
Hakemus 
Sotilasavustus

SA 1

Voit tehdä tämän hakemuksen ja lähettää sen liitteet 
myös verkossa www.kela.fi/asiointi 
Lisätietoja www.kela.fi/asevelvolliset

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/palvelunumerot

Avustus voidaan myöntää aikaisintaan hakemuksen saapumiskuukauden alusta.Hakuaika:
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1. Hakijan tiedot
Hakija on

varusmies tai siviilipalvelusta suorittava
omainen (aviopuoliso tai avopuoliso, jos yhteinen lapsi, 
tai lapsi, jolle haetaan elatusavustusta)

_____._____._________

3. Varusmiehen tai siviilipalvelusta suorittavan tiedot

Puhelinnumero

Sukunimi ja etunimi

Sähköpostiosoite

4. Avustusta hakevan omaisen tiedot

Puhelinnumero

Sukunimi ja etunimi

Sähköpostiosoite

Palvelukseenastumispäivä

Henkilötunnus

2. Hakijan tilinumero

Henkilötunnus

varusmiespalvelus
siviilipalvelus

Kyseessä on

Jos suoritat siviilipalvelusta ja haet asumisavustusta myös koulutusjakson jälkeiselle ajalle, toimita 
liitteeksi palveluspaikan kanssa tekemäsi vahvistettu sitoumus, josta selviävät työpalvelun 
aikaiset asumisjärjestelysi.

Palveluspaikka

(aviopuoliso tai avopuoliso, jos yhteinen lapsi, tai lapsi, jolle haetaan elatusavustusta)
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5. Hakemus
Kela tutkii automaattisesti oikeutesi perusavustukseen antamiesi tietojen perusteella. Perusavustuksella katetaan  
sotilasavustukseen oikeutetun omaisen jokapäiväiseen toimeentuloon kuuluvat menot.

Haetko asumisavustusta tai myönnetyn avustuksen tarkistamista?

En Kyllä. Mistä alkaen? _____._____._________

Haetko erityisavustusta?

Kyllä. Täytä kohta 7 Erityisavustus.

Haetko opintolainan korkojen maksamista?
En Kyllä

Lainan korko maksetaan itselle pankille

Korot erääntyvät puolivuosittain

kuukausittain
Jos korot erääntyvät puolivuosittain, hae avustusta erääntymiskuukauden aikana.

Haetko elatusavustusta?
En

En

Kyllä. Lapsen nimi ja henkilötunnus

6. Asumisavustus

Täytä kohta 6 Asumisavustus.

Asunto on
vuokra-asunto, asumisoikeusasunto tai osaomistusasunto

omistusasunto, joka on
osakeasunto omakotitalo

Osoite, johon haet asumisavustusta

Vuokran/vastikkeen määrä ____________ euroa kuukaudessa

Kiinteä vesimaksu ____________ euroa kuukaudessa

Asuntoon muuttopäivä _____._____._________

Postinumero Postitoimipaikka

Ei
Onko varusmiehellä, siviilipalvelusta suorittavalla tai avustusta hakevalla omaisella asuntolainaa?

Kyllä

Asuuko asunnossa muita henkilöitä?
Ei Kyllä. Nimi, henkilötunnus ja suhde hakijaan?

Erityisavustuksena voidaan korvata omaiselle esim. lastenhoitoon liittyvät hankinnat ja kohtuulliset terveydenhoitomenot (muut 
kuin terveyskeskusmaksut).

Vuokranantajan nimi
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Muut menot; mitkä? (esim. muuttokustannukset)

Terveydenhoitomenot (muut kuin terveyskeskusmaksut)

Maksetaan vain omaiselle. Ilmoita, mitä on ostettu, milloin meno on maksettu sekä kuinka paljon kustannuksia on 
aiheutunut. Korvausta on haettava laskun maksamiskuukauden aikana. Säilytä maksutositteet esitetyistä kustannuksista, 
sillä Kela voi tarvittaessa pyytää niitä. 

Lastenhoitoon liittyvät hankinnat (esim. lastenvaunut)

Haluan, että asumisavustus maksetaan

Muut asumisen kulut voidaan korvata erikseen palvelusaikana erääntyvien laskujen perusteella (esim. sähkö-, kaasu-, 
lämmitys- ja jätehuoltokustannukset). Toimita laskut Kelaan viimeistään palvelusajan päättymiskuukauden aikana. Muista 
merkitä laskuihin henkilötunnuksesi ja se, kenelle (esim. itselle tai sähköyhtiölle) lasku maksetaan.

itselle; alkaen tai ajalta _____._____._________–_____._____._________

vuokranantajalle; alkaen tai ajalta _____._____._________–_____._____._________

Vuokranantajan tilinumero

7. Erityisavustus

8. Tulot

Onko varusmiehellä tai siviilipalvelusta suorittavalla tuloja palveluksen aikana?
Ei Kyllä. Mitä tuloa?

Muuta tuloa. Mitä?

Palkkatuloa _____._____._________ alkaen. Anna tarvittaessa lisätietoja kohdassa 10. 

____________ euroa kuukaudessa _____._____._________ alkaen

Kelan maksamia etuuksia tai palveluksessa olevan päivärahoja ei tarvitse ilmoittaa. Ilmoita nettotulot (eli tulot 
ennakonpidätyksen jälkeen). YEL- ja MYEL-työtuloista Kela saa tiedon suoraan eläkelaitoksesta. Kela saa tiedot 
palkkatuloista 1.1.2019 alkaen tulorekisteristä.

Ei Kyllä. Mitä tuloa?

Palkkatuloa _____._____._________ alkaen. Anna tarvittaessa lisätietoja kohdassa 10. 

Onko omaisella tuloja palveluksen aikana?

Muuta tuloa. Mitä?

____________ euroa kuukaudessa _____._____._________ alkaen
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Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja ilmoitan, jos ne muuttuvat.

11. Hakijan allekirjoitus

Päiväys Allekirjoitus ja nimenselvennys

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.

Tämän hakemuksen perusteella voidaan tarkistaa myös yleinen asumistuki.

10. Lisätietoja

Lisätietoja eri paperilla. Merkitse paperiin nimesi ja henkilötunnuksesi.

9. Liitteet

Selvitys palvelusaikana erääntyvien opintolainan korkojen määrästä.
Kopio elatussopimuksesta.

Kopio asunnon vuokrasopimuksesta tai asumisoikeussopimuksesta.
Selvitys nykyisen vuokran tai vastikkeen määrästä, jos se on muuttunut aiemmin ilmoitetusta.
Asuntolainasta selvitys, josta selviää lainan tämänhetkinen määrä ja korkoprosentti.

Kohta 5. Hakemus

Kohta 6. Asumisavustus

Palveluspaikan ja siviilipalvelusvelvollisen vahvistama sitoumus, josta selviävät työpalvelun aikaiset asumisjärjestelyt.
Kohta 3. Varusmiehen tai siviilipalvelusta suorittavan tiedot

Kela saa vuokra-asuntoa koskevat tiedot joiltakin vuokranantajilta suoraan sähköisesti. Tällöin asumisavustuksen hakijan ei 
tarvitse toimittaa asumista koskevia liitteitä. Voit tarkistaa kyseiset vuokranantajat Kelan verkkosivuilta.

Merkitse numerolla, mihin hakemuksen kohtaan viittaat.
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