
Hakemus 
Lapsilisä

LL 1

Voit tehdä tämän hakemuksen myös verkossa 
www.kela.fi/asiointi 
Lisätietoja www.kela.fi/lapsiperheet

Täytä hakemus huolellisesti. 
Jos tarvitsemme lisätietoja, otamme sinuun yhteyttä. 
Voit toimittaa hakemuksen postitse 
www.kela.fi/postiosoitteet

6 kalenterikuukautta takautuvasti. 
Lapsilisä ja yksinhuoltajakorotus voidaan myöntää lapsen syntymää tai perhetilanteen muutosta seuraavan 
kuukauden 1. päivästä lähtien. 

Hakuaika:
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1. Hakijan tiedot

Hakija on lapsen

vanhempi/huoltaja 

3. Hakemus

Henkilötunnus

2. Tilinumero

Voit kysyä lisää puhelinpalvelustamme 
www.kela.fi/palvelunumerot

Sukunimi ja etunimi

SähköpostiosoitePuhelinnumero

perhehoitaja muu henkilö. Kuka?

Lapsilisä maksetaan kaikista lapsista samalle tilille. Jos pankkitilisi on ulkomailla, ilmoita myös BIC-tunnus.

Sinulla on oikeus yksinhuoltajakorotukseen, jos et ole avio- tai avoliitossa tai olette puolisosi kanssa muuttaneet erilleen 
parisuhteen päättymisen vuoksi. Täytä myös kohta 5.

Haen

lapsilisää ______.______.___________ alkaen

yksinhuoltajakorotusta ______.______.___________ alkaen

Haluan, että yksinhuoltajakorotus lakkautetaan.

4. Lapset, joita hakemus koskee
Sukunimi ja etunimi Syntymäaika ja mahdollinen ulkomaan henkilötunnus

Sukunimi ja etunimi

Sukunimi ja etunimi

Sukunimi ja etunimi

Osoitetiedot Kela saa väestötietojärjestelmästä.

Jos maksunsaaja muuttuu, kenelle lapsilisä on maksettu ennen tätä hakemusta? Täytä myös kohta 9.

Täytä myös kohta 5.

Syntymäaika ja mahdollinen ulkomaan henkilötunnus

Syntymäaika ja mahdollinen ulkomaan henkilötunnus

Syntymäaika ja mahdollinen ulkomaan henkilötunnus

Jos et ole aiemmin hakenut Kelan etuuksia ja olet muuttanut Suomeen, täytä lisäksi lomake Y 77.
Jos olet lähdössä ulkomaille, täytä lisäksi lomake Y 38 (ks. ohjeet lomakkeelta).

Kela
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5. Perhesuhteet

Parisuhteen päättyminen

Syy erillään asumiseen:

Entisen puolison nimi ja henkilötunnus:

Asun puolisostani erillään ______.______.___________ alkaen. 

Asun avo/avioliitossa ______.______.___________ alkaen. 
Uuden puolison nimi ja henkilötunnus

6. Muutto ja ulkomailta maksettavat etuudet

Olen muuttanut Suomeen/lapset ovat muuttaneet Suomeen ______.______.___________.
  
Mistä maasta? 

Lapset asuvat tai oleskelevat muualla kuin Suomessa. Missä maassa ja kenen hoidossa?

Puolison nimi ja henkilötunnus/ulkomaan henkilötunnus/syntymäaika

Puolison/perheen osoite ulkomailla

Oletko sinä tai onko puolisosi/lasten huoltaja työssä ulkomailla?
En/ei Kyllä. Kumpi ja missä maassa?

7. Ahvenanmaa

Voimme käyttää tämän etuusasian ratkaisemiseksi saatuja tietoja myös muussa etuusasiassa, jos tiedot on lain mukaan otettava siinä 
huomioon. Samoin voimme käyttää muuta etuutta varten saatuja tietoja ratkaistessamme tätä etuutta. 
Saat Kelasta tietoa siitä, mistä voimme hankkia sinua koskevia tietoja ja mihin voimme niitä luovuttaa.

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja ilmoitan, jos ne muuttuvat.
8. Allekirjoitus

Päiväys Allekirjoitus

Sivu 2 (2)

9. Suostumus
Suostun siihen että, lapsilisä maksetaan kohdassa 1 mainitulle henkilölle. 

Lapsilisää ei voida maksaa kahdelle henkilölle samalta ajalta. Jos maksun saajaa muutetaan takautuvasti, peritään lapsilisä 
edelliseltä saajalta takaisin. Kela kysyy suostumusta lapsilisän edelliseltä saajalta, jos sitä ei anneta tässä.

Päiväys Suostumuksen antajan allekirjoitus ja henkilötunnus

Muu syy. Mikä? (esim. opiskelu tai työ toisella paikkakunnalla tai ulkomailla)

Lapset ovat muuttaneet Ahvenanmaalle ______.______.___________ alkaen. 

Lapset ovat muuttaneet Ahvenanmaalta ______.______.___________ alkaen. 

Maksetaanko sinulle tai puolisollesi lapsilisää vastaavaa etuutta muusta maasta tai saatteko muita etuuksia ulkomailta?
Ei Kyllä. Mistä maasta ja kuinka paljon?

Maksavan laitoksen nimi:

Yksinhuoltajakorotus lakkautetaan olosuhteen muutosta 
seuraavan kuukauden alusta.

Muutan ulkomaille/lapset muuttavat ulkomaille ______.______.___________.
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