Tyhjennä lomake

LU 1

Hakemus
Elatustuki

Kela

Täytä hakemus huolellisesti ja varmista, että kaikki
tarvittavat liitteet ovat mukana.
Jos tarvitsemme lisätietoja, otamme sinuun yhteyttä.
Voit toimittaa hakemuksen ja sen liitteet postitse
www.kela.fi/postiosoitteet

Voit tehdä tämän hakemuksen myös verkossa
www.kela.fi/asiointi
Lisätietoja www.kela.fi/lapsiperheet
Voit kysyä lisää puhelinpalvelustamme
www.kela.fi/palvelunumerot

L Käytä samaa lomaketta, jos lapsilla on sama elatusvelvollinen tai jos haet kaikille lapsille elatustukea saman syyn perusteella.

Jos et ole aiemmin hakenut Kelan etuuksia lapsillesi ja lapsesi ovat muuttaneet Suomeen, täytä heidän osaltaan
lisäksi Y 77 -lomakkeet. Jos lapsesi ovat lähdössä ulkomaille, täytä heidän osaltaan lisäksi Y 38 -lomakkeet (ks. ohjeet lomakkeilta).

Hakuaika: Voit hakea elatustukea 3 kuukauden ajalta takautuvasti.

1. Hakijan tiedot
Henkilötunnus

Sukunimi ja etunimi

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

L Osoitetiedot Kela saa väestötietojärjestelmästä.
Hakija on
lapsen/lasten vanhempi.
15 vuotta täyttänyt lapsi itse.
muu henkilö. Kuka?
kunta. Kunta täyttää tarvittavat tiedot kohdassa 8. Lisätietoja.

2. Tilinumero

3. Hakemus

L Jos haet elatustukea kohdan a perusteella, liitä hakemukseen alkuperäinen elatussopimus tai tuomioistuimen päätös
elatusavusta. Jos haet elatustukea kohtien b tai c perusteella, liitä hakemukseen kopio elatussopimuksesta tai
tuomioistuimen päätöksestä.

Haen elatustukea _______._______.___________ alkaen.
Haen elatustukea, koska
a.

elatusvelvollinen on jättänyt vahvistetun elatusavun maksamatta ______.______.__________ alkaen.
Onko hän maksanut yhtään elatusapua tämän jälkeen?
Ei

Kyllä. Hän on maksanut elatusapua yhteensä ___________ euroa.

b.

elatusapu on vahvistettu elatustukea pienemmäksi elatusvelvollisen puutteellisen elatuskyvyn vuoksi.

c.

elatusavun määräksi on vahvistettu 0 euroa elatusvelvollisen puutteellisen elatuskyvyn vuoksi.

d.

lapsen isyyttä ei ole vahvistettu.

e.

elatusapua ei ole vahvistettu samanaikaisesti isyyden tai äitiyden vahvistamisen kanssa.

f.

olen yksin adoptoinut lapsen/lapset.

4. Elatusvelvollinen
Sukunimi ja etunimi
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5. Ulosottotiedot
Oletko hakenut maksamattoman elatusavun perintää ulosoton kautta?
En

Kyllä. Täytä alla olevat tiedot.
Ulosottoviranomainen
Ulosoton asianumero
Kun jätät tämän hakemuksen Kelaan, suostut samalla siihen, että ulosoton tilitykset keskeytyvät hakemuksen
käsittelyn ajaksi.

6. Lapset, joita hakemus koskee
Sukunimi ja etunimi

Henkilötunnus

Sukunimi ja etunimi

Henkilötunnus

Sukunimi ja etunimi

Henkilötunnus

Asuuko joku yllä mainituista lapsista ulkomailla?
Ei

Kyllä. Kuka ja missä maassa?

7. Lapsen tulot

L Kela ei maksa elatustukea, jos lapsi voi omilla tuloillaan elättää itsensä ja tulot ylittävät niille asetetut tulorajat.
Täytä tämä kohta, jos lapsella on säännöllisiä ansio- tai pääomatuloja yhtäjaksoisesti yli 6 kuukauden ajalta.
Liitä hakemukseen lapsen palkkalaskelma tai muu todistus lapsen tuloista.
Lapsen nimi

8. Lisätietoja

L Jos haet elatustukea yli 3 kuukauden ajalta takautuvasti, voit tässä kohdassa kertoa, miksi elatustuki tulisi myöntää
hakemuksen myöhästymisestä huolimatta.

Lisätietoja eri paperilla. Kirjoita paperiin nimesi ja henkilötunnuksesi.

9. Allekirjoitus
Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja ilmoitan, jos ne muuttuvat.

Päiväys

Allekirjoitus

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.
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