Kun adoptoit lapsen Suomesta
tai ulkomailta
Saat Kelasta etuuksia lapsen hoitoon
ja adoption kustannuksiin

• adoptiotukea ulkomaan adoptioon
• äitiyspakkauksen tai äitiysavustuksen rahana
(jos adoptoit 2 lasta saat 3 avustusta)
• vanhempainrahaa alle 7-vuotiaasta lapsesta n. 8-9 kk
• vanhempainrahan jälkeen kotihoidon tukea myös yli 3-vuotiaasta apsesta,
kunnes vanhempainrahan alkamisesta on kulunut 2 vuotta tai lapsi menee kouluun.
• isälle isyysrahaa enintään 54 arkipäivää (isä voi pitää vapaan kunnes adoptiosta
on kulunut 2 vuotta)
• lapsilisää, johon yksinhuoltaja saa lisäksi korotuksen
• yksityisen hoidon tukea, jos lapsi on yksityisellä hoitajalla
• elatustukea, jos adoptoit lapsen yksin.

Näin haet etuuksia

• Voit hakea adoptiotukea heti, kun saat luvan adoptiolautakunnalta ja lapsi on nimetty
hoitoosi. Voit hakea vanhempainpäivärahoja samalla tai myöhemmin.
• Haet tuet kätevimmin verkossa - myös ulkomailta. Kirjaudu asiointipalveluun verkko
pankkitunnuksillasi osoitteessa www.kela.fi/asiointi. Voit hakea tukia myös lomakkeilla
ja postittaa ne Kelaan.
• Ota kuva tai skannaa todistus lapsen hoitoon ottamisesta (SV 94) sekä muut
tarvittavat liitteet ja lähetä ne verkossa tai postita ne Kelaan.
• Hae vanhempainrahaa viimeistään 2 kuukauden kuluessa siitä, kun lapsi/lapset
on otettu hoitoon.
• Hae isyysrahaa viimeistään 2 kuukauden kuluessa siitä, kun adoptiosta on kulunut
2 vuotta.
• Osaa etuuksista maksetaan heti, kun lapsi on otettu hoitoon, osaa saa vasta,
kun perhe on tullut takaisin Suomeen.

Saat etuuksia jos

• olet asunut Suomessa vähintään 180 päivää ennen kuin saat lapsen hoitoosi.
Tähän 180 päivään voidaan laskea mukaan asuminen toisessa EU- tai ETA-maassa,
Sveitsissä tai Israelissa.
• kuulut Suomen sosiaaliturvaan. Jos oleskelet adoptiomaassa alle vuoden, kuulut
yleensä edelleen Suomen sosiaaliturvaan ja voit saada Kelan etuuksia. Sen sijaan,
jos olet ulkomailla yli vuoden, oikeus sosiaaliturvaetuuksiin loppuu. Tarkista tilanteesi
Kelasta ennen lähtöä soittamalla maasta- ja maahanmuuton puhelinpalveluun
p. 020 634 0200.
• adoptoit ulkomailta kansainvälisen lapseksiottamispalvelun antajan kautta
ja adoptiolle on lapseksiottamisasioiden lautakunnan lupa. Oma-toimisesti adoptoivat
eivät voi saada Kelan tukia.

Hae tuet verkossa www.kela.fi/asiointi
Lisätietoja www.kela.fi/lapsiperheet
Kysy Kelasta www.kela.fi/lapsiperheet,
www.kela.fi/laskurit

Lapsiperheen tukien palvelunumero
020 692 206 arkisin klo 9–16

