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Hakemus 
Kuntoutusavustus

i Osoitetiedot Kela saa väestötietojärjestelmästä.

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.

Hakuaika: Voit hakea kuntoutusavustusta kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun olet saanut Kelan maksamaa kuntoutusrahaa.

1. Hakijan tiedot
Henkilötunnus Sukunimi ja etunimi

Puhelinnumero Sähköpostiosoite

2. Tilinumero

3. Selvitys työttömyyspäivärahasta

KU 113

Saatko tai haetko työttömyyspäivärahaa?
En saa/en hae

jatkuvaa

Haen, mistä?

Mikä on ammattisi, ja mitä työtä teet?

i Et voi saada kuntoutusavustusta, jos sinulla on mahdollisuus saada työttömyyspäivärahaa.

Saan, mihin asti?

4. Selvitys työstä
i Kuntoutusavustusta voidaan maksaa vain työssäoloajalta.

Työni alkoi

Työni on määräaikaista, päättyy

Voit tehdä hakemuksen ja lähettää liitteet myös 
OmaKelassa (www.kela.fi/omakela).
Lisätietoja: www.kela.fi/kuntoutusraha
Voit arvioida laskurin avulla, kuinka paljon saat etuutta 
(www.kela.fi/laskurit).

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)
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En Kyllä. Ilmoita kaikkien nykyisten työnantajiesi nimet, osoitteet ja puhelinnumerot.
Oletko palkansaaja tai palkattomassa työharjoittelussa?

Oletko yrittäjä, maanviljelijä tai elinkeinonharjoittaja?
En Kyllä. Ilmoita yrityksesi nimi, yritysmuoto, toimiala ja Y-tunnus.

5. Kuntoutusavustuksen tarve

Kerro, miksi kuntoutusavustus on sinulle tarpeellinen. Oletko esim. työharjoittelussa, aloittamassa yritystoimintaa tai työssä, 
josta saat pienempää palkkaa kuin aikaisemmin?

i Voit saada kuntoutusavustusta tukemaan työllistymistäsi, kun kuntoutusrahajaksosi on päättynyt.

6. Liitteet
i Voit lähettää hakemuksen mahdolliset liitteet myös verkossa.

Kela pyytää palkkatiedot työnantajaltasi tarvittaessa.

Muu liite, mikä?

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

Lisätietoja eri paperilla. Kirjoita paperiin nimesi ja henkilötunnuksesi.

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.

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

Hakijan allekirjoitus ja nimenselvennysPaikka ja aika

Oletko saanut tai hakenut yritystoimintaasi tukea, esim.starttirahaa?
En Kyllä, mitä ja mistä?

Verkkolomake (PDF)
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