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Tyhjennä lomake

Korvaushakemus yrittäjän työterveyshuollon
kustannuksista

Kela

Yrittäjän eläkelain piiriin kuuluva yrittäjä ja maatalousyrittäjän
eläkelain piiriin kuuluva maatalousyrittäjä hakee tällä
lomakkeella korvausta työterveyshuoltoon liittyvistä
ensiapuvalmius- ja matkakustannuksistaan. (Ohjeita sivulla 2)

Saapunut

HAKUAIKA
1
YRITTÄJÄN
TIEDOT

6 kuukautta maksamisesta
Yrittäjän nimi

Henkilötunnus

Toimiala

Toimialanumero¹)

Vakinainen asuinkunta

Puhelinnumero

Lähiosoite
Postinumero

Postitoimipaikka

Yrittäjä kuuluu
2
TYÖTERVEYSHUOLLON
PALVELUJEN
JÄRJESTÄMINEN
JA TOIMINNAN
TOTEUTTAMINEN

Yrittäjän eläkelain piiriin (YEL)
Maatalousyrittäjän eläkelain piiriin (MYEL)
Palveluntuottaja, jonka kanssa yrittäjä on tehnyt sopimuksen työterveyshuollon palveluista

Sopimuksen sisältö

Ehkäisevän työterveyshuollon palvelut

Toimintasuunnitelma perustuu tehtyyn työpaikkaselvitykseen?

ja lisäksi järjestetyt sairaanhoidon palvelut
Kyllä

Ei

Toimintasuunnitelma on voimassa ajalla ______ . ______ . __________ – ______ . ______ . __________
Yrittäjä on sopinut työterveyshuollon kanssa työkyvyn hallinnan, seurannan ja varhaisen tuen toteuttamisesta
Kyllä
Ei
3
Ensiapuvalmiuskustannusten korvaamisen edellytys on, että työterveyshuollon ammattihenkilö on työpaikkaselvityksessä arvioinut
ENSIAPUVALMIUS ensiapuvalmiustarpeen. Ensiapukouluttajan tulee olla pätevä ensiavun ja terveystiedon kouluttaja (ETK).
Selvitys ensiaputarvikkeiden kustannuksista
Ensiaputarvikkeet, mitkä

Selvitys ensiapukoulutuksen kustannuksista
Ensiapukoulutus³)

Kustannukset²)

Milloin koulutus annettu

Kustannukset²)

Ensiapukurssi I
Ensiapukurssi II
Hätäensiapukurssi tai
Ensiavun kertauskurssi

¹) Merkitään Tilastokeskuksen Toimialaluokituksen 2008 mukainen toimialanumero viiden numeron tarkkuudella.
²) Ensiaputarvikkeiden ja ensiapukoulutuksen kustannuksista tulee liittää hakemukseen maksukuitti.
³) Kun ensiapukoulutuksen on antanut muu kuin yrittäjän kanssa sopimuksen työterveyshuollosta tehnyt palveluntuottaja, yrittäjä hakee korvausta
koulutuksen kustannuksista tällä lomakkeella.
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4
MATKAT

Selvitys matkakustannuksista
Matkan aihe:
terveystarkastus
muu työterveyshuoltoon
liittyvä matka; mikä?
_________________________________________________________________________________________
Matkapäivä

Matkareitti

Kulkuneuvo

Km

Kustannukset 4)

sairaus
Matkapäivä

Matkareitti

Kulkuneuvo

Km

Kustannukset 4)

4

5
MAKSUOSOITE

) Liitä oheen maksukuitti tai muu luotettava selvitys matkakustannuksista, jos olet tehnyt matkan muulla kuin omalla autolla tai
yleisellä kulkuneuvolla.

IBAN-tilinumero
BIC-pankkitunniste
Maksun saajan nimi, jos eri kuin korvauksen hakija
Viitenumero tai
Viestitieto ______________________________________________________________

6
ALLEKIRJOITUS

Vakuutan, että tässä hakemuksessa antamani tiedot ovat oikeita.

7
VALTAKIRJA

Valtuutan alla mainitun henkilön nostamaan ja kuittaamaan minulle tulevan korvauksen.
Valtuutetun nimi

Paikka ja aika

Yrittäjän tai muun omaa työtään tekevän allekirjoitus ja nimen selvennys

Henkilötunnus

Lähiosoite
Postinumero

Postitoimipaikka

Valtuutetun allekirjoitus

Paikka ja aika

Yrittäjän allekirjoitus ja nimen selvennys

Ohjeita kustannusten korvaamisesta ja korvauksen hakemisesta
Tällä lomakkeella yrittäjä hakee korvausta ensiapuvalmiuskustannuksistaan ja matkakustannuksistaan.
Kela suorittaa YEL- ja MYEL -yrittäjälle työterveyshuollon korvausta 50 prosenttia ehkäisevän toiminnan ja 50 prosenttia työterveyshuollon lisäksi
järjestetyn sairaanhoidon tarpeellisista ja kohtuullisista kustannuksista. Ehkäisevän työterveyshuollon kustannuksista korvataan kuitenkin 60
prosenttia, jos yrittäjä on sopinut työterveyshuollon kanssa työkyvyn hallinnan, seurannan ja varhaisen tuen toteuttamisesta. Korvausta ei kuitenkaan
makseta enimmäismäärän ylittävistä kustannuksista.
Yrittäjän työterveyshuollon korvauksille on kaksi vuotuista enimmäismäärää: työpaikkaselvityksille omansa ja muulle ehkäisevälle työterveyshuollolle
omansa. Matkakustannukset ja ensiapuvalmiuskustannukset sisältyvät muun ehkäisevän työterveyshuollon enimmäismäärään.
Yrittäjän työterveyshuollon yhteydessä järjestetyn sairaanhoidon korvauksille on erillinen, vuotuinen yrittäjäkohtainen enimmäismäärä. Sairaanhoitoon
liittyvät matkakustannukset sisältyvät siihen. Kela vahvistaa yrittäjäkohtaiset enimmäismäärät vuosittain. Voimassa olevat enimmäismäärät ovat
nähtävissä Kelan internetsivuilla (www.kela.fi> Henkilöasiakkaat > Sairastaminen > Yrittäjän työterveyshuolto) ja Kelan esitteessä ”Tietoa työnantajille ja
yrittäjille työterveyshuollon korvauksista”
Yrittäjä voi katsoa oman työterveyshuoltonsa korvaustiedot Kelan sähköisten asiointipalvelujen kautta (www.kela.fi). Palveluun kirjaudutaan
verkkopankkitunnuksilla.
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