Tyhjennä lomake

AE 1

Hakemus
Eläkkeensaajan asumistuki

Kela

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

Voit tehdä tämän hakemuksen ja lähettää sen liitteet
myös verkossa www.kela.fi/asiointi
Lisätietoja www.kela.fi/asumistuki
Voit arvioida, paljonko saat etuutta www.kela.fi/laskurit
Voit kysyä lisää puhelinpalvelustamme
www.kela.fi/palvelunumerot

et ole aiemmin hakenut Kelan etuuksia ja olet muuttanut Suomeen, täytä lisäksi lomake Y 77.
L Jos
Jos olet lähdössä ulkomaille, täytä lisäksi lomake Y 38 (ks. ohjeet lomakkeelta).
Puolisot voivat hakea eläkkeensaajan asumistukea yhteisellä lomakkeella.
Puolisolla tarkoitetaan avio- tai avopuolisoa tai rekisteröidyn parisuhteen osapuolta.
Hakuaika: Asumistuki voidaan myöntää takautuvasti enintään 6 kalenterikuukauden ajalta ennen sen hakemista.
Tuki myönnetään aina kuukauden 1. päivästä alkaen.

1. Hakijan tiedot
Henkilötunnus

Sukunimi ja etunimi

Nykyinen osoite tai uusi osoite, jos olet muuttamassa.
Postinumero

Postitoimipaikka

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Asunnon sijaintikunta

2. Puolison tiedot
Henkilötunnus

Sukunimi ja etunimi

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

3. Hakemus
Hakija
Haen

Puoliso
Haen

asumistukea

asumistukea
asumistuen tarkistusta

asumistuen tarkistusta
Ilmoitan seuraavat muutokset ja niiden ajankohdan:
Asumismenojen muuttuminen _____._____._________
Asunnon vaihto _____._____._________

Tulojen/omaisuuden muuttuminen _____._____._________
Perhesuhteiden muuttuminen _____._____._________
Hakijan/puolison laitoshoito _____._____._________
Asunnossa asuvien henkilöiden lukumäärän muutos _____._____._________
Määräaikaistarkistus _____._____._________ alkaen
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4. Tulot
tiedot tuloista ennen veron ennakonpidätystä (bruttomäärät). Kelan ja työeläkelaitoksen maksamia etuuksia ei
L Toimita
tarvitse ilmoittaa. Katso lisätietoja tarvittavista liitteistä sivulta 5.
a. Saatko tai haetko eläkettä/korvausta muualta kuin Suomesta?
Hakija
En saa/En hae
Haen; mitä ja mistä?

Saan. Liitä selvitys.

Puoliso
En saa/En hae
Haen; mitä ja mistä?

Saan. Liitä selvitys.

b. Saatko tai oletko saanut kuluvalta tai edeltävältä vuodelta palkkaa, palkkioita luottamustoimesta, tekijänoikeuspalkkioita,
työttömyyskassan maksamaa päivärahaa, apurahaa taikka starttirahaa?
L Kela saa tiedot palkkatuloista 1.1.2019 alkaen tulorekisteristä.
Hakija
Puoliso
Kyllä. Liitä selvitys.
En
Kyllä. Liitä selvitys.
En
c. Oletko yrittäjä tai maatalousyrittäjä?
Hakija
En

Kyllä

Puoliso
En

Onko sinulla YEL-/MYEL-vakuutusta?
Kyllä
Ei. Arvioi tulon määrä €/kk:

Kyllä
Onko sinulla YEL-/MYEL-vakuutusta?
Kyllä
Ei. Arvioi tulon määrä €/kk:

d. Saatko vuokratuloja?
Hakija
Puoliso
En
Kyllä. Liitä selvitys.
En
e. Saatko syytinkiä, entiseltä puolisoltasi elatusapua tai muuta tuloa?

Kyllä. Liitä selvitys.

Hakija
Puoliso
En
Kyllä. Liitä selvitys.
En
Kyllä. Liitä selvitys.
f. Haetko tai oletko hakenut Suomesta eläkettä, korvausta tai etuutta, jota ei vielä makseta?
Hakija
En

Olen hakenut; mitä ja mistä?

Puoliso
En

Olen hakenut; mitä ja mistä?

5. Omaisuus
L Anna aina tiedot myös puolison omaisuudesta.
Onko sinulla tai puolisollasi
a. Tapahtunut muutoksia omaisuudessa viimeksi vahvistetun verotuksen jälkeen?
Hakija
Ei

Puoliso
Kyllä
Ei
Kyllä
Ilmoita, mitä omaisuutta muutos koskee, ja liitä selvitys.
Ilmoita, mitä omaisuutta muutos koskee, ja liitä selvitys.
Kiinteää omaisuutta (kuten kesäasunto)
Kiinteää omaisuutta (kuten kesäasunto)
Metsää
Metsää
Osakkeita ja sijoitusrahasto-osuuksia
Osakkeita ja sijoitusrahasto-osuuksia
b. Rahaa pankkitileillä (talletuksia)? L Liitä todistus aina, kun haet tukea ensimmäistä kertaa tai jos vastaat kyllä.
Hakija
Ei
Kyllä
c. Joukkovelkakirjoja, säästö- tai eläkevakuutuksia?

Puoliso
Ei

Kyllä

Hakija
Puoliso
Ei
Kyllä. Liitä selvitys.
Ei
Kyllä. Liitä selvitys.
Oletko itse tai onko puolisosi viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana myynyt tai lahjoittanut omaisuutta?
Hakija
Ei

Kyllä. Liitä selvitys.

Puoliso
Ei

Kyllä. Liitä selvitys.

Puoliso
Ei

Kyllä. Liitä selvitys.

6. Velat
Onko sinulla tai puolisollasi asuntolainaa tai muuta velkaa?
Hakija
Ei
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7. Maksutiedot
L Puolison maksutiedot merkitään vain, jos myös hän hakee tukea.
Hakijan tilinumero (merkitse, vaikka tuki maksettaisiin vuokranantajalle)
Puolison tilinumero (merkitse, vaikka tuki maksettaisiin vuokranantajalle)
Asumistuki maksetaan
Takautuva tuki maksetaan
hakijalle
vuokranantajalle
hakijalle
vuokranantajalle
Vuokranantajan tilinumero (merkitse vain, jos tuki maksetaan vuokranantajalle) ja viitenumero

8. Asuntotiedot
Haen asumistuen tarkistamista, eivätkä asuntoni tiedot ole muuttuneet. Jos laitoit rastin tähän, voit siirtyä suoraan kohtaan 9.
Haen tukea
vuokra-asuntoon, joka on

palvelutalo/asumispalveluyksikkö

muu päävuokraasunto

alivuokraasunto

asuntola/
yömaja

omakotitalo

muu, mikä?
Liitä vuokrasopimus.
Vuokranantajan nimi, osoite ja puhelinnumero

osaomistusasuntoon
asumisoikeusasuntoon
omistusasuntoon, joka on

Asunnon omistaa
hakija

omakotitalo

osakeasunto; asunto-osakeyhtiön nimi?

muu henkilö; kuka?

Asuntoon muuttopäivä _____._____._________
Asunnon koko pinta-ala ________ m2 ________ huonetta ja keittiö/keittokomero
Hakijan ja hänen perheensä käytössä on ________ m2 ________ huonetta ja keittiö/keittokomero

9. Muut asunnossa asuvat henkilöt
Onko asunnosta vuokrattu huoneita?
Ei
Kyllä; _________ kpl
Vuokratun osan pinta-ala _________ m2
Alivuokralaisen nimi ja maksama vuokra €/kk. Liitä selvitys.
Asunnossa asuvat hakijan ja puolison lisäksi seuraavat henkilöt. Ilmoita heidän osuutensa asumismenoista.
Henkilötunnus
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10. Asumismenot
Haen asumistuen tarkistamista, eivätkä asumismenot ole muuttuneet edellisen päätöksen jälkeen. Jos laitoit rastin tähän,
voit siirtyä suoraan kohtaan 11.

L Liitä mukaan tarpeelliset selvitykset. Liitteistä löydät tietoa seuraavalta sivulta.
Vuokra tai vastike ______________ €/kk

_____._____._________ alkaen

Vesimaksu/henkilö ______________ €/kk

Maksan vesimaksun kulutuksen mukaan.

Onko asunnossa vesimittari?

Kyllä

Ei

Vuokraan tai vastikkeeseen sisältyy:

L Jos asut omistamassasi omakotitalossa, vesi- ja lämmityskuluja ei tarvitse ilmoittaa.
Lämmitys
Vesi
Sähkö

Kyllä
Kyllä
Kyllä

Ei
Ei
Ei

Sisältyykö vuokraan tai vastikkeeseen muita maksuja (esim. sauna, autopaikka, pesutupa)?
Ei

Kyllä; mitkä?

_____________________________ ____________ €/kk, _____________________________ ____________ €/kk,
Talo on valmistunut/perusparannettu

vuonna 1974 tai sen jälkeen

ennen vuotta 1974

L Jos talossa on tehty perusparannus, rastita perusparannuksen ajankohta, ei talon valmistumisaikaa.
Omakotitalon tontin vuokra ______________ €/vuodessa

11. Yhteistalous / eri talous
Asutko yhdessä puolisosi kanssa?
Jos asut erillään puolisostasi, mistä alkaen?

Kyllä

Ei

_____._____._________

Syy erillään asumiseen
Parisuhteen päättyminen
Laitoshoito
Muu syy; mikä (esim. työ toisella paikkakunnalla tai opiskelu)?

12. Sairaala- ja laitoshoito
Oletko parhaillaan tai oletko ollut yli 3 kk kestävässä hoidossa sairaalassa tai muussa laitoksessa viimeksi kuluneiden 6 kk:n aikana?
Hakija
En
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13. Liitteet

L Kela saa tiedot palkkatuloista, luottamustoimen palkkioista ja tekijänoikeuspalkkioista 1.1.2019 alkaen tulorekisteristä.
Kohta 4. Tulot
Ulkomailta maksettavasta eläkkeestä tai korvauksesta todistus tai päätös ja kuitti, josta ilmenee eläkkeen tai korvauksen maksaja ja
määrä ennen veron ennakonpidätystä (bruttomäärä).
Palkkalaskelma tai työnantajan palkkatodistus, josta ilmenee palkan, luontoisetujen ja lomarahan määrä vuodelta 2018.
Selvitys työttömyyskassan maksaman päivärahasta määrästä. Päätös apurahasta.
Starttirahapäätös, jos kyseessä on aloittava yrittäjä, jolla ei ole YEL-vakuutusta.
Vuokratuloista selvitys, josta ilmenee vuokralaisen maksama vuokra ja vuokratusta kohteesta mahdollisesti maksettava vastike.
Selvitys elatusavusta, syytingistä tai muusta tulosta.
Selvitys rikos-, yksityistapaturma- tai vastuuvahinkokorvauksista.
Kohta 5. Omaisuus
Vuosi-ilmoitus tai rahaston antama muu selvitys (osuustodistus) sijoitusrahasto-osuuksista.
Todistus muusta omaisuudesta ja sen arvosta (esim. julkisesti noteeratuista osakkeista, joukkovelkakirjoista).
Todistus kaikkien tilien ja talletusten määristä sekä korkoprosenteista (tiliote tai muu todistus).
Vuosi-ilmoitus tai yhtiön antama muu selvitys säästö- ja eläkevakuutuksista.
Kauppa- tai lahjakirja, josta ilmenee kaupan tai lahjoituksen kohde ja ehdot.
Kohta 6. Velat
Lainanantajan selvitys lainoista tai tiliote, josta ilmenee lainan mahdollinen numero, myöntämisaika, lainan tämänhetkinen määrä,
käyttötarkoitus (esim. asuntolaina, kulutusluotto) ja korkoprosentti.

L Kela saa osalta vuokranantajista asuntoon liittyviä tietoja sähköisesti. Luettelo näistä vuokranantajista on Kelan verkkosivuilla. Jos vuokranantajasi
on mainittu luettelossa, sinun ei tarvitse toimittaa kohdissa 8 ja 10 mainittua vuokrasopimusta eikä selvitystä vuokrasi määrästä.

Kohta 8. Asuntotiedot
Kopio vuokrasopimuksesta (tarkistuksissa vain, jos vuokrasopimuksen ehdot ovat muuttuneet).
Kohta 9. Muut asunnossa asuvat henkilöt
Selvitys alivuokralaisen maksamasta vuokrasta.
Kohta 10. Asumismenot
Selvitys vuokran tai vastikkeen määrästä taikka asumispalveluyksikön palvelumaksun vuokran osuudesta. Toimita lisäksi maksukuitti,
pankkisiirtokuitti tai muu maksutosite, jos muista liitteistä (esim. vuokrasopimuksesta tai vuokrankorotusilmoituksesta) ei selviä vuokran
tai vastikkeen määrä eriteltynä.
Selvitys kiinteistöön tehdyistä perusparannustoimenpiteistä ja niiden ajankohdasta.

14. Lisätietoja – Merkitse numerolla, mihin hakemuksen kohtaan viittaat.

Lisätietoja eri paperilla. Kirjoita paperiin nimesi ja henkilötunnuksesi.

15. Allekirjoitus
Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja ilmoitan, jos ne muuttuvat.
Päiväys

Hakijan allekirjoitus

Puolison allekirjoitus (jos myös hän hakee tukea)

Jos hakemuksen allekirjoittajana on joku muu, ilmoita syy siihen.

16. Hakemuksen teossa avustanut henkilö
Nimi ja puhelinnumero
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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