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Y 77

Hakemus
Muutto Suomeen

Kela

Täytä hakemus huolellisesti ja varmista, että kaikki
tarvittavat liitteet ovat mukana.
Jos tarvitsemme lisätietoja, otamme sinuun yhteyttä.
Voit toimittaa hakemuksen ja sen liitteet osoitteella:
Kansaneläkelaitos
Kansainvälisten asioiden keskus
PL 78
FI-00381 Helsinki
FINLAND

Voit tehdä tämän hakemuksen ja lähettää sen liitteet
myös verkossa www.kela.fi/asiointi
Lisätietoja www.kela.fi/muutto
Voit kysyä lisää puhelinpalvelustamme
www.kela.fi/palvelunumerot

L Hakemuksen perusteella Kela ratkaisee kuulumisesi Suomen sosiaaliturvaan ja sairausvakuutukseen.
Tällä lomakkeella voit myös ilmoittaa paluustasi Suomeen, jos olet aiemmin asunut Suomessa.

1. Hakijan tiedot
Henkilötunnus tai syntymäaika Sukunimi ja etunimi

Osoite Suomessa
Postinumero

Postitoimipaikka

Viimeisin osoite ulkomailla
Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Ulkomaan sosiaalivakuutusnumero

2. Muutto Suomeen
Mistä maasta tulit Suomeen?
Milloin tulit Suomeen?
Olen Suomessa

_____._____._________

määräajan _____._____._________–_____._____._________
L Jos et tiedä tarkkaa ajankohtaa, voit myös ilmoittaa arvion Suomessa oleskeluajasta.
toistaiseksi

Olen paluumuuttaja.
L Voit jatkaa lomakkeen täyttämistä kohdasta 5. Lapset.

3. Perhesuhteet
Avioliitossa

Naimaton

Avoliitossa _____._____._________ alkaen

Eronnut

Rekisteröity parisuhde

Leski

Puolison sukunimi ja etunimi
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4. Suomeen muuton syy
kohdista a–e muuttotilanteeseesi sopivat kohdat.
L Täytä
Tarkemmat tiedot tarvittavista liitteistä löydät kohdasta 7. Liitteet.
a. Työ
Työskentelen Suomessa _____._____._________–_____._____._________
palkansaajana. Liitä työsopimus tai muu työnantajan todistus.
yrittäjänä. Liitä todistus yrittäjän eläkevakuutuksesta.
lähetettynä työntekijänä. Liitä todistus lähtömaasta.
kansainvälisessä järjestössä. Mikä järjestö?
muussa työssä. Missä?
Työskenteletkö edelleen myös muussa maassa kuin Suomessa?
En. Milloin työ tai yritystoiminta muussa maassa on päättynyt? _____._____._________
Kyllä. Missä maassa?
En muuta Suomeen, mutta työskentelen suomalaisen työnantajan palveluksessa. Liitä työsopimus tai muu työnantajan todistus.
Kuinka usein käyt kotimaassasi?

b. Tieteellinen tutkimustyö ja työskentely apurahalla
Teen tieteellistä tutkimustyötä. Liitä työsopimus.
Työskentelen apurahalla. Liitä päätös.
L Jos saat apurahaa Suomesta, selvitä apurahasi MYEL-vakuuttaminen Melasta (lisätietoja www.mela.fi).
Työskentelypaikka:
Työskenteletkö tutkimustyön ohella muussa työssä?
Kyllä. Liitä työsopimus.

En

c. Suomessa asuva perheenjäsen
Suomessa asuvan perheenjäsenen sukunimi ja etunimi

Henkilötunnus

Sukulaisuussuhde

d. Eläkkeensaaja
Saatko eläkettä muista maista kuin Suomesta?
En

Kyllä. Mistä maasta ja mitä eläkettä?

L Jos saat eläkettä EU- tai Eta-maasta tai Sveitsistä, liitä hoito-oikeustodistus E121/S1.
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e. Muu syy
tässä vapaamuotoisesti Suomeen muuttosi syistä ja siteistäsi Suomeen (esim. opiskelija, pakolainen,
L Kerro
turvapaikanhakija).

5. Lapset

L Ilmoita tässä Suomeen muuttavat alle 18-vuotiaat lapset, joiden huoltaja olet.
Sukunimi ja etunimi

Henkilötunnus tai syntymäaika

Muuttopäivä _____._____._________
Sukunimi ja etunimi

Henkilötunnus tai syntymäaika

Muuttopäivä _____._____._________
Sukunimi ja etunimi

Henkilötunnus tai syntymäaika

Muuttopäivä _____._____._________
Sukunimi ja etunimi

Henkilötunnus tai syntymäaika

Muuttopäivä _____._____._________

6. Muun maan sosiaaliturvaan kuuluminen
Oletko työskennellyt aiemmassa asuinmaassasi?
En

Kyllä. Työ päättyi _____._____._________

Saatko tai oletko saanut toisesta maasta jotain sosiaaliturvaetuutta (esim. päivärahaa, lapsilisää, eläkettä)?
En

Kyllä. Mitä etuutta?

Etuuden maksaminen jatkuu.
Etuuden maksaminen on päättynyt _____._____._________
Etuutta maksavan/maksaneen laitoksen nimi ja osoite:
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7. Liitteet
Kohta 4. Suomeen muuton syy
a. Työ
Palkansaaja: Työsopimus tai muu työnantajan todistus. Jos työsopimuksestasi ei ilmene säännöllinen työaika ja palkka,
toimita lisäksi palkkalaskelma.
Yrittäjä: Todistus yrittäjän eläkevakuutuksesta.
Lähetetty työntekijä: Lähetetyn työntekijän todistus lähtömaasta.
Et muuta Suomeen mutta työskentelet Suomessa: Työsopimus tai muu työnantajan todistus. Jos työsopimuksestasi ei ilmene
säännöllinen työaika ja palkka, toimita lisäksi palkkalaskelma.
b. Tieteellinen tutkimustyö ja työskentely apurahalla
Tieteellinen tutkimustyö: Työsopimus tieteellisestä tutkimustyöstä.
Apurahan saaja: Päätös apurahasta.
Työsopimus tutkimustyön ohella tehdystä työstä.
d. Eläkkeensaaja
Hoito-oikeustodistus E121/S1 eläkettä maksavasta maasta. Lomaketta ei tarvita Pohjoismaista eikä Britanniasta.
Muu liite
Mikä?

8. Lisätietoja

L Merkitse numerolla, mihin hakemuksen kohtaan viittaat.

Lisätietoja eri paperilla. Kirjoita paperiin nimesi ja henkilötunnuksesi tai syntymäaikasi.

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

Lomakkeen alkuun

