
EV 18L  06.22 www.kela.fi Sivu 1 (2) 

Tarkistushakemus 
Leskeneläkkeen täydennysmäärä

i Osoitetiedot Kela saa väestötietojärjestelmästä. Jos asut muualla kuin Suomessa, ilmoita osoitetiedot kohdassa 8. 
Lisätietoja.

i Leskeneläkkeen täydennysmäärää voidaan myöntää alle 65-vuotiaalle leskelle.
Jos olet lähdössä ulkomaille, täytä lisäksi lomake Y 38.

Hakuaika: Leskeneläkkeen täydennysmäärä voidaan myöntää takautuvasti enintään 6 kalenterikuukauden ajalta ennen sen 
hakemista. Etuus myönnetään aina kuukauden 1. päivästä alkaen.

1. Hakijan tiedot
Henkilötunnus Sukunimi ja etunimi

Puhelinnumero Sähköpostiosoite

2. Tilinumero

3. Hakemus

EV 18L

Parisuhteen päättyminen

Muu syy. Mikä?

Haen leskeneläkkeen täydennysmäärän tarkistusta

4. Nykyinen puoliso ja asuminen

Henkilötunnus Sukunimi ja etunimi

Asutko yhdessä puolisosi kanssa?

i Puolisolla tarkoitetaan avio- tai avopuolisoa tai rekisteröidyn parisuhteen osapuolta.

Jos asut erillään puolisostasi, mistä alkaen?

Kyllä En

Syy erillään asumiseen Laitoshoito

alkaen.

Lisätietoja: www.kela.fi/leskenelake Täytä lomake huolellisesti ja varmista, että kaikki 
tarvittavat liitteet ovat mukana.
Jos tarvitsemme lisätietoja, otamme sinuun yhteyttä.
Postita hakemus ja liitteet osoitteeseen 
Kela, PL 10, 00056 KELA.

Voit kysyä lisää puhelinpalvelustamme 
(www.kela.fi/soita-kelaan).

Verkkolomake (PDF)

https://www.kela.fi/leskenelake
https://www.kela.fi/soita-kelaan
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8. Lisätietoja
i Merkitse numerolla, mihin hakemuksen kohtaan viittaat.

Lisätietoja eri paperilla. Kirjoita paperiin nimesi ja henkilötunnuksesi.

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

AllekirjoitusPaikka ja aika

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.

5. Tulot
i Toimita tiedot tuloista ennen veron ennakonpidätystä (bruttomäärät). Kelan ja työeläkelaitoksen maksamia etuuksia ei 

tarvitse ilmoittaa. Katso lisätietoja tarvittavista liitteistä kohdasta 7. Liitteet.
Saatko tai oletko saanut kuluvalta tai edeltävältä vuodelta palkkaa, palkkiota luottamustoimesta, tekijänoikeuspalkkioita, 
omaishoidon tukea, työttömyyskassan maksamaa päivärahaa, apurahaa taikka starttirahaa?

En Kyllä. Liitä tarvittaessa selvitys.

Saatko tai haetko eläkettä tai korvausta muualta kuin Suomesta?
En saa tai en hae Saan. Liitä selvitys.
Haen. Mitä ja mistä?

Oletko yrittäjä tai maatalousyrittäjä?

Kyllä Ei. Arvioi yrittäjätulon määrä euroa kuukaudessa

Saatko pääomatuloja (esimerkiksi korko-, osinko- tai vuokratuloja)?
En Kyllä. Liitä selvitys.

Kyllä En
Onko sinulla YEL- tai MYEL-vakuutusta?

6. Asuntolainan korot
Onko sinulla asuntolainan korkoja? Ei Kyllä. Liitä selvitys.

Kela saa tulorekisteristä tiedot palkkatuloista, luottamustoimen palkkioista, tekijänoikeuspalkkioista ja työttömyyskassan 
päivärahasta. Jos saat tällaisia tuloja muualta kuin Suomesta toimita niistä selvitys.

7. Liitteet

Kohta 5. Tulot
Päätös apurahasta ja starttirahasta.

Kuitti tai esim. tiliote vuokra-, korko-, osinko- ja muiden pääomatulojen määrästä. Lisäksi esim. tiliote, josta selviää talletusten 
määrä ja korkoprosentti.

i

Muualta kuin Suomesta maksettavista eläkkeistä ja muista tuloista kopio päätöksestä tai maksuilmoitus tai muu maksajan 
todistus, josta käy ilmi maksaja ja tulon määrä ennen veron ennakonpidätystä (bruttomäärä).

Kohta 6. Asuntolainan korot
Lainanantajan selvitys asuntolainoista tai tiliote, josta ilmenee lainan mahdollinen numero, myöntöaika, lainan tämän hetkinen 
määrä ja korkoprosentti.

Verkkolomake (PDF)
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