Tyhjennä lomake

Jatkohakemus
Takuueläke

Kela

GE 2

Täytä hakemus huolellisesti ja varmista, että kaikki
tarvittavat liitteet ovat mukana.
Jos tarvitsemme lisätietoja, otamme sinuun yhteyttä.
Voit toimittaa hakemuksen ja sen liitteet postitse
www.kela.fi/postiosoitteet

Lisätietoja www.kela.fi/elakelaiset
Voit kysyä lisää puhelinpalvelustamme
www.kela.fi/palvelunumerot

Tällä lomakkeella voit antaa selvityksen työkyvystäsi ja hakea takuueläkkeen jatkoa.

L Hakemuksen liitteeksi tarvitset lääkärinlausunnon B.

Jos olet lähdössä ulkomaille, täytä lisäksi lomake Y 38 (ks. ohjeet lomakkeelta).

1. Hakijan tiedot
Henkilötunnus

Sukunimi ja etunimi

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

L Osoitetiedot Kela saa väestötietojärjestelmästä.

2. Kuntoutus ja työkyky
Miten hoitosi tai kuntoutumisesi on toteutunut takuueläkkeen aikana?

Millaisia muutoksia terveydentilassasi on tapahtunut takuueläkkeen myöntämisen jälkeen?

GE 2 03.19

Verkkolomake (PDF)

www.kela.fi

Sivu 1 (4)

Seuraava sivu

Oletko tai oletko ollut kuntoutuksessa (esim. työkokeilu, työhönvalmennus, koulutus)?
Olen kuntoutuksessa, missä ja millaisessa?
Olen ollut kuntoutuksessa, missä ja millaisessa?
Millaista kuntoutusta sinulle on suunniteltu?
Kuntoutusmahdollisuuksiani ei ole selvitetty.
Miten työelämään paluutasi voisi tukea?
Työkokeilulla tai työhönvalmennuksella
Kartoittamalla kuntoutusmahdollisuudet
Muilla kuntoutuksen toimenpiteillä, millä (esim. koulutuksella tai elinkeinotuella)?
Millaiseksi arvioit työkykysi tällä hetkellä?
Olen edelleen osittain työkyvytön. Millaista työtä ja miten paljon pystyt tekemään?
Olen edelleen täysin työkyvytön.
Olen täysin työkykyinen. Millaista työtä ja miten paljon pystyt tekemään?

3. Sairauden hoito
Missä sinua on hoidettu sairautesi vuoksi takuueläkkeen myöntämisen jälkeen?
Mitä tutkimuksia sinulle on tehty takuueläkkeen aikana ja missä (esim. röntgentutkimuksia, rasituskokeita, kuntoutustutkimuksia
tai työkykyarvioita)?
Milloin viimeksi kävit lääkärissä tai tutkimuksissa?
Seuraava käynti lääkärissä tai tutkimuksissa
Hoitavan lääkärisi nimi ja hänen yhteystietonsa
Muut lääkärit, sairaalat, kuntoutus- ja tutkimuslaitokset tai mielenterveystoimistot yms., joissa olet ollut tutkittavana tai
hoidettavana takuueläkkeen myöntämisen jälkeen.
Ilmoita nimi, hoitoajat ja seuraava käyntiaika.
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4. Työskentely takuueläkkeen myöntämisen jälkeen

L Kela saa tiedot palkkatuloista 1.1.2019 alkaen tulorekisteristä.
Oletko ollut työsuhteessa takuueläkkeen myöntämisen jälkeen?
En
Kyllä. Missä tehtävissä?

Työnantajan nimi, osoite ja puhelinnumero

Työsuhde alkoi _____._____._________

Työsuhde päättyi _____._____._________

Työsuhde jatkuu _____._____._________ saakka.
Palkka ___________ euroa kuukaudessa luontoisetuineen.
Työaika ___________ tuntia viikossa.

5. Yrittäjätoiminta takuueläkkeen myöntämisen jälkeen
Oletko ollut yrittäjänä takuueläkkeen myöntämisen jälkeen?
En
Kyllä. Millaista yrittäjätoimintaa olet harjoittanut?

Työaika ___________ tuntia viikossa.
Keskimääräinen tulo on noin ___________ euroa kuukaudessa.
Yrittäjätoiminta alkoi _____._____._________

Yrittäjätoiminta on päättynyt _____._____._________

Yrittäjätoiminta jatkuu.

6. Liitteet
Lääkärinlausunto B
On jo toimitettu, minne?
Toimitetaan myöhemmin, milloin?
Muu liite, mikä?

GE 2 03.19

Verkkolomake (PDF)

www.kela.fi

Sivu 3 (4)

Seuraava sivu

7. Lisätietoja

L Merkitse numerolla, mihin hakemuksen kohtaan viittaat.

Lisätietoja eri paperilla. Kirjoita paperiin nimesi ja henkilötunnuksesi.

8. Suostumus
Suostun siihen, että Kela saa takuueläkeasiani ratkaisemiseksi antaa asian käsittelyyn liittyvissä asiakirjoissa olevia tietoja
työterveyshuollolle, lääkärille ja hoito- tai tutkimuslaitokselle.
on oikeus hankkia hakemuksesi käsittelyyn tarvittavia tietoja työnantajalta, Kelalta, lääkäriltä, hoito- tai
L Kelalla
tutkimuslaitokselta ja muilta tahoilta, joita koskee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta.

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

Allekirjoitus

Jos hakemuksen allekirjoittajana on muu kuin hakija, ilmoita syy siihen.

10. Hakemuksen teossa avustanut henkilö
Nimi ja puhelinnumero
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

