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Liite 
Kuntoutushakemus 
Elinkeinotuki

1. Hakijan tiedot
Henkilötunnus

Avustusta ei myönnetä yrityksen toistuviin käyttömenoihin.

Sukunimi ja etunimi

Elinkeinotuki on tarkoitus käyttää

Oletko hakenut tai saanut samaan yritystoimintaan tukea muualta?

Mihin haet elinkeinotukea? Erittele elinkeinotuen käyttö ja kustannukset, joihin sitä haetaan. Jos hankit työvälineitä, luettele ne.

2. Elinkeinotukea koskevat tiedot

3. Yrityksen tiedot

KU 105

yrityksen perustamiseen

En Olen hakenut Olen saanut. Mitä, mistä ja kuinka paljon?

yritystoiminnan muuttamiseen työvälineiden hankkimiseen toimivaan yritykseen

Toimiala ja yritysmuoto

Liitä hakemukseen kustannusarvio tarvittavien työvälineiden/koneiden hankinnasta, saamasi tarjoukset niistä sekä 
rahoitussuunnitelma.

i

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

i

i

i

Elinkeinotukea voidaan myöntää, jos sairaus tai vamma vaikeuttaa työssä selviytymistä tai estää sen. Tukea voi saada 
yrittäjän työvälineiden ja koneiden hankkimiseen sekä oman yrityksen perustamista tai sen toiminnan muuttamista varten.
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.
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4. Yrityksen menestymisen edellytykset

Kuvaile yritystä ja sen tuotantoalaa. Kuvaile koneistuksen tasoa ja maatalousyrityksen osalta mm. tuotantosuuntaa ja 
viljelypinta-alaa.

Kuvaile tehtäviäsi yrityksessä.

Luettele yrityksen muut työntekijät ja heidän tehtävänsä.

Arvio yrityksesi menestymisen edellytyksistä.

Kun kysymyksessä on yrityksen perustaminen tai yritystoiminnan muuttaminen, liitä hakemukseen

Yrityksen tulot. Jos kysymyksessä on uusi yritys, arvio tuloista.

Yrityksen velat

Muut velat

Mikä on koulutuksesi sekä työ- ja yrittäjäkokemuksesi?

elinkeinoasiamiehen tai muun asiantuntijan lausunto
toiminta-, talous- ja markkinointisuunnitelma
lupa elinkeinon harjoittamiseen
perusilmoitus
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5. Työvälineet toiminnassa olevaan yritykseen

6. Liitteet

Kuvaile elinkeinotuella hankittavien työvälineiden käyttöä ja niistä saatavaa hyötyä sairautesi tai vammasi kannalta.

Kustannusarvio

Rahoitussuunnitelma
Tarjoukset työvälineistä/koneista

Muu liite. Mikä?

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

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

Lisätietoja eri paperilla. Kirjoita paperiin nimesi ja henkilötunnuksesi.

Paikka ja aika Allekirjoitus
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