkuvälineet ja muut vastaavat esineet

€

Maksamatta yhteensä

Velat

Muu kiinteä omaisuus ja asunto-osakkeet, maat ilan koko

Muut velat

5 HAKIJAN VARALLISUUS JA VELAT

Verotusarvot yhteensä

€

Pesänosuus, osuus avoimessa yhtiössä ja/tai kommandiittiyhtiössä

Maksamatta yhteensä

Kulkuvälineet

Pankkitilit , määräaikaistalletukset (t iliotteet esitet tävä), arvopaperit ja muu helpost i realisoitava omaisuus

Maksamatta yhteensä

Auto on välttämätön työn tai työmatkojen kannalta

€

Kinteä omaisuus tai asunto-osakkeet, maat ilan koko

Auton hankkimista varten otettu laina:

Muu kiinteä omaisuus ja asunto-osakkeet, maat ilan koko

€

Perheen vakinaisena asuntona käytettävää
omistusasuntoa varten otettu asuntolaina (hakijan osuus):

Auton hankkimista varten otettu laina:

Verotusarvot yhteensä

€

Verotusarvo

€

Muu varallisuus

Muut velat

Hakijan allekirjoitus

€

Verotusarvot yhteensä

Maksamatta yhteensä

€

Käytetään perheen vakinaisena asuntona

Lomake nro 2

Vakuutan, että antamani tiedot ovat totuuden-
mukaisia ja ettei minulla ole muita tuloja tai varoja.
Päiväys (paikka ja aika)

Verotusarvot yhteensä

€

Maksamatta yhteensä

€

Verotusarvot yhteensä

€

€

Verotusarvot yhteensä

€

Verotusarvot yhteensä

€

Verotusarvo

€

Kiinteä omaisuus tai asunto-osakkeet, maatilan koko

Verotusarvot yhteensä

€

Auto on välttämätön työn tai työmatkojen kannalta

Käytetään perheen vakinaisena asuntona

OIKEUSMINISTERIÖ
Allekirjoita tulostuksenjälkeen
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