Työeläkelaitokset

Tietoa työeläkekuntoutuksen hakijalle

Työeläkekuntoutusta haetaan lomakkeella Hakemus työeläkekuntoutus (ETK 2136)
Tietoa työeläkekuntoutuksesta löydät oman työeläkelaitoksesi Internet-sivulta ja osoitteesta www.tyoelake.fi.
Ennen työeläkekuntoutuksen hakemista asiasta kannattaa keskustella oman työterveyshuollon, työeläkelaitoksen, Kelan tai
terveydenhuollon asiantuntijan kanssa.
Lähetä hakemus liitteineen omaan työeläkelaitokseesi. Työeläkelaitos neuvoo sinua työeläkekuntoutuksen ja hakemuksesi
käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä.
Jos toimitat hakemuksesi Kelalle, Kela siirtää hakemuksen työeläkelaitoksen käsiteltäväksi.
Työeläkekuntoutus
Työeläkekuntoutus on ammatillista kuntoutusta. Työeläkelaitokset myöntävät ammatillista kuntoutusta työelämässä jo pidempään
olleille henkilöille, jotka ovat edelleen työssä tai joiden työn päättymisestä ei ole vielä kulunut pitkää aikaa. Terveydentilan täytyy
olla heikentynyt siten, että ilman ammatillista kuntoutusta hakijalla on uhka joutua lähivuosina työkyvyttömyyseläkkeelle.
Työeläkekuntoutuksen tavoitteena on aina paluu työelämään tai työssä jatkaminen terveydentilalle sopivassa työssä.
Työeläkekuntoutuksena myönnetään mm.
• työkokeilua omassa työssä tai muussa työssä
• työhönvalmennusta
• työhön tai ammattiin johtavaa koulutusta
• elinkeinotukea elinkeinotoiminnan aloittamiseen tai jatkamiseen.
Oikeudesta työeläkekuntoutukseen voidaan antaa ennakkopäätös, joka on voimassa yhdeksän kuukauden ajan päätöksen
lainvoimaiseksi tulosta. Ennakkopäätös annetaan usein tilanteissa, joissa todetaan, että oikeus työeläkekuntoutukseen on, mutta
ammatillisen kuntoutuksen suunnitelmaa ei ole tai suunnitelma vaatii tarkennusta. Suunnitelman laatimiseen saat tarvittaessa
apua ja neuvoja omasta työeläkelaitoksestasi.
Eläkettä karttuu eräistä sosiaalietuuksista. Näillä eläkettä kartuttavilla etuuksilla on vaikutusta työeläkelakien mukaisen kuntoutusrahan määrään. Ilmoita hakemuslomakkeella kysytyt lakisääteiset korvaukset ja eläkkeet. Ilmoita myös muualta kuin Suomesta
maksettavat eläkkeet ja korvaukset sekä liitä mukaan päätösjäljennös.
Ilmoita hakemuksessa tiedot seuraavista sinulle kuluvan ja edeltävän vuoden aikana maksetuista korvauksista:
• sairauspäiväraha, osasairauspäiväraha
• kuntoutusraha
• ansioon suhteutettu työttömyyspäiväraha
• tapaturmavakuutuksen ansion menetyskorvaus
• peruspäiväraha, työmarkkinatuki
• sotilastapaturmalain mukainen ansionmenetyskorvaus
• julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain
• liikennevakuutuksen ansionmenetyskorvaus
mukainen perustuki ja ansiotuki
• äitiysraha, erityisäitiysraha, isyysraha,
• aikuiskoulutustuki
vanhempainraha, osittainen vanhempainraha
• vuorottelukorvaus
• kotihoidontuki
• koulutuspäiväraha
• erityishoitoraha
• tartuntatautipäiväraha
Eläkettä karttuu myös ammatillisen perustutkinnon, alemman korkeakoulututkinnon, ammattikorkeakoulututkinnon ja ylemmän
korkeakoulututkinnon perusteella (1.1.2005 ja sen jälkeen suoritetut tutkinnot).
TYÖELÄKEKUNTOUTUKSENHAKIJAN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY
EU:n tietosuoja-asetus edellyttää, että saat tiedon siitä, miten henkilötietojasi käsitellään kuntoutusasiasi yhteydessä Kelassa,
eläkelaitoksessa ja Eläketurvakeskuksessa.
Miksi henkilötietojasi käsitellään Kelassa, eläkelaitoksessa ja Eläketurvakeskuksessa?
Kuntoutusasiasi ratkaisemisessa tarvitaan henkilötietojasi.
Henkilötietojen käsittely perustuu Suomen lainsäädäntöön, EU:n tietosuoja-asetukseen ja sosiaaliturvasopimuksiin.
Jos eläkelaitos, Kela tai Eläketurvakeskus ei saa pyydettyjä tietoja, ne eivät voi ratkaista asiaasi.
Kuntoutusasian ratkaisemista varten kerättyjä tietoja käytetään myös tilastoinnissa ja tutkimuksessa.
Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela voi käyttää yksittäisissä tapauksissa kuntoutusasian käsittelyssä saatuja tietoja myös muussa
Melan etuusasiassa, jos tiedot vaikuttavat muuhun etuuteen ja jos ne pitää lain mukaan ottaa kyseisessä etuusasiassa huomioon.
Kuntoutushakemuksen käsittely perustuu lakiin, joten henkilötietojen käsittelyä ei voi vastustaa. Sinulla ei ole oikeutta pyytää
kuntoutusasian käsittelyssä tarvittavien henkilötietojesi poistamista. Et voi pyytää sinusta kerättyjen tietojen siirtämistä
eläkelaitoksen, Kelan tai Eläketurvakeskuksen ulkopuoliseen järjestelmään, koska EU:n tietosuoja-asetuksessa tarkoitettu
siirto-oikeus ei koske lakisääteistä sosiaalivakuutusta.
Eläkelaitoksen, Kelan ja Eläketurvakeskuksen oikeus hankkia ja luovuttaa henkilötietojasi
Eläkelaitoksella, Kelalla ja Eläketurvakeskuksella on oikeus hankkia ja luovuttaa kuntoutusasian ratkaisemiseksi välttämättömiä
tietoja. Henkilötietojasi käsitellään kuntoutusasian sujuvan hoitamisen vuoksi.
Kelalla, eläkelaitoksella ja Eläketurvakeskuksella on lakiin perustuva oikeus luovuttaa ja hankkia tietoja asian käsittelemiseksi
tarvittavilta tahoilta.
Jos henkilötietojesi käsittely tai tietojen luovuttaminen ei perustu lakiin, sinulta pyydetään suostumus. Voit myöhemmin peruuttaa
antamasi suostumuksen.
Kuntoutusasiaasi käsittelevä eläkelaitos, Kela tai Eläketurvakeskus voi olla kuntoutusasian käsittelyssä yhteydessä muun muassa
työnantajaasi, eri viranomaisiin tai vakuutuslaitoksiin. Tietojasi voidaan tarvittaessa siirtää EU:n tietosuoja-asetuksen ja valtioiden
välisten sosiaaliturvasopimusten perusteella EU- ja ETA-maihin, Sveitsiin sekä EU:n ulkopuolelle.
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Sinulla on oikeus tarkistaa tietosi
Sinulla on oikeus käyttää tarkastusoikeutta halutessasi tietää, mitä tietoja sinusta on tallennettu Kelan, eläkelaitoksen ja
Eläketurvakeskuksen rekistereihin.
Tarkistuspyyntö on tehtävä erikseen jokaiselle kuntoutuasiaasi käsittelevälle taholle. Voit pyytää virheellisten tietojen oikaisemista,
jos tietojen oikaisu on asian ratkaisemisen kannalta tarkoituksenmukaista. Voit saada jäljennöksen henkilötiedoistasi.
Henkilötietoja koskevan pyynnön tekeminen ja vastauksen saaminen on yleensä maksutonta.
Jos eläkelaitos, Kela tai Eläketurvakeskus ei toteuta pyyntösi perusteella henkilötietojasi koskevia toimenpiteitä, saat ilmoituksen
asiasta viimeistään kuukauden kuluessa. Määräaikaa voidaan jatkaa kahdella kuukaudella. Jos pyyntöäsi ei voida toteuttaa,
eläkelaitos, Kela tai Eläketurvakeskus kertoo syyn.
Jos olet tyytymätön henkilötietojasi koskevan asian ratkaisuun, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle.
Henkilötietojesi säilyttäminen
Kuntoutusasian käsittelyssä tarvittavat tiedot säilytetään laissa säädetyn ajan. Säilytysaika on yleensä vakuutetun elossaoloaika ja
viisi sitä seuraavaa kalenterivuotta.
Rekisterinpitäjä
Kela ja eläkelaitoksesi ovat rekisterinpitäjiä. Myös Eläketurvakeskuksen rekistereihin tallennetaan kuntoutusasiaan liittyviä tietoja.
Eläkelaitoksessasi, Kelassa ja Eläketurvakeskuksessa on tietosuojavastaava.
Yhteystiedot
Oman eläkelaitoksesi yhteystiedot löydät eläkelaitoksesi verkkosivuilta tai www.tyoelake.fi Eläketurvakeskuksen yhteystiedot löydät
verkosta www.etk.fi. Eläketurvakeskuksen ja oman eläkelaitoksen yhteystiedot saat myös soittamalla Eläketurvakeskukseen
numeroon 029 411 20.
Kelan yhteystiedot löydät verkosta www.kela.fi. Voit myös soittaa Kelaan numeroon 020 692 202.

