
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


Karvinen Essi (OM)
11.0.0.20130303.1.892433
MAKSUVARALASKELMA EUROA KUUKAUDESSA
TULOT BRUTTONA KUUKAUDESSA
euroa
jos ansiotulo vaihtelee, lasketaan esimerkiksi kuuden kuukauden keskiarvosta
euroa
euroa
keskimääräinen tulo kuukaudessa
euroa
euroa
lasketaan 21,5 päivää kuukaudessa
euroa
lasketaan 25 päivää kuukaudessa
esimerkiksi kotihoidontuki 
Pääoma- ja osinkotulot
euroa
kuukausi- tai vuositulosta 5 % kuukautta kohti, julkinen sektori 3,5 % vuonna 2019
esimerkiksi asunto-, auto- ja puhelinetu luontoisedut ovat veronalaista tuloa
Muut veronalaiset tulot
Eläkkeet
Ansiotulot pää- ja sivutoimesta 
Veronalaiset tulot yhteensä
euroa
euroa
euroa
Veronalaisista tuloista vähennetään
Vero
euroa
Työttömyys- ja eläkevakuutusmaksut 
euroa
Muut ansiotulosta tehtävät pidätykset
euroa
vähennetään veronalaisesta tulosta (luontoisedut eivät ole rahapalkkaa)
euroa
lasketaan kaikista veronalaisista tuloista (paitsi elinkeinotoiminnan tulosta, jos tulo on huomioitu veroprosentissa)
Ammattiyhdistysjäsenmaksu
kiinteä tai prosenttiosuus, joka lasketaan ansiotulosta, lomarahasta, luontoisedusta ja työttömyyspäivärahasta
lasketaan ansiotulosta, lomarahasta ja luontoisedusta, alle 53 vuotiaalla 8,25 % ja yli 53 vuotiaalla 9,75 %
Luontoisedut
euroa
euroa
Veronalainen tulo vähennysten jälkeen
Veronalaisiin tuloihin lisätään verottomat tulot, muut kuin lapsilisä, elatusapu tai elatustuki, jotka vähennetään 
välttämättömistä elinkustannuksista menopuolella
Päivärahat ja kilometrikorvaukset
euroa
tuloksi lasketaan 50 % tai muu todellinen toteutunut kustannus pidemmän ajan keskiarvosta, esimerkiksi puolessa 
vuodessa tai vuodessa saadusta määrästä
Asumistuki
euroa
avo- tai avioliitossa asumistuki lasketaan yhtä suurena kummallekin puolisolle
Muut verottomat tulot
euroa
esimerkiksi hoitotuki tai vammaistuki, jolloin terveydenhoitomenoina huomioidaan vähintään hoitotuen tai 
vammaistuen määrä
Huomioi, että toimeentulotukea ei merkitä tuloksi.
TULOT NETTONA YHTEENSÄ EUROA KUUKAUDESSA
euroa
*TULOJEN MUKAINEN % -OSUUS YHTEISISTÄMENOISTA
% 
%
Hakija
Puoliso
Veronalaiset tulot
Lomaraha
Tulot elinkeinotoiminnasta
Luontoisedut
Työttömyyspäiväraha 
Sairausvakuutuspäiväraha, äitiysraha yms.
*Ohjeet:
*Nettotulojen mukainen prosenttiosuus lasketaan seuraavasti:
(hakijan tai puolison nettotulo/kk x 100) / nettotulot yhteensä/kk
Avoliitossa menot lasketaan puoliksi kummallekin puolisolle. Työmatkakustannukset ja tavanomaista suuremmat terveydenhoitomenot ovat henkilökohtaisia. 
Avopuolisoiden yhteisen lapsen välttämätön elinkustannus, päivähoitomaksu ja terveydenhoitomenot jaetaan puolisoiden tulojen mukaisessa suhteessa
*
. Jos lapsi on 
hakijan, lapsen välttämättömät menot lasketaan vain hakijalle. Jos lapsi on avopuolison, lapsen välttämättömät menot lasketaan vain avopuolisolle. Elatusmaksut ja 
lapsen tapaamiskulut ovat etävanhemmalle kuuluvia henkilökohtaisia menoja.
Avioliitossa menot lasketaan puolisoiden nettotulojen mukaisessa suhteessa
*
. Tämä laskentatapa perustuu avioliittolain mukaisiin periaatteisiin. Lapsen 
välttämättömät menot lasketaan puolisoiden nettotulojen mukaisessa suhteessa. Työmatkakustannukset ja tavanomaista suuremmat terveydenhoitomenot ovat 
henkilökohtaisia. Elatusmaksut ja lapsen tapaamiskulut ovat etävanhemmalle kuuluvia henkilökohtaisia menoja.
MENOT KUUKAUDESSA
**Välttämättömät elinkustannukset
Yhteismäärä
Hakijan osuus
Puolison osuus
Hakijan ja puolison elinkustannus
lapsilisä
opintotuki
euroa
euroa
euroa
euroa
euroa
euroa
euroa
euroa
euroa
euroa
euroa
euroa
euroa
+
Nettotulot
euroa
-
Menot 
euroa
=
Maksuvara
euroa
Välttämättömiin elinkustannuksiin varatuilla rahamäärillä maksetaan; ravinto- ja hygieniamenot, 
vaatekulut, tavanomaiset terveydenhoitomenot, kuten yksittäiset lääkekuurit ja särkylääkkeet, 
lehtitilaukset, puhelinlaskut ja paikallisliikenteen matkakulut, harrastus- ja 
vapaa-ajanmenot sekä muut kodin kulutusmenot.
Välttämättömien elinkustannusten määrät ovat kuukaudessa (vuonna 2018):
·
yksinasuva henkilö/yksinhuoltaja 532 euroa,
·
puolisot henkilöä kohden 448 euroa eli puolisot yhteensä 896 euroa
·
tai muu 18 vuotta täyttänyt henkilö samassa taloudessa 448 euroa.
Välttämättömien elinkustannusten määrät lasta kohden kuukaudessa (vuonna 2018):
·
ensimmäinen ja toinen lapsi 341 euroa,
·
kolmas ja sitä seuraavat lapset 318 euroa,
·
17 -18 vuotias kotona asuva lapsi 377 euroa.
Lapsilisien määrät ja kansaneläkelaitoksen maksama elatustuki vuonna 2018
Lapsilisien määrät ovat kuukaudessa:
·
ensimmäinen lapsi 98,88 euroa (vanhin lapsilisää saava lapsi),
·
toinen lapsi 104,84 euroa, 
·
kolmas lapsi 133,79 euroa, 
·
neljäs lapsi 153,24 euroa, 
·
viides lapsi ja sitä seuraava lapsi 172,69 euroa. 
Yksinhuoltajakorotusta ei merkitä tuloksi. 
Kansaneläkelaitoksen maksama elatustuki on 156,39 euroa kuukaudessa.
Paikallisliikennemaksun ylittävät työmatkakustannukset lasketaan seuraavasti:
elinkustannus jakaantuu menoksi perhesuhteen perusteella
Lapsen elinkustannuksesta vähennetään lapsen tulot:
elatusapu tai -tuki
muu lapsen tulo
Lapsen elinkustannus
Työmatkakustannuksia ei lasketa, jos on vapaa autoetu. Avo- tai aviopuolisot merkitsevät työmatkakustannukset omiksi menoikseen.
Kotona asuvan opiskelevan lapsen välttämätön elinkustannus on 377 euroa ja se otetaan huomioon lukion päättymiseen asti, peruskoulun jälkeisten opintojen osalta 
Lapsen välttämättömästä elinkustannuksesta vähennetään lapsen saama tulo. Lapsen tuloa ovat muun muassa lapsilisä, elatusapu tai –tuki ja opintotuki. Lapsen saamaa 
Työmatkakustannukset lasketaan julkisen liikenteen tai oman auton käytön mukaisesti kotoa pääasialliseen työpisteeseen. Jos auto on välttämätön työmatkaa varten, 
työmatkakustannukset lasketaan verottajan hyväksymällä kaavalla.
Edestakaisen työmatkan pituus km/pv x 0,24e/km x 21,5 pv x 11kk/12kk - paikallisliikennemaksu = työmatkakulut kuukaudessa
Työmatkakustannuksista vähennetty paikallisliikennemaksu on jo huomioitu menona välttämättömissä elinkustannuksissa. Paikallisliikennemaksu vaihtelee 
paikkakunnittain.
Lapsen elinkustannus
Lapsen elinkustannus jakaantuu menoksi perhesuhteen perusteella 
euroa
Asumiskustannukset kuukaudessa
Asumiskustannukset jakautuvat menoiksi perhesuhteen perusteella 
Vuokra tai vastikkeet ja vesi 
Sähkö ja lämmitys
Koti- tai kiinteistövakuutus
Muut asumismenot
Asumiskustannukset yhteensä 
Julkisen liikenteen matkaliput
Oman auton käyttö työmatkoihin
Muut työstä aiheutuvat kustannukset
***Paikallisliikennemaksun ylittävät työmatkakustannukset
Muut välttämättömät menot
*Varhaiskasvatusmaksut sekä aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat maksut
*
Elatusapu
Lapsen tapaamisoikeuskustannukset
Tavanomaista  suuremmat terveydenhoitomaksut
*
euroa
yhteensä
euroa
euroa
euroa
euroa
**Ohjeet:
***Ohjeet:
MAKSUVARA KUUKAUDESSA, NETTOTULOISTA VÄHENNETÄÄN MENOT
MENOT YHTEENSÄ KUUKAUDESSA
varhaiskasvatusmaksut sekä aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat maksut jakaantuvat menoksi perhesuhteen perusteella
euroa
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