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Muutosilmoitus 
Lastenhoidon tuki

i Jos olet lähdössä ulkomaille, täytä lisäksi lomake Y 38. Yli 3 kuukauden oleskelut ulkomailla, tulee ilmoittaa Kelaan.

1. Etuuden saajan tiedot

WH 12

Puhelinnumero

Henkilötunnus Sukunimi ja etunimi

Sähköpostiosoite

i Osoitetiedot Kela saa väestötietojärjestelmästä. 
Jos asut tällä hetkellä tilapäisesti jossakin muussa osoitteessa, kirjoita osoitteesi kohtaan 6 Lisätietoja.
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2. Hoitolisään vaikuttavat muutokset
i Merkitse rastilla, mikä muutos perheessäsi on tapahtunut. Ilmoita myös muutoksen päivämäärä. Voit kertoa muuttuneista 

tiedoista tarkemmin kohdassa 6.

Perheen tulot ovat muuttuneet alkaen.

Lasten hoitotiedot ovat muuttuneet alkaen. Ilmoita lasten hoitotietojen muutokset kohdassa 6.

Muutto uuteen kuntaan

Avioliitto tai avoliitto alkaen.

Parisuhde on päättynyt

Muutto ulkomaille Täytä lisäksi lomake Y 38.

Muu syy. Mikä ja mistä alkaen?

.

Lisätietoja: www.kela.fi/lapsiperheet Täytä lomake huolellisesti ja varmista, että kaikki 
tarvittavat liitteet ovat mukana.
Jos tarvitsemme lisätietoja, otamme sinuun yhteyttä.
Postita lomake ja liitteet osoitteeseen 
Kela, PL 10, 00056 KELA.

Voit kysyä lisää puhelinpalvelustamme 
(www.kela.fi/soita-kelaan).

Verkkolomake (PDF)

https://www.kela.fi/lapsiperheet
https://www.kela.fi/soita-kelaan
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3. Perheen tulot
i Kelan maksamia etuuksia ei tarvitse ilmoittaa. Kela saa tiedot palkkatuloista tulorekisteristä. Etuuksista Kela saa tiedot 

tulorekisteristä ja etuuksien maksajilta. Lisäksi Kela saa Verohallinnosta tulotietoja, joita käytämme tulojen arvioinnissa. 
Vuosiloma-ajan palkka ja lomaraha eivät vaikuta hoitolisän määrään, jos pidät vuosilomasi hoitovapaan aikana. Tarkemmat 
tiedot tarvittavista liitteistä löydät kohdasta 7 Liitteet.

Palkkatuloaa.
Hakija

Kyllä

Saatko sinä tai saako puolisosi seuraavia tuloja?

Puoliso

En
Kyllä
Ei

Yrittäjätuloa. Tai oletko sinä tai onko puolisosi yrittäjä?b.
Hakija

Kyllä. Liitä lomake Y 8 (Liite – Yrittäjän tuloselvitys).
Puoliso

En
Kyllä. Liitä lomake Y 8 (Liite – Yrittäjän tuloselvitys).
Ei

Työttömyyskassan maksamaa työttömyyspäivärahaa tai vuorottelukorvaustac.

Hakija
Kyllä. Määrä

Puoliso

En

i Vastaa Kyllä myös silloin, jos olet itse hakenut tai jos puolisosi on hakenut työttömyyspäivärahaa. Kirjoita kohtaan 6 
Lisätietoja tieto, mistä päivärahaa on haettu.

euroa päivässä,
alkaen.

Kyllä. Määrä

Ei

euroa päivässä,
alkaen.

Maatalouden tuloa. Tai omistatko sinä tai omistaako puolisosi metsää?d.

Hakija
Kyllä. Liitä kohdassa 7 Liitteet mainitut selvitykset.

Puoliso

En

i Jos omistamasi tai puolisosi omistaman metsän pinta-ala on muuttunut viimeisen 12 kuukauden aikana, kirjoita 
metsän pinta-ala ja sijaintikunta kohtaan 6 Lisätietoja.

Kyllä. Liitä kohdassa 7 Liitteet mainitut selvitykset.
Ei

Vuokratulojae.
Hakija

Kyllä. Liitä kohdassa 7 Liitteet mainitut selvitykset.
Puoliso

En
Kyllä. Liitä kohdassa 7 Liitteet mainitut selvitykset.
Ei

Osinkotuloja tai korkotulojaf.

Hakija
Kyllä

Puoliso

En

i Jos pääomatulot ovat vähemmän kuin 10 euroa henkilöä kohti kuukaudessa, niitä ei tarvitse ilmoittaa.
Jos osinko- ja korkotulot huomioidaan viimeksi vahvistetun verotuksen mukaisina, liitteitä ei tarvitse toimittaa.

Kyllä

Ei

Nämä tulot ovat vahvistetun verotuksen suuruiset.
Nämä tulot ovat muuttuneet.
Liitä kohdassa 7 Liitteet mainitut selvitykset.

Nämä tulot ovat vahvistetun verotuksen suuruiset.
Nämä tulot ovat muuttuneet.
Liitä kohdassa 7 Liitteet mainitut selvitykset.

Muita jatkuvia tulojag.

Hakija
Kyllä. Liitä selvitys.

Puoliso

En
Kyllä. Liitä selvitys.
Ei

Muita jatkuvia tuloja ovat esimerkiksi omaisuuden myyntivoitto, omaishoidontuki, starttiraha, kokouspalkkiot ja 
kuolinpesän tuotot, sekä ulkomailta saadut tulot ja etuudet.

Verkkolomake (PDF)
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4. Lasten tulot

5. Perheen tuloihin vaikuttavat vähennykset
i Tarkemmat tiedot tarvittavista liitteistä löydät kohdasta 7 Liitteet.

6. Lisätietoja

Ei
Onko lapsellasi tai lapsillasi tuloja?

Kyllä. Tuloja on yhteensä euroa kuukaudessa.

i Ilmoita niiden lasten tulot, joista haet lasten kotihoidon tukea tai yksityisen hoidon tukea. Lapsen tuloja ovat esimerkiksi 
elatusapu sekä vuokra-, osinko- ja korkotulot, sekä ulkomailta saadut tulot ja etuudet.

Mitä tuloja lapsella tai lapsilla on? Ilmoita myös lapsen nimi tai lasten nimet.

Maksatko sinä tai maksaako puolisosi elatusapua?
Hakija

Kyllä. Liitä kuitti maksetusta elatusavusta tai kopio 
sopimuksesta tai päätöksestä.

Puoliso

En

Kyllä. Liitä kuitti maksetusta elatusavusta tai kopio 
sopimuksesta tai päätöksestä.
Ei

i Voit antaa muutosilmoitukseen liittyvää lisätietoa tässä tai kertoa niistä tiedossasi olevista muutoksista, jotka vaikuttavat 
lastenhoidon tukeen. Merkitse numerolla, mihin lomakkeen kohtaan viittaat.

Verkkolomake (PDF)
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7. Liitteet

Muut liitteet

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

Kohta 3. Perheen tulot

Kohta 4. Lasten tulot

Kohta 5. Perheen tuloihin vaikuttavat vähennykset

b. Kelan lomake Y 8 (Liite – Yrittäjän tuloselvitys) sekä lomakkeessa mainitut liitteet.
d. Maatalouden veroilmoitus viimeiseltä verovuodelta, esitäytetty veroilmoitus tai lopullinen verotuspäätös.
e. Kopiot vuokratulon määrän osoittavista kuiteista ja maksetun yhtiövastikkeen kuiteista.
f. Selvitys osinko- ja korkotuloista, jos ne ovat muuttuneet olennaisesti eli vähintään 10 % viimeksi vahvistetun 
verotuksen tiedoista.
g. Selvitys muista tuloista, esimerkiksi saadun omaisuuden myyntivoiton määrästä tai päätös apurahan määrästä tai 
omaishoidon ja perhehoidon palkkion määrästä.
g. Kopio starttirahapäätöksestä. (Tämä tarvitaan vain aloittavalta yrittäjältä, jolla ei ole YEL-vakuutusta.)
g. Selvitys ulkomailta saadusta tulosta ja etuudesta ja sen määrästä sekä maksavan laitoksen nimi.

Kopio elatussopimuksesta tai tuomioistuimen päätöksestä tai selvitys pääomatulosta tai muusta tulosta.
Selvitys ulkomailta saadusta tulosta ja etuudesta ja sen määrästä sekä maksavan laitoksen nimi.

Kopio viimeksi maksetun elatusmaksun kuitista.
Kopio elatussopimuksesta tai tuomioistuimen päätöksestä.

Mitkä?

Olen jo aiemmin toimittanut Kelaan seuraavan nimiset liitteet:

Verkkolomake (PDF)
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