
Ammatillisen 
kuntoutuksen tai 

työkyvyttömyyseläkkeen 
hakeminen

Tietoa työterveyshuolloille
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Mitä haetaan? Milloin haetaan? Mitä tietoa Keva tarvitsee? Käsittelyaika

Ammatillinen 
kuntoutus Haetaan kun työkyky on uhattuna eikä 

tilanteeseen ei löydy ratkaisua muilla keinoin. 
Ei edellytä sairauslomaa.

Työeläkekuntoutuksen keinot ovat: työkokeilu, 
työhönvalmennus, koulutus ja elinkeinotuki

Keva tarvitsee: asiakkaan tekemän hakemuksen, 
B-lääkärinlausunnon. 

Hakiessa ei vielä tarvitse olla valmista 
kuntoutussuunnitelmaa. 

Käsittelyaika on noin 3 viikkoa.

Ohjaa asiakas tekemään hakemus 
sähköisesti Kevan Omat eläketietosi 
-palvelussa. Sähköisen hakemuksen 
tekeminen nopeuttaa prosessia.

Osatyökyvyttömyys-
eläke tai 
osakuntoutustuki

Osakuntoutustuki = 
määräaikainen 
osatyökyvyttömyyseläke.

Haetaan kun työkyky on heikentynyt vähintään 
vuodeksi siten, että hakija voi jatkaa osa-
aikaista työskentelyä

Keva tarvitsee: asiakkaan tekemän hakemuksen,
B-lääkärinlausunnon, mukana hyvä olla myös 
työnantajan täyttämä TAK-lomake

Käsittelyaika on keskimäärin noin 2-
3 kk.

Ohjaa asiakas tekemään hakemus 
sähköisesti Kevan Omat eläketietosi 
-palvelussa. Sähköisen hakemuksen 
tekeminen nopeuttaa prosessia.

Täysi työkyvyttömyys-
eläke tai 
kuntoutustuki

Kuntoutustuki = 
määräaikainen 
työkyvyttömyyseläke.

Haetaan kun työkyky on heikentynyt vähintään 
vuodeksi siten, että hakija ei voi jatkaa työssä. 

Työkyvyttömyyseläkettä edeltää 
pääsääntöisesti Kelan sairauspäivärahajakso 
(300 päivää). Sairauspäiväraha on usein 
määrältään eläkettä suurempi. 

Keva tarvitsee: asiakkaan tekemän hakemuksen,
B-lääkärinlausunnon, mukana hyvä olla myös 
työnantajan täyttämä TAK-lomake

Käsittelyaika on keskimäärin noin 2-
3 kk. Käsittelyaikaan vaikuttaa 
esim. Kelan kanssa tehtävä 
yhteistyö. 

Ohjaa asiakas tekemään hakemus 
sähköisesti Kevan Omat eläketietosi 
-palvelussa. Sähköisen hakemuksen 
tekeminen nopeuttaa prosessia.

Osakuntoutustuen tai 
kuntoutustuen jatko

Haetaan kun työkyky ei ole palautunut 
osakuntoutustuen tai kuntoutustuen aikana. 

Keva tarvitsee: B-lääkärinlausunto riittää, 
hakemuslomaketta ei tarvita.

Käsittelyaika on noin 1 kk.



toimittaako potilas 
B-lääkärinlausunnon 

Kevaan vai 
lähetetäänkö se 

suoraan työterveys-
huollosta.

aikataulusta ja 
huomioi, että eri 
hakemuksilla on 

erilaiset 
käsittelyajat.

B-lääkärinlausunto

jos lausunto on sovittu 
toimitettavaksi 

suoraan Kevaan, käytä 
turvapostia.
Katso ohjeet 
turvapostin 

lähettämiseen 
seuraavalta dialta.

B-
lääkärinlausunnosta 

tulee ilmetä 
lausunnon laatijan 

tiedot, mutta 
lausuntoa ei tarvitse 
käsin allekirjoittaa

Keva toimittaa B-
lääkärinlausunnon 

Kelaan, jos haetaan 
myös 

kansaneläkettä

Täytäthän lomakkeen 
huolellisesti. Huomaa, että 

lomakkeen kohta 2: 
"Lausunnon tarkoitus"tulee

myös olla täytettynä.
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Sovi potilaan 
kanssa

Kerro potilaalle 
myös 

Laadi Toimita lausunto 
turvapostilla

Huom!
Jos haetaan 

myös 
kansaneläkettä

Suositeltavaa 
on

että asiakas lähettää 
B-lääkärinlausunnon 
hakemuksen liitteenä 

Kevaan. 

Hakemuksen 
tekeminen 

ennakkoon ilman B-
lääkärinlausuntoa ei 
nopeuta käsittelyä.
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Näin lähetät B-lääkärinlausunnon
turvapostilla Kevaan

Turvapostia voi 
lähettää Kevaan
kirjautumatta

Mene osoitteeseen

https://turvaposti.keva.fi/index.cgi
?recipient=elakeasiat@keva.fi 

(kopioi linkki selaimen osoiteriville)

Lisää oma sähköpostiosoitteesi Liitä viestiin B-
lääkärinlausunto. 

Lähetä.
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