
Hakemus 
Kansaneläke 
Määräaikaistarkistus

Voit kysyä lisää puhelinpalvelustamme 
www.kela.fi/palvelunumerot

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. Eläkkeensaajan tiedot

SähköpostiosoitePuhelinnumero

Henkilötunnus

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

Olen

avioliitossa

avoliitossa

rekisteröidyssä parisuhteessa

naimaton

eronnut

leski

Muu syy; mikä? 

Parisuhteen päättyminen

Jos asut erillään puolisostasi, mistä alkaen? _____._____._________

Syy erillään asumiseen

Puolison henkilötunnus tai syntymäaika Puolison sukunimi ja etunimi

Laitoshoito

Puolisolla tarkoitetaan avio/avopuolisoa tai rekisteröidyn parisuhteen osapuolta.

Jos olet lähdössä ulkomaille, täytä lisäksi lomake Y 38 (ks. ohjeet lomakkeelta).

Kela
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3. Eläkkeet ja korvaukset

Saan; Mistä maasta, laitoksesta ja mistä alkaen? Liitä selvitys.

Ilmoita kaikki ulkomailta saamasi eläkkeet ja korvaukset.  
Suomesta saamiasi eläkkeitä ja korvauksia ei tarvitse ilmoittaa.

Saatko tai haetko eläkettä tai korvausta ulkomailta?

Haen; Mistä maasta, laitoksesta ja mistä alkaen?

En saa / En saa enää, koska eläke tai korvaus on lakannut. Ilmoita miksi ja mistä alkaen?

4. Muut tulot

Onko sinulla työ- tai yrittäjätuloja?

Täytä tämä kohta vain, jos saat Kelalta työkyvyttömyyseläkettä. 
Kela saa tiedot Suomesta maksettavista palkkatuloista, luottamustoimen palkkioista, tekijänoikeuspalkkioista ja 
omaishoidon tuesta 1.1.2019 alkaen tulorekisteristä.

5. Liitteet

Päätös, maksuilmoitus tai maksajan todistus, josta selviää eläkkeen ja korvauksen nykyinen bruttomäärä eli määrä ennen 
verojen vähentämistä. Kopio riittää. 

Kohta 3. Eläkkeet ja korvaukset

Kyllä

Ei 

Tulon määrä (brutto) ____________ euroa kuukaudessa luontoisetuineen.

Maksetaan/maksettu ensimmäisen kerran _____._____._________. 

Työssäoloaika _____._____._________–_____._____._________. 
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6. Lisätietoja
Merkitse numerolla, mihin hakemuksen kohtaan viittaat.

7. Suostumus
Kela voi pyytää puolestasi eläkettä ja korvausta koskevia tietoja ulkomaan eläkkeen ja korvauksen maksajalta. 
Voit milloin tahansa peruuttaa antamasi suostumuksen.

8. Allekirjoitus

Suostun

Suostutko siihen, että muun maan kuin Suomen eläke- tai muu laitos antaa tarvittaessa Kelalle eläkkeitäsi ja korvauksiasi 
koskevia tietoja, joita Kela ei saa viran puolesta EU-säännösten perusteella? Rastita toinen vaihtoehdoista.

En suostu

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja ilmoitan, jos ne muuttuvat.

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

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
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