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Ilmoitus 
Vanhempainpäivärahat

SV 17

1. Ilmoittajan tiedot

Puhelinnumero

Henkilötunnus Sukunimi ja etunimi

Sähköpostiosoite

Perun aiemmin hakemani vanhempainrahan ajalta
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2. Ilmoituksen syy

a.

i Jos jaksoja on useita, ilmoita muut jaksot kohdassa 3 Lisätietoja.
Peruminen saattaa aiheuttaa sen, että Kela maksaa sinulle liikaa etuutta.

Vanhempainrahapäivien luovuttaminen:b.
Lapsen syntymäaika

Luovutan vanhempainrahapäivää. (Ilmoita päivien lukumäärä.)

Henkilö, jolle luovutan vanhempainrahapäiviä:

Syntymäaika

Kyseessä on

Sukunimi ja etunimi

puolisoni
lapsen toinen vanhempi, joka ei ole puolisoni
lapsen toisen vanhemman puoliso
lapsen muu huoltaja.

Olen sopinut edellä mainitun henkilön kanssa vanhempainrahapäivien luovuttamisesta:
Kyllä
En

–

Verkkolomake (PDF)

Voit tehdä ilmoituksen ja lähettää liitteet myös 
OmaKelassa (www.kela.fi/omakela).
Lisätietoja: www.kela.fi/lapsiperheet

Täytä ilmoitus huolellisesti ja varmista, että kaikki 
tarvittavat liitteet ovat mukana.
Jos tarvitsemme lisätietoja, otamme sinuun yhteyttä.
Postita ilmoitus ja liitteet osoitteeseen 
Kela, PL 10, 00056 KELA.Voit kysyä lisää puhelinpalvelustamme 

(www.kela.fi/soita-kelaan).

https://www.kela.fi/omakela
https://www.kela.fi/lapsiperheet
https://www.kela.fi/soita-kelaan
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3.  Lisätietoja
i Merkitse numerolla, mihin lomakkeen kohtaan viittaat.

Lisätietoja eri paperilla. Kirjoita paperiin nimesi ja henkilötunnuksesi.

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

Luovuttamisen peruminen:c.

En luovutakaan vanhempainrahapäivää. (Ilmoita päivien lukumäärä.)

Henkilön tiedot, jolle luovutettuja vanhempainrahapäiviä perumisilmoitus koskee:

Syntymäaika

Sukunimi ja etunimi

Perun aiemmin ilmoittamani päivien luovuttamisen.

Ilmoitus ulkomailta maksettavasta etuudesta:d.

Maksavan laitoksen nimi:

Maa:

Etuus:

Etuuden määrä:

Etuuden myöntöaika:

i Liitä mukaan etuuspäätös tai muu selvitys etuudesta.

Muu syy:e.

Tarkenna

Verkkolomake (PDF)
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