
Hakemus 
Takuueläke

Voit kysyä lisää tai hakea takuueläkettä soittamalla   
palvelunumeroon 020 692 202.

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

Sukunimi ja etunimi
1. Hakijan tiedot
Henkilötunnus

Voit tehdä tämän hakemuksen ja lähettää sen liitteet 
myös verkossa www.kela.fi/asiointi 
Lisätietoja www.kela.fi/takuuelake
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Osoitetiedot Kela saa väestötietojärjestelmästä.

3. Hakemus

Haen

takuueläkettä

takuueläkkeen tarkistusta

Hakuaika: Takuueläke voidaan myöntää takautuvasti enintään 6 kalenterikuukauden ajalta ennen hakemista.  
Tuki myönnetään aina kuukauden 1. päivästä alkaen.

SähköpostiosoitePuhelinnumero

Takuueläke voidaan myöntää vasta, kun olet hakenut Suomesta ja ulkomailta kaikki muut eläkkeet, joihin sinulla on oikeus. 
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).

2. Tilinumero

takuueläkkeen määräaikaistarkistusta _____._____._________ alkaen

4. Eläkkeet ja korvaukset

Saan; Mitä ja mistä alkaen? Mistä maasta ja laitoksesta? Liitä todistus tai päätös.

En

Saatko tai haetko eläkettä tai korvausta Suomesta tai ulkomailta (esim. vapaaehtoista lisäeläkettä, korvausta tapaturman tai 
liikennevahingon perusteella)?

Kelan ja työeläkelaitosten maksamia eläkkeitä ei tarvitse ilmoittaa. 

Haen; Mitä, mistä maasta ja laitoksesta?

Kela
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7. 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.

Päiväys Allekirjoitus

8. Hakemuksen teossa avustanut henkilö
Nimi ja puhelinnumero

Jos hakemuksen allekirjoittajana on muu kuin hakija, ilmoita syy siihen.

Lisätietoja eri paperilla. Kirjoita paperiin nimesi ja henkilötunnuksesi.

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja ilmoitan, jos ne muuttuvat.

6. Lisätietoja
Merkitse numerolla, mihin hakemuksen kohtaan viittaat.

5. Liitteet

Kohta 4. Eläkkeet ja korvaukset

Ulkomailta maksettavasta eläkkeestä päätös, maksukuitti tai maksajan todistus, josta selviää eläkkeen ja korvauksen 
nykyinen bruttomäärä kuukaudessa. Kopiot riittävät.
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