
Sukunimi 
1. Hakijan tiedot

Postinumero

Henkilötunnus

Postitoimipaikka
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7002Työeläkelaitokset / Kela Hakemus 
Kuntoutustuki/Työkyvyttömyyseläke

Etunimet

Lähiosoite

Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Asuinmaa

Täytä hakemus huolellisesti ja varmista, että kaikki 
tarvittavat liitteet ovat mukana.  
Jos tarvitsemme lisätietoja, otamme sinuun yhteyttä. 
Voit toimittaa hakemuksen ja sen liitteet 
työeläkelaitokseen tai sen palvelupisteeseen, 
Eläketurvakeskukseen tai Kelaan. 

Voit kysyä lisää 
omasta työeläkelaitoksestasi 
tai  
Kelan puhelinpalvelusta 
www.kela.fi/palvelunumerot 

Lisätietoja www.tyoelake.fi tai www.kela.fi 
Tutustu ohjeeseen Tietoa eläkkeenhakijalle  
(ETK/Kela 7007o).  
Ohjeessa kerrotaan eläkkeen hakemisesta ja 
henkilötietojesi käsittelystä eläkeasiaasi 
ratkaistaessa.

Hakemuksen liitteeksi tarvitset lääkärinlausunto B:n.

Kansaneläkkeen tai työeläkkeen saajana voit hakea Kelasta lapsikorotusta, jos sinulla on alle 16-vuotias lapsi. 
Täytä ja toimita Kelaan lomake EV 264 (Hakemus - Eläkkeensaajan lapsikorotus).

Tällä lomakkeella voit hakea työeläkettä ja kansaneläkettä sekä eläkettä EU- tai Eta-maasta, Sveitsistä tai 
sosiaaliturvasopimusmaasta.

Oletko asunut tai työskennellyt muualla kuin Suomessa?
Kyllä. Täytä Liite U. Katso kohta 12 Liitteet.En

Minulle on haettu edunvalvojaa.
Maistraatti on vahvistanut edunvalvontavaltuutuksen. Katso kohta 12 Liitteet.

Minulla on edunvalvoja. Katso kohta 12 Liitteet.
Minulla ei ole edunvalvojaa.

Edunvalvonta

Eläkepäätöksen kieli: haluan eläkepäätöksen ruotsiksisuomeksi

2. Tilitiedot
IBAN-tilinumero

BIC-tunnus
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3. Työeläke (ansiotyön tai yrittäjätoiminnan perusteella) 
Haen kuntoutustukea tai työkyvyttömyyseläkettä.
Haen osatyökyvyttömyyseläkettä tai osatyökyvyttömyyseläkkeen ennakkopäätöstä.

Haen työkyvyttömyyseläkettä. Mistä maista?

Haen kuntoutustukea tai työkyvyttömyyseläkettä.

Voit saada kansaneläkettä, jos työeläkkeesi määrä jää pieneksi.

Työeläkelaitos tutkii oikeutesi ammatilliseen kuntoutukseen hakemustasi käsiteltäessä. Jos sinulla on oikeus ammatilliseen 
kuntoutukseen, työeläkelaitos antaa sinulle ennakkopäätöksen.

Jos haet sosiaaliturvasopimusmaan eläkettä, Eläketurvakeskus lähettää sinulle erillisen sosiaaliturvasopimusmaan  
eläkehakemuksen. Asian käsittelyn nopeuttamiseksi voit myös tulostaa hakemuksen (www.tyoelake.fi) ja palauttaa sen 
Eläketurvakeskukseen.

Kuntoutustuki on määräaikainen työkyvyttömyyseläke.

4. Kansaneläke 

Kuntoutustuki on määräaikainen työkyvyttömyyseläke.

Kela selvittää hakemustasi käsiteltäessä oikeutesi Kelan kuntoutukseen.

5. Eläke EU- tai Eta-maasta, Sveitsistä tai sosiaaliturvasopimusmaasta

6. Puolisotiedot

Puolisolla tarkoitetaan avio- tai avopuolisoa tai rekisteröidyn parisuhteen osapuolta.

Asutko yhdessä puolisosi kanssa?
Kyllä

Puolison henkilötunnus Puolison sukunimi ja etunimet

En. Asun puolisostani erillään _____._____._________ alkaen.

Täytä tämä kohta, jos täytit kohdan 4 tai 5.

Parisuhteen päättyminen
Syy erillään asumiseen

Muu syy. Mikä?

7. Koulutus ja työ

Mikä on koulutuksesi (tutkinnot, ammattikoulutus ja -kurssit)?

Mikä on ammattisi tai mitä työtä teit ennen sairastumistasi? Millaisia tehtäviä työhösi kuuluu?

Mistä alkaen olet toiminut viimeisimmässä työssäsi?

Missä muissa tehtävissä olet työskennellyt ja miten kauan?

Jos olet maatalousyrittäjä, liitä hakemukseen Maatalousyrittäjän selvitys. Katso kohta 12 Liitteet
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8. Työssä jatkaminen ja työkyky

Mikä sairaus tai vamma heikentää työkykyäsi?

Milloin työkyvyttömyytesi on alkanut?

Kerro, miten sairaus tai vamma vaikeuttaa työtäsi, opintojasi tai muita tehtäviäsi.

Onko työhönpaluun mahdollisuuksiasi selvitetty?
Ei
Kyllä (esim. kuntoutustoimenpiteet kuten kuntoutustarveselvitys tai -tutkimus, ammatillinen kuntoutusselvitys, työkokeilu)

Millaista työtä ja kuinka paljon pystyisit vielä tekemään?

Miten työhönpaluutasi voidaan mielestäsi tukea?

Milloin sairautesi on alkanut?

Työjärjestelyillä tai työkokeilulla
Koulutuksella tai muilla kuntoutuksen toimenpiteillä. Millä?

Kartoittamalla kuntoutusmahdollisuudet

Olen ollut ennen sairastumistani
osa-aikatyössä _________ tuntia viikossa.kokoaikatyössä

Onko sinulle maksettu työ- tai palvelussuhteesi aikana sairausajan palkkaa viimeisen vuoden aikana?
Kyllä Ei

Jatkatko edelleen työssäsi?

En, viimeinen työssäolopäiväni ennen sairausloman alkua _____._____._________ 

Mihin saakka palkkaa on maksettu? _____._____._________ 

Miten työtehtäväsi tai yritystoimintasi on muuttunut (esim. töiden järjestelyt, yritystoiminnan supistaminen, yrityksen vuokraaminen)?

Kyllä, palkka _______________ euroa kuukaudessa luontoisetuineen.
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En

Haen. Mitä ja mistä yhtiöstä?

Saan. Mitä, mistä yhtiöstä ja mistä alkaen?

Saatko tai haetko muualta kuin Suomesta korvausta tai muuta kuin kohdassa 5 ilmoittamaasi eläkettä?
En

Haen. Mitä, mistä maasta ja laitoksesta?

Saan. Mitä ja mistä alkaen? Mistä maasta ja laitoksesta? Liitä todistus tai päätös. Katso kohta 12 Liitteet.

Saatko tai haetko työnantajan kustantamaa vapaaehtoista lisäeläkettä? Täytä tämä kohta, jos täytit kohdan 4.
En

10. Muut korvaukset, etuudet ja eläkkeet
Saatko tai haetko Suomesta muuta korvausta tai eläkettä (esim. lakisääteistä korvausta ammattitaudista, tapaturmasta,  
potilasvahingosta, liikennevahingosta tai raideliikennevahingosta)?

9. Sairaudenhoito
Missä sinua on hoidettu sairautesi vuoksi?

Mitä tutkimuksia sinulle on tehty?

Työterveyshuoltosi yhteystiedot

Hoitavan lääkärisi nimi ja hänen yhteystietonsa

Seuraava käynti lääkärissä tai tutkimuksissa

Kyllä. Mitä ja miltä ajalta? Ilmoita myös maksaja.

En
Oletko saanut muuta etuutta kahden viime vuoden aikana (esim. kuntoutusrahaa, sairaus- tai työttömyyspäivärahaa)?

Saan. Mitä, mistä yhtiöstä ja mistä alkaen?

Haen. Mitä ja mistä yhtiöstä?
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11. Suostumus

Täytä tämä kohta, jos haet eläkettä työeläkelaitoksesta. 

Työeläkelaitoksen täytyy lain mukaan tutkia oikeutesi ammatilliseen kuntoutukseen, kun se käsittelee 
työkyvyttömyyseläkehakemustasi. Jos sinulla on työeläkelakien perusteella oikeus ammatilliseen kuntoutukseen, työeläkelaitos 
antaa sinulle ennakkopäätöksen.  
 
Kuntoutusasian sujuvan hoitamisen vuoksi tietojasi on usein tarpeen sekä hankkia että luovuttaa kuntoutuksesi suunnitteluun  
ja toteutukseen osallistuvien tahojen kesken. 
 
Kun työeläkelaitos tutkii oikeutesi ammatilliseen kuntoutukseen, se voi lain mukaan hankkia tietoja muun muassa Kelasta, 
työnantajalta, lääkäriltä tai muulta terveydenhuollon ammattihenkilöltä, terveydenhuollosta, kuntoutusta toimeenpanevalta  
taholta ja sosiaalipalvelujen tuottajalta.     
 
Jos kuntoutusasiaan liittyvien tietojesi luovuttaminen ei perustu lakiin, tietojasi voidaan luovuttaa vain sinun suostumuksellasi. 
Suostumuksen antaminen on vapaaehtoista.  
 
Voit perua suostumuksesi ilmoittamalla siitä kirjallisesti asiaasi käsittelevälle työeläkelaitokselle. 

Suostun siihen, että työeläkelaitos saa luovuttaa minua koskevia kuntoutuspäätöksiä ja muita kuntoutusasiani hoitamiseen 
liittyviä tietoja. 

Suostumus koskee seuraavia tahoja, jos ne osallistuvat kuntoutukseni suunnitteluun tai toteutukseen:  
• työpaikkani työterveyshuolto 
• terveyden- tai sairaudenhoitooni osallistuva lääkäri tai muu terveydenhuollon ammattihenkilö, sairaala tai terveyskeskus  
• kuntoutuslaitos tai palveluntuottaja 
• Kela 
• Työ- ja elinkeinotoimisto 
• oppilaitos tai oppisopimustoimisto  
• oma työnantajani, jolle ei kuitenkaan saa luovuttaa tietoja terveydentilastani  
• työkokeilu- tai työhönvalmennuspaikan tarjoava työnantaja, jolle ei kuitenkaan saa luovuttaa tietoja terveydentilastani

En suostu muiden kuin laissa määriteltyjen tietojen luovuttamiseen. 

12. Liitteet

Kohta 1. Hakijan tiedot 
Liite U (Asuminen ja työnteko ulkomailla, ETK/Kela 7110)

Lääkärinlausunto B

Toimitetaan myöhemmin, milloin?

On jo toimitettu, minne?

Lääkärinlausunto ei saa olla 6 kuukautta vanhempi.

Tarkista, että liitteessä on nimesi ja henkilötunnuksesi. 

_____._____._________ 

Kopio edunvalvontavaltuutuksesta ja kopio valtuutuksen vahvistamisesta 
Kopio edunvalvontapäätöksestä

Kohta 7. Koulutus ja työ
Liite TM (Maatalousyrittäjän selvitys, Mela/Kela 001)

Kopio päätöksestä tai maksuilmoitus tai maksajan todistus, josta selviää ulkomailta saamasi eläkkeen tai korvauksen  
nykyinen bruttomäärä kuukaudessa. Suomesta saamistasi eläkkeistä ja korvauksista ei tarvita todistuksia.

Kohta 10.  Muut korvaukset, etuudet ja eläkkeet

Suostumus luovuttaa tietojani kuntoutuksen suunnitteluun ja toteutukseen osallistuville tahoille 



Mikä? Voit antaa lisätietoja hakemukseen myös muussa liitteessä. Merkitse numerolla, mihin hakemuksen kohtaan viittaat.
Muu liite

13. Allekirjoitus

Päiväys Allekirjoitus ja nimenselvennys

Olen tutustunut ohjeeseen Tietoa eläkkeenhakijalle (ETK/Kela 7007o).  
Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja ilmoitan, jos ne muuttuvat.
Jos allekirjoittajana on joku muu kuin hakija, ilmoita syy siihen ja allekirjoittajan puhelinnumero.
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