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Suostumus 
Tietojen luovuttamiseen ja vastaanottamiseen

Suostumus Kansaneläkelaitoksen ja työeläkelaitos

Tilanteesi ja tarvitsemiesi palvelujen kartoittaminen edellyttää Kelan ja työeläkelaitoksen yhteistyötä ja sinua koskevien 
henkilötietojen vaihtamista. Yhteistyön tavoitteena on, että saat tarvitsemasi kuntoutuspalvelut oikeaan aikaan sekä Kelasta että 
työeläkelaitoksesta.

Kelalla ja työeläkelaitoksella on lainsäädännön mukaan oikeus saada kuntoutusasiasi käsittelemiseksi tarvittavat tiedot toisiltaan 
silloin, kun olet hakenut Kelasta tai työeläkelaitoksesta etuutta.

Kuntoutusasiasi joustava selvittäminen edellyttää Kelan ja työeläkelaitoksen välistä yhteydenpitoa jo ennen hakemuksesi vireille 
tuloa. Kela ja työeläkelaitos tekevät usein yhteistyötä myös silloin, kun olet hakenut etuutta vain Kelasta tai työeläkelaitoksesta.

Tietoja, joiden vaihtamiseen lainsäädäntö ei oikeuta, voidaan luovuttaa ja vastaanottaa vain suostumuksellasi.

7200Työeläkelaitokset / Kela

Olen tutustunut henkilötietojeni käsittelystä kertovaan tiedotteeseen ja suostun siihen, että Kela ja työeläkelaitos saavat vaihtaa 
välttämättömiä tietoja.

• työhistoriastani
• etuuksistani
• terveydentilastani (esim. lääkärinlausuntoja, sairauskertomuksia, aiempia kuntoutuspalautteita)
• kuntoutusmahdollisuuksistani
• minulle järjestettävästä kuntoutuksesta
• muista työ- ja toimintakykyni arviointiin vaikuttavista asioista

Suostumuksen antaminen on vapaaehtoista, ja se on voimassa toistaiseksi. Halutessasi voit myöhemmin perua suostumuksesi 
ilmoittamalla siitä kirjallisesti Kelaan tai työeläkelaitokseen.

i Tutustu lomakkeen kääntöpuolella olevaan tiedotteeseen ”Henkilötietojesi käsittely Kelan ja työeläkelaitoksen 
kuntoutusyhteistyössä”.

hallussa olevien tietojen vaihtoon kuntoutusasian hoitamisessa tarvittavaa yhteistyötä varten.

1. Asiakkaan tiedot

2. Suostumus

Henkilötunnus Sukunimi ja etunimi

3. Allekirjoitus
Allekirjoitus ja nimenselvennysPaikka ja aika
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Henkilötietojesi käsittely Kelan ja työeläkelaitoksen kuntoutusyhteistyössä

Sinulla on oikeus tarkistaa tietosi

EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan sinun on saatava tieto siitä, miten henkilötietojasi käsitellään kuntoutusasiasi selvittelyssä 
Kelassa ja työeläkelaitoksessa.

Henkilötietojesi käsittely perustuu EU:n tietosuoja-asetukseen, Suomen lainsäädäntöön ja sosiaaliturvasopimuksiin.

Kelalla ja työeläkelaitoksella on lainsäädännön mukaan oikeus saada toisiltaan vain sellaiset tiedot, jotka ovat välttämättömiä 
asiasi ratkaisemiseksi. Jos henkilötietojesi käsittely tai tietojen vaihto ei perustu lakiin, sinulta pyydetään suostumus tietojen 
luovuttamiseen ja vastaanottamiseen.

Sinulla on oikeus tarkistaa, mitä tietoja sinusta on tallennettu Kelan ja työeläkelaitoksen rekistereihin. 
Tarkistuspyyntö pitää tehdä erikseen jokaiselle kuntoutusasiaasi käsittelevälle taholle.

Voit pyytää virheellisten tietojen oikaisemista, jos tietojen oikaisu on kuntoutusasiasi käsittelyn kannalta tarkoituksenmukaista. 
Voit myös saada jäljennöksen henkilötiedoistasi. Henkilötietoja koskevan pyynnön tekeminen ja vastauksen saaminen on 
yleensä maksutonta.

Saat tarvitsemasi tiedot yleensä kuukauden kuluessa. Jos tietoja ei pystytä perustellusta syystä toimittamaan kuukauden 
kuluessa, Kela tai työeläkelaitos voi jatkaa määräaikaa enintään 2 kuukaudella. Jos pyyntöäsi ei voida toteuttaa, Kela tai 
työeläkelaitos kertoo syyn siihen.

Jos olet tyytymätön henkilötietojasi koskevan asian ratkaisuun, sinulla on oikeus tehdä kantelu tietosuojavaltuutetun toimistolle.

Henkilötietojesi säilyttäminen
Kuntoutusasian käsittelyssä tarvittavat tiedot säilytetään laissa säädetyn ajan.

Rekisterinpitäjä

Yhteystiedot

Kela ja työeläkelaitoksesi ovat rekisterinpitäjiä. Kelassa ja työeläkelaitoksessasi on tietosuojavastaava.

Kelan yhteystiedot löydät verkosta www.kela.fi. Voit myös soittaa Kelaan numeroon 020 692 205.

Oman eläkelaitoksesi yhteystiedot löydät eläkelaitoksesi verkkosivuilta tai www.tyoelake.fi
Oman eläkelaitoksen yhteystiedot saat myös soittamalla Eläketurvakeskukseen numeroon 029 411 20.
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