Tyhjennä lomake

Hakemus
Nuoren kuntoutusraha

Kela
Voit tehdä tämän hakemuksen ja lähettää sen liitteet
myös verkossa www.kela.fi/asiointi
Lisätietoja www.kela.fi/kuntoutus

KU 111

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

Voit kysyä lisää puhelinpalvelustamme
www.kela.fi/palvelunumerot

Hakuaika: 4 kuukauden kuluessa siitä, mistä alkaen haluat saada nuoren kuntoutusrahaa.
Maksaminen voi alkaa aikaisintaan nuoren täytettyä 16 vuotta.

1. Hakijan tiedot
Henkilötunnus

Sukunimi ja etunimi

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

L Osoitetiedot Kela saa väestötietojärjestelmästä.
2. Tilinumero

L Jos kuntoutusrahaa haetaan alle 18-vuotiaalle, ilmoita tilin omistajan nimi.

3. Nuoren kuntoutusraha ja korvaus opiskelukustannuksista
Haen nuoren kuntoutusrahaa _____._____._________ alkaen.
Haen samalla hakemuksella ammatillista kuntoutusta koulutuksen ajalle.
Kyllä

En

voi korvata tarpeellisia ja kohtuullisena pidettäviä opiskelukustannuksia ja opiskeluun liittyviä matkoja ammatillisena
L Kela
kuntoutuksena.
Onko sinulle tehty henkilökohtainen opiskelu- ja kuntoutumissuunnitelma?
Kyllä. Kuka on laatinut suunnitelman?
Ei. Suunnitelmaa ei ole vielä tehty, koska

L Tarvitset suunnitelman hakemuksen liitteeksi. Se laaditaan kotikunnassasi.
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4. Muut etuudet
Oletko saanut työttömyyskassan päivärahaa kuntoutusaikana tai sitä ennen? Kerro myös, jos olet hakenut päivärahaa.
En

Kyllä; mistä ja mihin asti?

Saatko kuntoutusajalta korvausta tai eläkettä muualta kuin Kelasta? Kerro myös, jos olet hakenut korvausta tai eläkettä.
En

Kyllä; mitä ja mistä?

5. Opiskelu- ja elämäntilanne
kuntoutusrahaa voidaan maksaa siltä ajalta, kun opiskelet tai osallistut muuhun työelämään pääsyä edistävään
L Nuoren
toimintaan.
Mitä opiskelet ja missä oppilaitoksessa? Jos et opiskele tällä hetkellä, kerro tilanteestasi tarkemmin (esim. kuntoutus, työnhaku,
työpajatoiminta, keskeytyneet opinnot).

6. Nuoren kuntoutusrahan tarve
Miten sairaus tai vamma vaikeuttaa opiskelua tai ammatinvalintaa?

Millaista tukea tai millaisia järjestelyjä tarvitset, että voit opiskella tai osallistua kuntoutukseen?
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7. Liitteet
Henkilökohtainen opiskelu- ja kuntoutumissuunnitelma (Kelan lomake KU 110 tai vastaava suunnitelma)
Lääkärinlausunto B
Opiskelija: toimita hakemuksen liitteenä tai viimeistään opintojen alettua
Oppilaitoksen läsnäolotodistus, jos opiskelet ammattiopistossa, lukiossa tai valmentavassa koulutuksessa.
Lukuvuoden opiskelusuunnitelma, jos opiskelet korkeakoulussa.
Muu liite
Mikä?

8. Lisätietoja

L Merkitse numerolla, mihin hakemuksen kohtaan viittaat.

Lisätietoja eri paperilla. Kirjoita paperiin nimesi ja henkilötunnuksesi.

9. Hakemuksen teossa avustanut henkilö
Nimi ja puhelinnumero

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

Allekirjoitus

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.

KU 111 01.17

Verkkolomake (PDF)

www.kela.fi

Sivu 3 (3)

Tulosta

Lomakkeen alkuun

