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Kela hoitaa Suomessa asuvien taloudellista turvaa erilaisissa elä-
mäntilanteissa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelan tukia pitää hakea. Voit asioida verkossa: 

https://www.kela.fi/asiointi 

 

Verkossa asiointi on helppoa ja nopeaa. Verkossa voi hakea 
kaikkia Kelan lapsiperheen tukia. Tarvittavat liitteet voi valoku-
vata puhelimella. Verkossa voi myös esimerkiksi tarkistaa tuen 
maksupäivän, ilmoittaa muutoksista ja lakkauttaa tuen. 
 
Asiointipalveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla tai 
mobiilivarmenteella. 
 
Kelan tukihakemuksen voi myös tulostaa Kelan verkkosivuilta 
ja lähettää täytettynä liitteineen postin välityksellä Kelalle. 
 
Voit myös asioida missä tahansa Kelan palvelupisteessä. Saat 
niissä tietoa Kelan etuuksista ja henkilökohtaista neuvontaa ja 
ohjausta. Kelan palvelupisteessä asioidessasi tarvitset mukaasi 
henkilöllisyystodistuksen henkilöllisyytesi varmentamiseksi. 
 

Kelan puhelinpalvelu toimii arkisin kello 9—16 välillä. Puhelin-
palvelua on mahdollista saada eri kielillä. 

Kaikkia Kelan tukia pitää hakea. Voit asioida verkossa: 
 

https://www.kela.fi/asiointi 



Eri perhemuodot 

Erilaiset perhemuodot voivat vaikuttaa jonkin verran eri etuuksien 
määrään ja maksuaikaan.  
 
Yksinhuoltajavanhempi voi saada vanhempainrahaa noin 9 viikkoa 
pidempään kuin normaalisti. Lisäksi lapsilisään tulee yksinhuoltaja-
korotus. Myös elatusapu ja yleinen asumistuki voivat olla mahdolli-
sia. 
 
Perheet, joihin syntyy samaan aikaan useampi kuin yksi lapsi, saavat  
äitiysavustuksen moninkertaisena. Lisäksi  isä voi saada isyysrahaa 
jokaisesta lapsesta 18 arkipäivää pidempään kuin tavallisesti. Myös 
vanhempainrahakausi on 60 arkipäivää pidempi jokaisesta lapsesta. 
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Lapsiperheen sosiaaliset etuudet 

 

Suomessa Kansaneläkelaitos eli Kela tukee lapsiperheitä useilla 
rahallisilla etuuksilla raskausajasta lähtien. Kaikki Suomessa asu-
vat, sosiaaliturvan piiriin kuuluvat ovat oikeutettuja Kelan 
etuuksiin.  
 
Kaikki etuudet tulee hakea sähköisesti verkossa tai Kelan toimi-
pisteissä.  
 
Lapsiperheiden etuuksien saamiseksi äidin täytyy käydä neuvo-
lassa lääkärintarkastuksessa raskauden alussa ennen 5. raskaus-
kuukautta sekä synnytyksen jälkeen ennen kuin synnytyksestä 
on kulunut 12 viikkoa. Neuvolassa ohjataan hakemaan etuuk-
sia.  
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Äitiysavustus 

 

Äitiysavustuksen voi hakea, kun raskaus on kestänyt 5 kuukautta. 

 

Äitiysavustus on joko 170 € tai äitiyspakkaus (v. 2020). 

 

Äitiyspakkauksessa on runsaasti hyödyllisiä hoitotarvikkeita ja 
vaatteita vauvalle.  

 

 Hae äitiysavustusta viimeistään 
2 kuukautta ennen laskettua aikaa. 

Kuva Annika Söderblom © Kela (Äitiyspakkaus 2019) 

Lastenhoidon tuet 

 

Kela maksaa kotihoidon tukea, kun esimerkiksi isä, äiti, isovan-
hempi tai palkattu hoitaja hoitaa alle 3-vuotiasta lasta kotona. 

Kela maksaa yksityisen hoidon tukea, kun alle kouluikäistä lasta 
hoitaa yksityinen päivähoitopaikka. 

 

Kela voi maksaa joustavaa hoitorahaa  työssäkäyvälle vanhemmal-
le, kun lapsi on alle 3-vuotias. Hoitorahaa maksetaan enintään 30 
tuntia viikossa tai 80 % työaikaa (normaalista kokopäivätyön työ-
ajasta) työskentelevälle.  

Hae yksityisen hoidon tukea heti, kun olet tehnyt sopimuksen  
hoitopaikan kanssa. 

Hae kotihoidon tukea ennen vanhempainrahan päättymistä. 
Tuen voi saada takautuvasti enintään 6 kuukaudelta.  



Lapsilisä 

 

Kela maksaa jokaisesta alle 17-vuotiaasta lapsesta lapsilisää.  
Lapsilisä maksetaan kerran kuukaudessa joko äidille tai isälle. 
Lapsilisä on raha-apua lapsen hoitoon.  

 

Lapsilisän määrä kasvaa lapsiluvun mukaan.  

Voit hakea lapsilisää ennen lapsen syntymää. Päätös annetaan 
kuukauden kuluessa lapsen syntymästä. 

 

Lapsilisää voi hakea myös takautuvasti enintään 6 kuukauden 
ajalta. 
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Äitiysraha 

 

Äitiysvapaalle voi jäädä 30-50 arkipäivää eli noin 5-8 viikkoa 
ennen laskettua aikaa. 
Äitiysvapaan ajalta maksetaan äitiysrahaa. 

Äitiysrahan määrä lasketaan tulojen mukaan. Jos tuloja ei ole, 
sitä maksetaan 27,86 euroa arkipäivältä. 

Äitiysrahaa maksetaan noin 4 kuukautta eli se päättyy kun lapsi 
on noin 3 kuukauden ikäinen. 

 

 

 

 
Hae äitiysrahaa viimeistään 
2 kuukautta ennen laskettua aikaa. 
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isyysraha 

 

Isyysloman ajalta maksetaan isyysrahaa. Isyysloman kesto on 
54 arkipäivää eli noin 9 viikkoa. Siitä äidin kanssa samanaikai-
sesti voi pitää enintään 18 arkipäivää äidin saadessa äitiys– tai 
vanhempainrahaa. Isyysrahaa voi hakea, jos isä on avio– tai 
avoliitossa äidin kanssa ja osallistuu lapsen hoitamiseen. 

 

Isyysrahaa voidaan hakea lapsen syntymän jälkeen, kun isyysva-
paan ajankohta on tiedossa. Ilmoita työnantajallesi viimeistään 
kaksi kuukautta ennen kuin aiot pitää isyysvapaata.   

 

Isyysvapaat tulee pitää ennen 
kuin lapsi täyttää kaksi vuotta. 
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Vanhempainraha 

 
Vanhempainvapaalle voi jäädä jompikumpi vanhempi.  
Vanhemmat voivat olla vapaalla myös vuorotellen.  
 
Kela maksaa vanhempainrahaa noin puolen vuoden ajan, kunnes 
lapsi on noin 9 kuukautta. Voit saada vanhempainrahaa heti äitiys-
rahakauden jälkeen. Muista hakea myös tätä etuutta! 
 
 

 

Hae vanhempainrahaa viimeistään kuukautta 
ennen vanhempainrahakauden alkamista. 

https://pixabay.com/fi/illustrations/ihmiset-lapsi-lapset-perhe-yl%C3%A4taso-1082915/

