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Hakemus 
Apuvälineet

i Jos et ole aiemmin hakenut Kelan etuuksia ja olet muuttanut Suomeen, täytä lisäksi lomake Y 77. 
Jos olet lähdössä ulkomaille, täytä lisäksi lomake Y 38.

1. Hakijan tiedot
Henkilötunnus

Kuntoutusta korvataan aikaisintaan sen kuukauden alusta, jolloin kuntoutushakemus on saapunut Kelaan.Hakuaika:

Mitä apuvälinettä haet?

Kyseessä on

Onko käytössäsi muita apuvälineitä?

Sukunimi ja etunimi

Puhelinnumero Sähköpostiosoite

2. Hakemus

3. Hakijan työ- ja opiskelutilanne

KU 103

i

i

Haetun apuvälineen tarpeen tulee perustua lääkärinlausuntoon tai muuhun lääketieteelliseen selvitykseen.

Osoitetiedot Kela saa väestötietojärjestelmästä.

uusi apuväline

Ei Kyllä, mitä?

lisälaite
apuvälineen vaihto. Vaihdon syy?

työssä
kotiäiti tai -isä
eläkkeellä (muu kuin työkyvyttömyyseläke)

työtön
työkyvyttömyyseläkkeellä

opiskelija
kuntoutustuella

Muu, mikä?

alle 16-vuotias
työkyvytön (sairauspäivärahalla)

Olen

Verkkolomake (PDF)

Lisätietoja: www.kela.fi/kuntoutus 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).

https://www.kela.fi/kuntoutus
https://www.kela.fi/soita-kelaan
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4. Apuvälineen tarve opiskelussa -opiskelija täyttää
Opiskelen

muussa koulutuksessa, missä?

Oppilaitoksen nimi

Opintolinja

Opiskelun aloittamis- ja päättymispäivä

Kerro, miten sairaus tai vamma vaikeuttaa opiskeluasi.

Kerro, miten apuväline auttaa opiskelussa selviytymistäsi.

peruskoulussa (luokat 7–10) lukiossa tai kansanopistossa
ammattikorkeakoulussa tai yliopistossaammatillisessa oppilaitoksessa

Verkkolomake (PDF)
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5. Apuvälinetarve työssä -työssäkäyvä täyttää
Mikä on ammattisi ja mitä työtä teet?

Kerro, miten sairaus tai vamma vaikeuttaa työssä selviytymistäsi.

Kerro, miten apuväline auttaa työssä selviytymistäsi.

Työnantajan nimi

Työ on alkanut Työ jatkuu/päättyy

6. Liitteet
Lääkärinlausunto B tai muu lääketieteellinen selvitys.

Asiantuntijan apuvälinesuositus
Ammatillisen koulutuksen suunnitelma, jos opiskelet peruskoulussa (luokat 7–10).
Selvitys opiskelun tai työn vaatimuksista (oppilaitoksen tai työnantajan selvitys).

On jo toimitettu Kelaan. Toimitan myöhemmin.

Aika lääkärille

Muu liite, mikä?

Lääkärinlausunto ei saa olla vuotta vanhempi.i

Verkkolomake (PDF)
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Lisätietoja eri paperilla. Kirjoita paperiin nimesi ja henkilötunnuksesi.

7. Lisätietoja
Merkitse numerolla, mihin hakemuksen kohtaan viittaat.i

Lain mukaan Kelalla on oikeus saada ja luovuttaa kuntoutusasian ratkaisemiseksi ja kuntoutuksen toteuttamiseksi välttämättömiä tietoja.
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.

Paikka ja aika Allekirjoitus

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

Verkkolomake (PDF)
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