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Hakemus 
Eläkkeensaajan lapsikorotus

i Osoitetiedot Kela saa väestötietojärjestelmästä. Jos asut muualla kuin Suomessa, ilmoita osoitetiedot kohdassa 8. Lisätietoja.

i Lapsikorotus voidaan myöntää vain alle 16-vuotiaasta lapsesta.
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.

Hakuaika: Lapsikorotus voidaan myöntää takautuvasti enintään 6 kalenterikuukauden ajalta ennen sen hakemista. 
Etuus myönnetään aina kuukauden 1. päivästä alkaen.

1. Hakijan tiedot
Henkilötunnus Sukunimi ja etunimi

Puhelinnumero Sähköpostiosoite

2. Tilinumero

3. Hakemus

4. Lapset

EV 264

Haen lapsikorotuksen tarkistusta. Siirry suoraan kohtaan 6.Haen lapsikorotusta

Ei Kyllä. Ks. kohta 7. Liitteet.

Ilmoita omat ja puolisosi lapset, jotka asuvat kanssasi samassa taloudessa.

Ilmoita muualla asuvat lapsesi.

Ilmoita lastensuojelulain mukaiset luoksesi yksityisesti sijoitetut lapset.

Henkilötunnus

Henkilötunnus

Henkilötunnus

i

i

Puolisolla tarkoitetaan avio- tai avopuolisoa tai rekisteröidyn parisuhteen osapuolta.

Lapsikorotus voidaan myöntää vain, jos sinulla on vähintään elatustuen suuruiset kustannukset kuukaudessa.

Sukunimi ja etunimi

Sukunimi ja etunimi

Sukunimi ja etunimi

Mistä alkaen?

Asuinmaa

Onko sinulla kustannuksia lapsen elatuksesta?

Lisätietoja: www.kela.fi/elakelaiset 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)

https://www.kela.fi/elakelaiset
https://www.kela.fi/soita-kelaan
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9. Allekirjoitus
Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja ilmoitan, jos ne muuttuvat.

AllekirjoitusPaikka ja aika

Saatko tai haetko eläkettä/korvausta muualta kuin Suomesta?

Merkitse rastilla sopivin vaihtoehto ja kirjoita pyydetyt tiedot.

Kohta 4. Lapset

Kohta 5. Eläkkeet ja korvaukset

Kohta 6. Lapsikorotuksen tarkistaminen

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.

5. Eläkkeet ja korvaukset

6. Lapsikorotuksen tarkistaminen. Täytä vain, jos haet lapsikorotuksen tarkistusta.

8. Lisätietoja – Merkitse numerolla, mihin hakemuksen kohtaan viittaat.

7. Liitteet

Kelan ja työeläkelaitoksen maksussa olevia etuuksia ei tarvitse ilmoittaa.i

Lisätietoja eri paperilla. Kirjoita paperiin nimesi ja henkilötunnuksesi.

Elatussopimus tai muu selvitys kustannuksista.

En saa/En hae

Lapseni ei asu kanssani samassa taloudessa, minulla on edelleen kustannuksia hänen toimeentulostaan. Ks. kohta 7. Liitteet.

Lapseni ei asu kanssani samassa taloudessa, eikä minulla ole kustannuksia hänen toimeentulostaan.

Puolisoni lapsi ei asu enää kanssani samassa taloudessa.

Lapsen lastensuojelulain mukainen yksityinen sijoitus luokseni on päättynyt.

Haen; mitä ja mistä?
Saan. Ks. kohta 7. Liitteet.

Päätös ulkomailta maksettavasta eläkkeestä tai korvauksesta.

Elatussopimus tai muu selvitys kustannuksista.

Henkilötunnus

Henkilötunnus

Henkilötunnus

Henkilötunnus

Sukunimi ja etunimi

Sukunimi ja etunimi

Sukunimi ja etunimi

Sukunimi ja etunimi

Mistä alkaen?

Mistä alkaen?

Mistä alkaen?

Mistä alkaen?

Verkkolomake (PDF)
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