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Hakemus
Vanhempien etuudet

1. Hakijan tiedot

Puhelinnumero

Henkilötunnus

2. Tilinumero

SV 15

Sukunimi ja etunimi

Sähköpostiosoite

i Osoitetiedot Kela saa väestötietojärjestelmästä. 
Jos haluat ilmoittaa muun osoitteen, kirjoita se hakemuksen kohtaan 10 Lisätietoja.

Minulla ei ole avo- tai aviopuolisoa

i 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.
Hae lapsilisää erikseen lomakkeella LL 1.

Hakuajat
Äitiysavustus: Voit hakea, kun olet saanut raskaustodistuksen. Hae viimeistään 2 kuukautta ennen laskettua aikaa.
Raskausraha: Voit hakea, kun olet saanut raskaustodistuksen. Voit hakea takautuvasti 2 kuukauden ajalta.
Vanhempainraha: Synnyttävä vanhempi voi hakea, kun hän on saanut raskaustodistuksen. Lapsen toinen 
vanhempi voi hakea, kun lapsi on syntynyt. Adoptiovanhempi voi hakea, kun lapsi on otettu hoitoon. Voit hakea 
takautuvasti 2 kuukauden ajalta.
Erityisraskausraha: Voit hakea, kun jäät vaaratekijän vuoksi pois työstä. Voit hakea takautuvasti 2 kuukauden 
ajalta.
Adoptiotuki: Voit hakea, kun lapsi on nimetty sijoitettavaksi hoitoosi. Hae viimeistään 2 kuukauden kuluessa 
hoitoonottopäivästä.

Puolison nimi Puolison syntymäaika

Asun avoliitossa alkaen

i Jos lapsen toinen vanhempi ei ole puolisosi, ilmoita toisen vanhemman nimi ja syntymäaika kohdassa 10 Lisätietoja.
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Voit hakea etuuksia ja lähettää liitteet myös 
OmaKelassa (www.kela.fi/omakela).
Lisätietoja: www.kela.fi/lapsiperheet
Voit arvioida raskaus- ja vanhempainrahapäivien 
ajankohtaa ja etuuden määrää laskurien avulla 
(www.kela.fi/laskurit).

Täytä lomake huolellisesti ja varmista, että kaikki 
tarvittavat liitteet ovat mukana.
Jos tarvitsemme lisätietoja, otamme sinuun yhteyttä.
Postita hakemus ja liitteet osoitteeseen  
Kela, PL 10, 00056 KELA.

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

Verkkolomake (PDF)
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3. Lasta koskevat tiedot

Laskettu aika

Suhde lapseen
Mikä on suhteesi lapseen?

Onko vanhemmuus tunnustettu neuvolassa tai lastenvalvojalla?
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Syntymäaika
Adoptiolapsen tai -lasten hoitoonottopäivä

Synnyttävä vanhempi
Lapsen toinen vanhempi
Muu, täydennä

i Tieto tarvitaan, jos vanhemmat eivät ole avioliitossa tai jos he ovat naispari. Tiedon antaa synnyttävä vanhempi tai 
vanhemmuuden tunnustanut henkilö.

Ei, vanhemmuutta ei tunnusteta.
Ei, mutta vanhemmuus on tarkoitus tunnustaa myöhemmin.
Kyllä. Vanhemmuuden tunnustaneen henkilön nimi ja päivä, jolloin vanhemmuus on tunnustettu:

4. Hakemus
Äitiysavustus (Tätä voi hakea vain synnyttävä vanhempi tai toinen adoptiovanhemmista)

i Jos saat tai adoptoit useamman lapsen samalla kertaa, äitiysavustusta korotetaan niin, että saat kahdesta lapsesta 3 
avustusta ja kolmesta lapsesta 6 avustusta. Ilmoita, kuinka monta avustusta haluat pakkauksena ja kuinka monta rahana.

Haen äitiyspakkauksena
Haen rahana

Suostun siihen, että puhelinnumeroni välitetään äitiyspakkauksen toimittajalle saapumisilmoituksen lähettämistä varten.

kpl
kpl

Raskausraha (Tätä voi hakea vain synnyttävä vanhempi)

i Kela alkaa maksaa raskausrahaa aikaisintaan 30 ja viimeistään 14 arkipäivää ennen laskettua aikaa. Jos lapsi syntyy 
ennen kuin hakemasi raskausraha on alkanut, Kela maksaa raskausrahaa lapsen syntymää seuraavasta arkipäivästä 
alkaen. Raskausrahaa maksetaan yhtäjaksoisesti 40 arkipäivää. Jos olet tällöin töissä, vuosilomalla tai muulla palkallisella 
vapaalla, on mahdollista, ettei raskausrahaa makseta. Raskausrahaa ei kuitenkaan voi siirtää maksettavaksi toisena 
ajankohtana.

alkaen 30 arkipäivää ennen laskettua aikaa

alkaen
alkaen 14 arkipäivää ennen laskettua aikaa

Oletko töissä, vuosilomalla tai muulla palkallisella vapaalla samaan aikaan kun saat raskausrahaa?
Älä ilmoita tässä ajanjaksoa, jolta työnantaja maksaa palkkaa raskausvapaan perusteella.

En

Olen, ajalla –
i Ilmoita lisäjaksot kohdassa 10 Lisätietoja.

Haen raskausrahaa

Verkkolomake (PDF)
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Vanhempainraha
i Kahden vanhemman perhe: Jos lapsella on kaksi vanhempainrahaan oikeutettua vanhempaa, lapsesta maksettavat 

vanhempainrahapäivät jaetaan. Kumpikin vanhempi voi saada vanhempainrahaa 160 arkipäivältä. 
Yhden vanhemman perhe: Jos lapsella on yksi vanhempainrahaan oikeutettu vanhempi, voi hän saada vanhempainrahaa 
320 arkipäivältä.
Monikkoperhe: Jos lapsia syntyy tai adoptoidaan kerralla useampi kuin yksi, vanhempainrahapäiviä tulee lisää. Jos 
vanhempia on kaksi, kumpikin vanhempi voi käyttää lisäpäivistä puolet.
Kaikki perheet: Päiviä voi käyttää siihen asti, kunnes lapsi täyttää 2 vuotta tai kunnes adoptiolapsen hoitoon ottamisesta 
on kulunut 2 vuotta. Vanhempainrahajaksojen lukumäärää tai vähimmäispituutta ei ole rajoitettu.
Vanhempainrahaan ei ole oikeutta työpäiviltä, vuosilomalta eikä muilta palkallisilta vapaapäiviltä (esim. viikkovapaat tai 
työajan lyhennysvapaat). Älä siis hae vanhempainrahaa tällaisilta päiviltä.
Hae vanhempainraha myös ajalta, jolta työnantaja maksaa palkkaa vanhempainvapaan perusteella.
Kumpikaan vanhempi ei voi saada vanhempainrahan kanssa samaan aikaan samasta lapsesta kotihoidon tai yksityisen 
hoidon tukea. 
Lue lisää vanhempainrahan vaikutuksesta lastenhoidon tukeen: www.kela.fi/kotihoidontuki-muiden-etuuksien-vaikutus.
Vanhempainrahan maksaminen edellyttää, että hoidat lasta. Lapsen päivittäisen hoitamisen täytyy viedä sinulta niin paljon 
aikaa, että se estää kokoaikaisen työskentelyn. Sinun ei tarvitse hoitaa lasta yksin, vaan voit hoitaa lasta yhdessä toisen 
henkilön kanssa.

Haen raskausrahakauden välittömäksi jatkoksi vanhempainrahaa

Haen vanhempainrahaa ajalta
i Ilmoita lisäjaksot kohdassa 10 Lisätietoja.

Tarkoitukseni on saada vanhempainrahaa samasta lapsesta samaan aikaan toisen henkilön kanssa.

i Ilmoita lisäjaksot kohdassa 10 Lisätietoja.
Voit saada raskaus- ja tai vanhempainrahaa yhtä aikaa toisen henkilön kanssa 18 arkipäivää, jos lapsia on syntynyt 
tai adoptoitu samalla kertaa yksi. Jos lapsia syntyy tai adoptoidaan kerrallaan kaksi tai enemmän, yhtä aikaa 
pidettäviä päiviä tulee lisää. Lue lisää: www.kela.fi/vanhempainraha-ja-vanhempainraha-osittaisena -sivulta kohdasta 
monikkoperhe.
Jos toiselle henkilölle on myönnetty vanhempainraha ajalle, jolta haet sitä, mutta tarkoituksenne ei ole saada sitä 
samaan aikaan, pyydä häntä ilmoittamaan muutoksesta Kelaan.

Kyllä
En

Hoidatko lasta ajalla, jolta haet vanhempainrahaa?

arkipäivältä

Haen vanhempainrahaa osittaisena ajalta
i Ilmoita lisäjaksot kohdassa 10 Lisätietoja.

Edellytyksenä on, että työaikasi on enintään 5 tuntia päivässä. Tähän kuuluu kaikki työsuhteissa ja omassa yrityksessä 
tehty työ. Työsuhteessa olevalla täytyy olla osa-aikatyösopimus enintään 5 tunnin päivittäisestä työajasta. Sopimusta ei 
tarvitse toimittaa Kelaan.
Osittaisena maksettu vanhempainraha kuluttaa puolikkaan vanhempainrahapäivän.

Oletko sopinut työnantajasi tai työnantajiesi kanssa, että työaikasi on enintään 5 tuntia päivässä, tai oletko lyhentänyt 
omassa yrityksessäsi tekemääsi työaikaa enintään 5 tuntiin päivässä ajalla, jolta haet osittaista vanhempainrahaa?

Olen
En

Haen erityisraskausrahaa alkaen

i Toimita liitteeksi lomake SV 94.

–

(Tätä voi hakea vain synnyttävä vanhempi. Lue lisää: www.kela.fi/raskausraha-ja-erityisraskausraha.)

Haen adoptiotukea. (Tätä voi hakea adoptiovanhempi, kun lapsi adoptoidaan ulkomailta.)

–

–

Toisen henkilön kanssa yhtä aikaa pidettävät päivät

Yhtä aikaa toisen henkilön kanssa pidettävät päivät:

Verkkolomake (PDF)
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5. Ulkomailla asuminen, oleskelu ja työskentely
i Ulkomailla asuminen, oleskelu tai työskentely saattaa vaikuttaa vanhempainetuuksiin. 

Jos oleskelet ulkomailla yli 3 kuukautta tai työskentelet tai olet työskennellyt vähäisestikin, toimita lomake Y 38.

Asutko tai oleskeletko ulkomailla sinä aikana, jolle haet raskaus- tai vanhempainrahaa?
En
Kyllä. Missä maassa?

Oletko työskennellyt ulkomailla edeltävän vuoden aikana ennen raskaus- tai vanhempainrahan alkamista?
En
Kyllä. Missä maassa?

Onko sinulla voimassa oleva työsuhde, kun erityisraskaus-, raskaus- tai vanhempainvapaasi alkaa?
Ei
Kyllä

6. Selvitys työsuhteesta ja yritystoiminnasta

Työnantaja tai työnantajat:

Toimitko yrittäjänä, maatalousyrittäjänä tai elinkeinonharjoittajana, kun erityisraskaus-, raskaus- tai vanhempainvapaasi alkaa tai 
oletko toiminut sellaisena vapaan alkua edeltävän vuoden aikana?

En
Kyllä
Oman yrityksen nimi:

Y-tunnus:

7. Perhevapaa-ajan tulot
Palkanmaksu (Täytä vain, jos sinulla on voimassa oleva työsuhde, kun perhevapaasi alkaa.)
i Kysy työnantajaltasi, saatko erityisraskaus-, raskaus- tai vanhempainvapaan perusteella palkkaa.

Kyllä. Saan palkan ajalta

Saatko palkkaa erityisraskaus-, raskaus- tai vanhempainvapaasi ajalta?

En. Olen varmistanut asian työnantajaltani.

Kela maksaa päivärahan työnantajalle, jos saat palkkaa erityisraskaus-, raskaus- tai vanhempainvapaan ajalta. Työnantajan 
täytyy itse hakea päiväraha viimeistään siinä vaiheessa, kun palkallinen aika on loppunut.
Palkkaa maksavien työnantajien nimet ja puhelinnumerot. Ilmoita ensisijaisesti palkanlaskennan puhelinnumero

Kyllä. Saan palkan ja päivärahan erotuksen. (Kela maksaa päivärahan sinulle eikä työnantajan hakemusta tarvita.)
Palkkaa maksavien työnantajien nimet ja puhelinnumerot. Ilmoita ensisijaisesti palkanlaskennan puhelinnumero

Milloin?

–

–

Verkkolomake (PDF)
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Etuudet ulkomailta

i Ilmoita Kelaan, jos alat saada etuutta ulkomailta samaan aikaan kun saat Kelasta erityisraskaus-, raskaus- tai 
vanhempainrahaa.

En
Kyllä. Ilmoita maksavan laitoksen nimi, maa, etuus ja etuuden määrä. Liitä mukaan esim. etuuspäätös tai muu selvitys 
toisen maan maksamasta etuudesta.

Saatko tai oletko hakenut etuutta ulkomailta (esim. eläkettä, vanhempainrahaa tai vanhempainrahaa vastaavaa etuutta)?

8. Päivärahan määrään vaikuttavat tiedot
i Päivärahan määrä lasketaan vuositulosi perusteella. Vuositulo tarkoittaa tulojasi 12 kalenterikuukauden ajalta. Tätä aikaa 

kutsutaan tarkastelujaksoksi. Päivärahan alkamisajankohdan ja tarkastelujakson väliin jää kuitenkin 1 kalenterikuukausi, 
jonka aikana saamiasi tuloja ei oteta huomioon. 
Kela saa tulotiedot tulorekisteristä, eläkelaitoksista ja etuuksien maksajilta. Pyydämme tuloihisi liittyviä lisätietoja tällä 
lomakkeella. 
Kela voi tehdä päätöksen päivärahasta vasta, kun vuositulo on tiedossa eli vuositulon tarkastelujakso on päättynyt. 
Päiväraha voi perustua myös edellisen vanhempainpäivärahan perusteena olleisiin tuloihin. Tällöinkin päätös voidaan 
tehdä vasta, kun tarkastelujakso on päättynyt, koska Kela vertaa, kumpi tapa tuottaa sinulle suuremman päivärahan. 
Päiväraha myönnetään automaattisesti sinulle edullisemmalla tavalla.
Lue lisää www.kela.fi/vanhempainpaivarahojen-maara-ja-maksaminen

En
Kyllä, toistaiseksi

Saatko päivärahan kanssa samaan aikaan omaishoidon tai perhehoidon hoitopalkkiota?

Kyllä, asti

En
Kyllä. Olen hakenut tai saanut ansiopäivärahaa

Oletko saanut tarkastelujakson aikana työttömyyskassasta ansiopäivärahaa?

i Jos olet saanut ansiopäivärahaa useassa jaksossa esimerkiksi lomautuksen vuoksi, ilmoita jaksot 
kohdassa 10 Lisätietoja.

Olen valmistunut ammattiin ja suorittanut tutkinnon.

Vanhempainpäivärahan perusteena oleva vuositulo voidaan laskea tarkastelujakson 3 viimeisen kalenterikuukauden tulojen 
perusteella. Tämä edellyttää, että 3 kalenterikuukauden tulosi ovat 4:llä kerrottuna vähintään 20 % suuremmat kuin 12 
kalenterikuukauden vuositulosi. 
Lisäksi edellytyksenä on, että olet tarkastelujakson aikana tehnyt jotain seuraavista. Rastita sopiva vaihtoehto:

Olen ollut suorittamassa ase- tai siviilipalvelusta.
Olen ollut vanhempainpäivärahajakson jälkeen osittain 
tai kokonaan poissa työelämästä alle 3-vuotiaan lapsen 
kotihoidon vuoksi.

Olen ollut vanhempainpäivärahajakson jälkeen osittain tai 
kokonaan poissa työelämästä adoptiolapsen kotihoidon 
vuoksi.

Olen ollut poissa työstä alle 16-vuotiaan sairaan tai 
vammaisen lapsen sairaanhoitoon osallistumisen vuoksi 
(kotihoito tai sairaalahoito).

Olen muuttanut ulkomailta Suomeen, enkä ole ulkomailla 
ollessani ollut Suomessa sairausvakuutettu.

En
Kyllä. (Ilmoita perustelu edellisessä kohdassa.)

Haetko päivärahaa tarkastelujakson 3 viimeisen kalenterikuukauden tulojen perusteella?

–

Verkkolomake (PDF)
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9. Liitteet

Palkkatodistukset tai muut selvitykset tuloista, jotka eivät näy tulorekisterissä (esim. ulkomailta saatu palkka). Kela kysyy 
tarvittaessa lisätietoja.

Raskaustodistus lomake SV 75
Äitiysavustus, raskausraha:

Lomake SV 94
Adoptiovanhemman äitiysavustus, adoptiotuki ja vanhempainraha:

Adoptiolautakunnan antama todistus tai muu selvitys lapsen adoptiosta tai hoitoon ottamisesta
Adoptiovanhemman vanhempainraha, jos adoptoit lapsen ulkomailta ilman palveluntuottajaa:

Lääkärin täyttämä lomake SV 97
Erityisraskausraha:

Työnantajan täyttämä lomake SV 96

Mitkä?
Muut liitteet

10. Lisätietoja
i Merkitse numerolla, mihin hakemuksen kohtaan viittaat.

Lisätietoja eri paperilla. Kirjoita paperiin nimesi ja henkilötunnuksesi.

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

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.

11. Allekirjoitus

Verkkolomake (PDF)
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