
 

13. kuukauden lapsilisä 
 

13. kuukauden lapsilisä maksetaan alle 17-vuotiaista lapsista huoltajalle, kun 
seuraavat ehdot täyttyvät 

• Lapsen tulee olla kirjoilla väestörekisterin mukaan Sulkavalla vuosittain 31.12. 
• Lapsen tulee olla alle 17-vuotias 31.12. 

 

Maksun suuruus on Kelan lapsilisän toisesta lapsesta maksettavan summan 
suuruinen pyöristettynä seuraavaan täyteen euroon. 
 
13. kuukauden lapsilisä on veronalaista tuloa. Etuudesta pidätetään veroa 25 %, näin 
ollen verokorttia ei tarvitse lähettää erikseen. 

Hakemus tehdään vain kerran/lapsi eli esim. lapsista, joista on maksettu 13. kk 
lapsilisää v.2020 ei tarvitse tehdä uutta hakemusta. 
 
Hakemuksen tulee olla perillä viimeistään 15.12. Myöhässä tulleet hakemukset 
siirtyvät seuraavan vuoden käsittelyyn. Maksu tapahtuu tammikuussa. 
 
Muutokset, esim. tilinumerossa tai osoitteissa tulee ilmoittaa välittömästi osoitteella 
kirjaamo@sulkava.fi tai alla olevalla lomakkeella. 
 
 

  



Pakolliset kentät (*) ja ne tulee täyttää. 

Hakemus tehdään vain kerran per lapsi. Ilmoita lapsen tiedoissa myös tuen 
hakuaika eli aika hakuvuodesta siihen saakka, jolloin hän on vielä 
oikeutettu etuuteen eli alle 17-vuotias.  
 

1. lapsen tiedot (lapsi, josta tukea haetaan) 

Nimi __________________________________ 

Syntymäaika (ppkkvvvv) ___________________  

Haetaan ajalle: ___________________________ 

 

2. lapsen tiedot (lapsi, josta tukea haetaan) 

Nimi __________________________________ 

Syntymäaika (ppkkvvvv) ___________________  

Haetaan ajalle: ___________________________ 

 

3. lapsen tiedot (lapsi, josta tukea haetaan) 

Nimi __________________________________ 

Syntymäaika (ppkkvvvv) ___________________  

Haetaan ajalle: ___________________________ 

 

4. lapsen tiedot (lapsi, josta tukea haetaan) 

Nimi __________________________________ 

Syntymäaika (ppkkvvvv) ___________________  

Haetaan ajalle: ___________________________ 

 

5. lapsen tiedot (lapsi, josta tukea haetaan) 

Nimi __________________________________ 

Syntymäaika (ppkkvvvv) ___________________  

Haetaan ajalle: ___________________________ 



 

 

Huoltajan tiedot * 

Etunimi ___________________________  

Sukunimi ____________________________________  

Syntymäaika (ppkkvvv) __________________________ 

Matkapuhelin __________________________________ 

Sähköposti ____________________________________ 

Osoite ______________________________________ 

Postinumero _________________________________  

Postitoimipaikka_______________________________ 

 

Maksuosoitetiedot * 

Pankki ________________________________________  

Tilinumero (IBAN)_______________________________ 

 

Päivämäärä ja allekirjoitus: 

 

_______________________________________________________ 
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