Tyhjennä lomake

Hakemus
Isän vanhempainetuudet
Voit tehdä hakemukset ja lähettää niiden liitteet myös
verkossa www.kela.fi/asiointi
Lisätietoja www.kela.fi/lapsiperheet
Voit arvioida, paljonko saat etuutta
www.kela.fi/laskurit

SV 29a

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

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

L 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 (ks. ohjeet lomakkeelta).

Hakuajat
Isän vanhempainetuuksia voit hakea vasta lapsen syntymän tai adoptiolapsen nimeämisen jälkeen.
Isyysraha: viimeistään 2 kuukauden kuluessa siitä, kun lapsi on täyttänyt 2 vuotta.
Adoptiovanhemman isyysraha: viimeistään 2 kuukauden kuluttua siitä, kun lapsen hoitoon ottamisesta on kulunut
2 vuotta.
Vanhempainraha ja osittainen vanhempainraha: viimeistään 1 kuukautta ennen etuuden alkamista.
Adoptiovanhemman vanhempainraha ja adoptiotuki: viimeistään 2 kuukauden kuluessa takautuvasti lapsen
hoitoon ottamisesta.
Lapsilisä: viimeistään 6 kalenterikuukautta takautuvasti. Voit hakea lapsilisää tällä hakemuksella, mutta päätös
lapsilisästä voidaan antaa vasta lapsen syntymän jälkeen.

1. Hakijan tiedot
Henkilötunnus

Sukunimi ja etunimi

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Ammatti

L Osoitetiedot Kela saa väestötietojärjestelmästä.

Jos haluat ilmoittaa muun osoitteen, kirjoita se hakemuksen kohtaan 11 Lisätietoja.

Puolison nimi

Puolison henkilötunnus

L Jos puoliso ei ole lapsen äiti, ilmoita lapsen äidin nimi ja syntymäaika kohdassa 11 Lisätietoja.
Asun avoliitossa _____._____._________ alkaen

2. Tilinumero
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3. Hakemus
Lapsen / lasten syntymäpäivä _____._____._________
Adoptiolapsen / -lasten hoitoonottopäivä _____._____._________

Isyysraha äitiys- ja vanhempainrahakauden aikana

L Voit pitää isyysrahapäiviä 18 arkipäivää enintään 4 jaksossa ajalta, jolta Kela maksaa äidille vanhempainpäivärahaa.
Hae isyysraha myös palkalliselta isyysvapaan ajalta.

Jos vanhempainpäivärahakausi on alkanut 1.4.2019 tai myöhemmin ja samalla kertaa on syntynyt tai adoptoitu useampi
kuin yksi lapsi, sinulla on oikeus pidempään isyysrahakauteen. Isyysrahakauden pidennyksen voi käyttää äitiys- tai
vanhempainrahakauden aikana taikka vanhempainrahakauden jälkeen. Pidennyskausi ei vaikuta jaksojen määrään.
Lisätietoa löytyy www.kela.fi/monikkoperhe.
Ajalta

_____._____._________–_____._____._________, _____._____._________–_____._____._________,
_____._____._________–_____._____._________, _____._____._________–_____._____._________

Isyysraha vanhempainrahakauden jälkeen

L Voit pitää isyysrahapäiviä 54 arkipäivää enintään 2 jaksossa vanhempainrahakauden jälkeen. Jos olet pitänyt

isyysrahapäiviä äitiys- ja vanhempainrahakauden aikana, saat jäljellä olevien isyysrahapäivien määrän vähentämällä jo
pitämäsi isyysrahapäivät 54 päivästä. Hae isyysraha myös palkalliselta isyysvapaan ajalta.
Jos lapsella on päivähoitopaikka, sitä ei ole oikeutta käyttää isyysrahakauden aikana, vaikka oikeus hoitopaikkaan säilyy.
Isyysrahapäivät on pidettävä siihen päivään mennessä, kun lapsi täyttää 2 vuotta tai kun adoptiolapsen hoitoon
ottamisesta on kulunut 2 vuotta.
Jos vanhempainpäivärahakausi on alkanut 1.4.2019 tai myöhemmin ja samalla kertaa on syntynyt tai adoptoitu useampi
kuin yksi lapsi, sinulla on oikeus pidempään isyysrahakauteen. Isyysrahakauden pidennyksen voi käyttää äitiys- tai
vanhempainrahakauden aikana taikka vanhempainrahakauden jälkeen. Pidennyskausi ei vaikuta jaksojen määrään.
Lisätietoa löytyy www.kela.fi/monikkoperhe.

Ajalta

_____._____._________–_____._____._________, _____._____._________–_____._____._________

Vanhempainraha

L Vanhempainrahakauden voi pitää lapsen isä tai äiti vanhempien sopimuksen mukaan. Jos kausi jaetaan, erillisiä jaksoja saa
olla kummallakin enintään 2.

Jos haet monikkoperheen pidennysjaksoa, ilmoita hakemuksen kohdassa 11 Lisätietoja, aiotko olla puolisosi kanssa yhtä
aikaa vanhempainvapaalla.
Koko kaudelta
Ajalta

_____._____._________–_____._____._________, _____._____._________–_____._____._________

Osittainen vanhempainraha ajalta _____._____._________–_____._____._________
Adoptiotuki
Adoptiotuki (ulkomailta adoptoitaessa)

Lapsilisä

L Sinulla on oikeus yksinhuoltajakorotukseen, jos et ole avio- tai avoliitossa tai olette puolisosi kanssa muuttaneet erilleen
parisuhteen päättymisen vuoksi.

Lapsilisä
Lapsilisän yksinhuoltajakorotus _____._____._________ alkaen
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4. Ulkomailla asuminen

L Ulkomailla asuminen tai työskentely saattaa vaikuttaa vanhempainetuuksiin.
Oletko asunut tai työskennellyt ulkomailla 6 kuukauden aikana ennen lapsen laskettua syntymäaikaa tai hoitoon ottamista?
En
Kyllä; missä maassa olet asunut tai työskennellyt?

Milloin muutit Suomeen? _____._____._________
Asuuko tai työskenteleekö puolisosi ulkomailla?
Ei
Kyllä; missä maassa hän asuu tai työskentelee?

5. Selvitys työstä ja toiminnasta
Hoidatko lasta hakemasi isyysrahakauden aikana?
Kyllä
En

L Isyysraha edellyttää lapsen hoitamista, voit myös hoitaa lasta yhdessä toisen henkilön esim. lapsen äidin kanssa.
Työskenteletkö hakemasi isyys- ja/tai vanhempainrahakauden aikana?
En
Kyllä; ajalla _____._____._________–_____._____._________
Opiskeletko päätoimisesti hakemasi isyys- ja/tai vanhempainrahakauden aikana?
En
Kyllä; ajalla _____._____._________–_____._____._________
Oletko ollut viimeisen vuoden aikana ennen isyys- tai vanhempainrahakautta tai hakemasi kauden aikana
a. Palkansaajana?
En
Kyllä
Työsuhde alkoi

Työnantajien nimet (viimeisen vuoden ajalta)

Työsuhde päättyi

_______________________________________________________________________ _____._____._________ _____._____._________
_______________________________________________________________________ _____._____._________ _____._____._________
_______________________________________________________________________ _____._____._________ _____._____._________

b. Yrittäjänä, maatalousyrittäjänä tai elinkeinonharjoittajana?
En
Kyllä; yrityksen nimi
c. Työttömänä työnhakijana työ- ja elinkeinotoimistossa, päätoimisena opiskelijana tai apurahansaajana?
En
Kyllä; missä?
d. Muussa elämäntilanteessa, minkälaisessa (esim. kotitaloustyö, hoitovapaa, omaishoitaja, lomautettuna, ase- tai
siviilipalvelus)?
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6. Palkanmaksu

L Kysy työnantajaltasi, saatko isyys- tai vanhempainvapaan ajalta palkkaa.
Onko isyys- tai vanhempainvapaasi palkallista?
Ei. Olen selvittänyt asian työnantajaltani.
Kyllä; ajalta _____._____._________–_____._____._________.
Kela maksaa päivärahan työnantajalle, jos saat palkkaa isyys- tai vanhempainvapaan ajalta.
Työnantajan täytyy itse hakea päiväraha viimeistään siinä vaiheessa, kun palkallinen aika on loppunut.
Kyllä. Saan palkan ja päivärahan erotuksen (työnantajan hakemusta ei tarvita).
Palkkaa maksavien työnantajien nimet ja puhelinnumerot (ensisijaisesti palkanlaskentaan):

7. Muut tulot

L Muiden etuuksien saaminen saattaa vaikuttaa vanhempainetuuksien määrään. Ilmoita myös muusta maasta saadut
etuudet.
Jos päivärahakausi alkaa 1.1.2020 tai myöhemmin, vastaa vain kohtiin c ja d.

a. Oletko saanut työttömyysetuutta etuuden alkamista edeltävien 4 kuukauden aikana muualta kuin Kelasta?
En
Kyllä; maksajan nimi ja mihin asti olet saanut etuutta?
__________________________________________________________________________ _____._____._________
b. Oletko saanut kuntoutusrahaa etuuden alkamista edeltävien 6 kuukauden aikana muualta kuin Kelasta?
En
Kyllä; maksajan nimi ja mihin asti olet saanut etuutta?
__________________________________________________________________________ _____._____._________
c. Saatko eläkettä muualta kuin Kelasta samalta ajalta, jolta haet isyys- tai vanhempainrahaa?
En
Kyllä; maksajan nimi ja mitä eläkettä saat?

d. Saatko sinä tai saako puolisosi etuuksia ulkomailta, esim. eläkettä, vanhempainrahaa tai lapsilisää vastaavaa etuutta?
En
Kyllä; maksavan laitoksen nimi, maa, etuus sekä etuuden määrä. Liitä mukaan selvitys toisen maan
maksamasta etuudesta, esim. etuuspäätös.
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8. Vanhempainpäivärahan määrään vaikuttavat tiedot (täytä, jos päivärahakausi alkaa ennen 1.1.2020)
lasketaan verotuksessa todettujen työtulojen perusteella. Päiväraha voidaan laskea myös edeltäneiden 6 kuukauden
L Päiväraha
työtulojen perusteella, jos ne ovat vähintään 20 % suuremmat kuin verotustiedot. Jos edellisen vanhempainpäivärahan perusteena
oleva työtulo on sinulle edullisin vaihtoehto, Kela ottaa sen huomioon automaattisesti.

Haetko etuutta 6 kuukauden työtulojen perusteella, koska tulosi ovat oleellisesti suuremmat kuin viimeisessä verotuksessa?
En. Jatka kohtaan 10.

Kyllä. Täytä seuraavat kohdat (yrittäjän ei tarvitse täyttää) ja sovi työnantajasi kanssa tulojen
toimittamisesta. Jos poissaolo on palkallista, päätös voidaan antaa vasta siinä vaiheessa, kun
tiedot palkanmaksusta on toimitettu.

Oliko sinulla seuraavia kuluja sinä aikana, jolta palkkatulot esitetään?
–

työmatkakustannuksia

Ei

Matkareitti

Kyllä; kuinka paljon?

€/kk

Työmatkan pituus yhteen suuntaan

km

Kulkuneuvo
–

työmarkkinajärjestön ja/tai
työttömyyskassan jäsenmaksuja

Ei

Kyllä;

–

muita tulonhankkimiskuluja

Ei

Kyllä; mitä ja kuinka paljon?

% palkasta tai euroina

kk
6 kk
vuosi
€/kk

L Tulonhankkimiskuluilla tarkoitetaan verotuksessa vähennyskelpoisia kuluja (esim. ammattikirjallisuus sekä kulut omien työkalujen käytöstä).
Oliko sinulla tuloja koko edeltävältä 6 kuukauden ajalta?
Kyllä
Ei. Tuloja ei ole koko puolen vuoden ajalta, koska
(esim. opiskelu, työttömyys, sairaus, vanhempainvapaa, ammattiin valmistuminen, ase- tai siviilipalvelus)

L Yrittäjä: Kela saa tiedon YEL- ja MYEL-työtuloista suoraan eläkelaitoksesta.
9. Vanhempainpäivärahan määrään vaikuttavat tiedot (täytä, jos päivärahakausi alkaa 1.1.2020 tai myöhemmin)
määrä lasketaan vuositulosi perusteella. Vuositulo tarkoittaa tulojasi 12 kalenterikuukauden ajalta. Tätä aikaa
L Vanhempainpäivärahan
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.
Jos edellisen vanhempainpäivärahan perusteena oleva työtulo tai vuositulo on sinulle edullisin vaihtoehto, Kela ottaa sen huomioon
automaattisesti.
Lue lisää www.kela.fi/vanhempainpaivarahat-maara-ja-maksaminen.

Saatko päivärahan kanssa samaan aikaan omaishoidon tai perhehoidon hoitopalkkiota?
En
Kyllä, toistaiseksi.
Kyllä, maksu jatkuu _____._____._________ asti.
Oletko ollut tulojen tarkastelujakson aikana YEL- tai MYEL-vakuutettu?
En
Kyllä
Oletko saanut Mela-sairauspäivärahaa tulojen tarkastelujakson aikana?
Kyllä. Liitä mukaan kopio sairauspäivärahapäätöksestä, jonka olet saanut Melasta.
En
Oletko saanut tarkastelujakson aikana ansiopäivärahaa työttömyyskassasta?
En
Kyllä, olen hakenut tai saanut ansiopäivärahaa seuraavalle ajanjaksolle:

_____._____._________–_____._____._________.
olet saanut ansiopäivärahaa useassa jaksossa esimerkiksi lomautuksen vuoksi, ilmoita jaksot LisätietojaL Jos
kohdassa.
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
valmistunut ammattiin ja suorittanut tutkinnon
ollut vanhempainpäivärahakauden jälkeen osittain tai kokonaan
poissa työelämästä alle 3-vuotiaan lapsesi kotihoidon vuoksi
ollut poissa työstä alle 16-vuotiaan sairaan tai vammaisen lapsesi
sairaanhoitoon osallistumisen vuoksi (kotihoito tai sairaalahoito)

ollut suorittamassa ase- tai siviilipalvelusta
ollut vanhempainpäivärahakauden jälkeen osittain tai kokonaan
poissa työelämästä adoptiolapsesi kotihoidon vuoksi
muuttanut ulkomailta Suomeen, etkä ole ulkomailla ollessasi ollut
Suomessa sairausvakuutettu

Haetko päivärahaa tarkastelujakson 3 viimeisen kalenterikuukauden tulojen perusteella?
En
Kyllä. (Ilmoita perustelu edellisessä kohdassa.)
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10. Liitteet

L Vanhempainrahan maksaminen edellyttää, että äiti on toimittanut Kelaan todistuksen jälkitarkastuksestaan.
Tämä ei koske adoptiovanhempia.

Päivärahakausi alkaa ennen 1.1.2020: Työnantajan ilmoitus työnantajien asiointipalvelussa tai Kelan lomakkeella Y 17
(Ilmoitus työnantajan maksamasta palkasta), jos työnantajasi maksaa isyys- ja vanhempainrahakauden ajalta palkkaa sekä
jos päivärahaa haetaan 6 kuukauden työtulojen perusteella eikä tietoja ole saatavissa tulorekisterin kautta. Tulorekisteri
sisältää tiedot 1.1.2019 alkaen maksetuista palkoista. Kela kysyy tarvittaessa lisätietoja palkanmaksusta suoraan
työnantajalta.
Osittainen vanhempainraha:
Palkansaaja: Työnantajan kanssa tehty sopimus osa-aikatyöstä
Yrittäjä: Selvitys työn vähenemisestä ja vastaavasta tulojen pienenemisestä
Adoptiovanhemman vanhempainraha sekä adoptiotuki:
Kelan lomake SV 94 (Todistus adoptiolapsen nimeämisestä tai hoitoon ottamisesta)
Adoptiovanhemman vanhempainraha (adoptio ulkomailta ilman palveluntuottajaa):
Adoptiolain 42 §:n perusteella myönnetty lupa ja muu selvitys lapsen adoptiosta ja hoitoon ottamisesta
Muut liitteet
Mitkä?

11. Lisätietoja

L Merkitse numerolla, mihin hakemuksen kohtaan viittaat.

Lisätietoja eri paperilla. Kirjoita paperiin nimesi ja henkilötunnuksesi.

12. 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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Tulosta

Lomakkeen alkuun

