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Kelan kuntoutus (KKRL 566/2005)

• Lain mukaan järjestettävä

• Vajaakuntoisten ammatillinen kuntoutus

• Vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus

• Kuntoutuspsykoterapia

• Harkinnanvarainen, määrärahasidonnainen

• Muu ammatillinen ja lääkinnällinen kuntoutus 

• Lisäksi Kela maksaa kuntoutusrahaa/nuoren kuntoutusrahaa

• Kelan kuntoutuspalveluiden sopimuskausi on 4 vuotta 

(poikkeus 2 v.)
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Kelan ammatillisen kuntoutuksen kohderyhmä

• Työikäiset nuoret

• Joiden on vaikea sairauden takia työllistyä, saada 

ammatillisia opintojaan päätökseen, löytää sopivaa 

koulutusalaa tai keskeyttävät koulunsa

• Syrjäytymisvaarassa olevat vajaakuntoiset nuoret

• Työikäiset vajaakuntoiset aikuiset

• Koulutetut henkilöt, jotka eivät kykene sairauden takia 

tekemään työtään tai työn tekemisessä on merkittäviä 

rajoitteita, suunnittelevat mahdollisesti ammattialan vaihtoa 

ja yhteys työelämään on katkennut

• Kouluttamattomat henkilöt, joilla sairaus haittaa 

työllistymistä tai sopivan ammattialan löytymistä, ja voivat 

olla syrjäytymisvaarassa
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Kuntoutustilasto v. 2014

5



Vajaakuntoisten ammatillisen kuntoutuksen kuntoutuspalveluja 
saaneet sairauspääryhmittäin vuosina 2004-2013
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Ammatillisen kuntoutuksen saajat 
sairauspääryhmittäin vuosina 2013 ja 2014
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Ammatillisen kuntoutuksen saajat ikäryhmittäin 
vuosina 2013 ja 2014
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Kelan ammatillisen kuntoutuksen ja nuorten (16−29-
vuotiaat) ammatillisen kuntoutuksen ratkaisut vuosina 
2013 ja 2014
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Ammatillista kuntoutusta saaneiden määrät 
eräissä toimenpiteissä 2013-2014
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Ammatilliset kuntoutuspalvelut
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Ammatillisen kuntoutuksen toimenpiteet

Kela järjestää ja korvaa

• Ammatillisia kuntoutusselvityksiä

• työ- ja koulutuskokeiluja

• työkykyä ylläpitävää valmennusta (TYK-valmennusta)

• Työhönvalmennusta ja MT-työhönvalmennusta

• perus-, jatko- ja uudelleenkoulutusta sekä tällaisen koulutuksen 
suorittamiseksi välttämätöntä yleissivistävää koulutusta ja valmennusta

• ammatillisia kursseja

Lisäksi Kela
• järjestää ja korvaa tarpeelliset kalliit ja vaativat opiskelun tai työn 

apuvälineet

• maksaa elinkeinotukea työvälineiden ja koneiden hankkimista sekä 
oman yrityksen perustamista ja muuttamista varten
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Ammatillinen kuntoutusselvitys 1/2

Sisältö:

• Tunnistetaan ja arvioidaan työ- ja /tai opiskelukykyyn vaikuttavia tekijöitä ja 

selvitetään sekä lääkinnällisen että erityisesti ammatillisen kuntoutuksen tarpeet 

sekä mahdollisuudet. 

• Tuottaa yksilöllisen ammatillisen kuntoutussuunnitelman 

kuntoutusvaihtoehtoineen. 

• Kesto enintään 12 kuntoutuspäivää (alkuvaihe 2-3 pv, jatkovaihe 9 pv) ja 

1- 3 seurantapäivää. Kokonaispituus määräytyy aina yksilöllisesti.

Kenelle:

• asiakkaalla useita toiminnanvajavuutta tai työrajoituksia aiheuttavia sairauksia tai 

vammoja, tai

• sosiaaliset tai muut suoriutumisongelmat vaikeuttavat kuntoutussuunnitelman 

tekoa tai

• suunnitteilla on ammatinvaihto tai koulutus ja suunnitelman laatiminen edellyttää 

moniammatillista arviointia

• Kel 13 §:n muutos 1.1.2015 lukien: Ennen kuin Kansaneläkelaitos tekee 

päätöksen työkyvyttömyyseläkkeestä, sen tulee tarvittaessa varmistaa, että 

hakijan mahdollisuudet kuntoutukseen on selvitetty.
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Ammatillinen kuntoutusselvitys 2/2

• Jos ammatillinen kuntoutusselvitys asiakkaan tarpeen mukaisesti ja 

palveluntuottajan arvioinnin perusteella jatkuu alkuvaiheesta 

jatkovaiheeseen, tehdään siitä yhdessä suunnitelma ja aikataulu.

• Jos alkuvaiheen arvioinnin perusteella todetaan, että ammatillisen 

kuntoutussuunnitelman laatiminen ei ole ajankohtaista, vaan että 

 Kuntoutujalle on ensisijaista esim. ohjaus lääkinnälliseen kuntoutukseen tai 

terveydentilan tutkimuksiin ja hoitoon tai muulle taholle (esim. TE-toimisto)

tai

 työeläkelaitos vastaa asiakkaan ammatillisesta kuntoutuksesta, 

niin tällöin ammatillinen kuntoutusselvitys päätetään alkuvaiheen 

selvitykseen eikä jatkovaihetta ja seurantavaihetta järjestetä.
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Ammatillinen koulutus

Sisältö:

• Ammatillisena kuntoutuksena voidaan myöntää sellainen asiakkaalle sopiva 

koulutus, joka mahdollistaa osallistumisen työelämään sairaudesta tai 

vammasta huolimatta ja/tai joka vähentää työkyvyttömyyden riskiä. 

• Suunnitellun koulutus- ja ammattialan tulee olla asiakkaalle sairauden tai 

vamman kannalta sopiva, perustuu kuntoutussuunnitelmaan ja on 

tutkintotavoitteista. Lisäksi sen tulee mahdollistaa toimeentulon hankkiminen 

uuden koulutuksen mukaisessa työssä.

• Koulutus voi olla perus-, uudelleen-, jatko- tai täydennyskoulutusta sekä 

ammatillisen koulutuksen vuoksi välttämätöntä peruskoulutusta. 

Kenelle:

• Niille työikäisille ja nuorille vajaakuntoisille henkilöille, jolla asianmukaisesti 

todettu sairaus, vika tai vamma on aiheuttanut tai sen arvioidaan aiheuttavan 

lähivuosina työ- tai opiskelukyvyn ja ansiomahdollisuuksien olennaisen 

heikentymisen.

• Nuorelle, jolla sairaus, vika tai vamma aiheuttaa olennaisia rajoituksia 

ammatin tai työn valinnassa.

• Koulutuksen ajalta Kela maksaa kuntoutujalle kuntoutusrahaa. 



Koulutuskokeilu

Sisältö:

• Koulutuskokeilussa kuntoutujalla on mahdollisuus tutustua 

kouluelämään  ja arvioida omaa kiinnostustaan tiettyyn 

koulutusalaan.

• Kokeilun tavoitteena on saada tietoa ja selvyyttä siitä, mitä 

vaatimuksia koulutus kuntoutujalle asettaa ja millaista suoriutumista 

edellytetään kuntoutujan valitsemalla ammattialalla

• Koulutuskokeilua järjestetään ammatillisissa erityisoppilaitoksissa ja 

muissa ammatillisissa oppilaitoksissa

• Kokeilu voi kestää 1-14 vrk

Kenelle:

• Koulutuskokeilu on tarkoitettu vaikeavammaisille nuorille tai muille 

henkilöille, joilla on koulutusalan valinnassa erityisiä vaikeuksia.
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Työkokeilu, työhönvalmennus ja 
mielenterveyskuntoutujien (MT) työhönvalmennus

Työkokeilu
42 pv (sis. 2 seurantaa)

Löytää/varmistaa kuntoutujalle
soveltuva työ-/koulutusala, jota 

kuntoutuja kokeilee pääsääntöisesti 
1-3 ulkopuolisessa työpaikassa.

Ammatillisten vaihtoehtojen 
arvioiminen 

Työn kokeilupaikan etsiminen

Suunnitellun ammatti-/ 
koulutusalan soveltuvuuden 

varmistaminen 

Tuki työnhaku-/ työelämätaitojen 
vahvistamiseen 

Työhönvalmennus
120 pv (sis. 1-10 seurantaa)

Löytää kuntoutujan toiveita, 
osaamista ja taitoja vastaava sekä 

terveydentilaan soveltuva 
palkkatyö

Työn etsiminen 

Yksilöllinen tuki ja ohjaus työn 
tekemiseen ja työelämään 

siirtymiseen

Työnantajalle tarjottava tuki 
kuntoutujan työllistämisessä ja 

työssä selviytymisen 
turvaamisessa

MT-
työhönvalmennus

240 pv (sis. 3-20 seurantaa)

Löytää kuntoutujan toiveita, 
osaamista ja taitoja vastaava sekä 

terveydentilaan soveltuva 
palkkatyö

Työn etsiminen 

Pitkäkestoinen yksilöllinen tuki ja 
ohjaus työn tekemiseen ja 
työelämään siirtymiseen

Työnantajalle tarjottava tuki 
kuntoutujan työllistämisessä ja 

työssä selviytymisen 
turvaamisessa
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- Kuntoutujalle pyritään antamaan mahdollisuus kokeilla työtä ja kehittää taitojaan työpaikalla, aitojen työtehtävien parissa!



Esimerkkejä siitä, kenelle työkokeilu, 
työhönvalmennus ja MT-työhönvalmennus 
sopivat

•esim. nuori asiakas, joka on ollut TE-palveluissa uravalmennuksessa 
ja jonka arvioidaan tarvitsevan kuntoutuksellista tukea soveltuvan 
alan valintaan

•aikuinen asiakas vaihtaa ammattialaa (ei TEL piirissä), eikä tiedä 
mikä ala hänelle soveltuisi

Työkokeilu

•esim. nuori tai aikuinen asiakas tietää itselleen soveltuvan alan, 
mutta tarvitsee yksilöllistä tukea ja ohjausta työn etsintään ja 
työelämään siirtymiseenTyöhönvalmennus

•esim. nuori tai aikuinen asiakas tietää itselleen soveltuvan alan, 
mutta tarvitsee mielenterveyden häiriöiden erityistarpeet huomioivaa 
pitkäkestoista yksilöllistä tukea ja ohjausta työn etsintään ja 
työelämään siirtymiseen

MT-
työhönvalmennus
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Aikuisten ammatilliset kuntoutuskurssit 1/2

Sisältö: 

• Aikuisten ammatillinen kuntoutuskurssi on avomuotoista kuntoutusta

• Kurssilla on esivalintamenettely; palveluntuottaja haastattelee hakijan 

ja tekee esivalinnan hakijan kurssille soveltuvuudesta, jonka jälkeen 

Kelassa tehdään kurssia koskeva kuntoutuspäätös

• Kurssille osallistuu 10 kuntoutujaa

Kenelle:

• 18-25-vuotiaille nuorille aikuisille (nuorten ryhmä)

• 26-60-vuotiaille aikuisille (aikuisten ryhmä)

• 18-60-vuotiaille aikuisille (nuorten ja aikuisten yhdistetty ryhmä)

• Kuntoutujat ovat eri sairauksia sairastavia vajaakuntoisia 

henkilöitä, jotka ovat palaamassa työhön tai ovat kuntoutustuella 

tai jotka ovat poissa työelämästä tai jotka ovat syrjäytyneet tai joilla 

on uhka syrjäytyä.



Aikuisten ammatilliset kuntoutuskurssit 2/2

Tavoitteena on 

• auttaa työelämään pääsyä joko suoraan työharjoittelun kautta tai 

etsimällä kuntoutujalle sopiva koulutus- tai ammattiala 

työharjoittelussa ja laatimalla jatkosuunnitelma työhön palaamiseksi 

esimerkiksi koulutuksen kautta, tässä tärkeää on palveluntuottajan 

antama tuki 

• omien voimavarojen, osaamisen ja vahvuuksien tunnistaminen

• elämänhallinnan, työelämätaitojen ja aktiivisuuden lisääminen

• toimivan tukiverkoston luominen kotipaikkakunnalla. 

Toteutus

• Kurssi toteutetaan 12 kuukauden aikana

• Kurssin kesto on yhteensä 110 vrk, joka sisältää

− ryhmämuotoista kuntoutusta 35 vrk, työharjoittelua 70 vrk, kuntoutujan 

yksilöllisiä käyntejä palveluntuottajan luokse 3 kertaa ja ryhmän tapaamisia 

2 kertaa



Apuvälineet 

Sisältö: 

• Tavoitteena on 

• työkyvyn ja ansiomahdollisuuksien parantaminen ja säilyttäminen 

• parantaa selviytymistä apuvälineillä niissä toiminnoissa, joita sairaus tai 

vamma välittömästi vaikeuttaa työssä tai opiskelussa 

• Apuväline on yksilöllisesti suunniteltu ja tekniseltä tasoltaan vaativa ja siten 

kallis

• Apuväline voi myös olla standardivalmisteinen laite (esim. kannettava tietokone) 

kun sen tarve perustuu sairauteen tai vammaan ja se on yksilöllisesti perusteltu, 

tietylle vammaryhmälle suunniteltu laite (esim. lukutelevisio) tai 

standardivalmisteen ja tietylle vammaryhmälle suunnitellun laitteen kokonaisuus 

(esim. pistenäytöllä varustettu tietokone).

Kenelle: 

• Vajaakuntoisille henkilöille, jotka

• eivät sairauden, vian tai vamman aiheuttaman haitan takia suoriudu 

opiskelusta tai työstä ilman haettavaa apuvälinettä tai suoriutuminen ilman 

apuvälinettä on kohtuuttoman vaikeaa tai rasittavaa

• saavat työstä toimeentulonsa tai olennaista lisäansiota eläkkeeseensä. 



Elinkeinotuki

Sisältö: 

• Elinkeinotuki on elinkeinon tai ammatin harjoittamiseksi myönnettävä tarpeellinen ja 

kohtuullinen avustus työvälineiden ja koneiden hankkimista sekä oman yrityksen 

perustamista tai muuttamista varten.

• Elinkeinotukena myönnetään määrä, joka arvioidaan kuntoutujan tilanteessa 

kohtuulliseksi ja tarpeelliseksi. Elinkeinotuen enimmäismäärä on 80 % avustuksella 

rahoitettavan hankinnan hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista eli kuntoutujalle jää aina 

vähintään 20 %:n omavastuuosuus. Elinkeinotuen ehdoton enimmäismäärä on 17 000 

euroa

• Elinkeinotukena myönnetään avustusta yritystoimintaan tai itsenäiselle 

ammatinharjoittajalle, ei sen sijaan toisen työssä olevalle.

Kenelle: 

• Asiakkaalle 

• jonka työkyky ja ansiomahdollisuudet ovat olennaisesti heikentyneet sairauden, vian 

tai vamman 



Työkykyä ylläpitävä ja parantava toiminta eli 
TYK- kuntoutus 

Sisältö:

Työssä jatkamista tuetaan vahvistamalla kuntoutujan voimavaroja työssä 

selviytymiseen. 

Tavoitteena on,  

• että kuntoutuja voi jatkaa omassa työssään tai siirtyä terveydentilan 

kannalta sopivampiin työtehtäviin. 

• käynnistää muutos- ja oppimisprosessi, jossa kuntoutuja itse osallistuu 

kuntoutuksen tavoitteiden määrittämiseen.

• Tyk-kuntoutus voi toteutua yksilöllisenä valmennuksena tai ryhmämuotoisena.

• Tyk-kuntoutuksen kesto 30 – 33 vrk. 

Kenelle:

• työntekijöille, joilla asianmukaisesti todettu sairaus, vika tai vamma on 

aiheuttanut tai sen arvioidaan aiheuttavan lähivuosina työkyvyn ja 

ansiomahdollisuuksien olennaisen heikentymisen. 

• työpaikalla ja/tai työterveyshuollossa on selvitetty työntekijän 

kuntoutustarve ja –mahdollisuudet, mutta työpaikan ja työterveyshuollon 

toimenpiteet eivät ole parantaneet työssä selviytymistä.
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Tietoa

Kuntoutusrahasta

Kuntoutuksen hakemisesta

Lisätietojen hankkimisesta
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Kuntoutusraha

• Tarkoituksena turvata kuntoutujan toimeentuloa kuntoutuksen 

ajalta

• Myöntämisedellytykset:

o kuntoutuksen tarkoituksena on kuntoutujan työelämään tulo, työelämässä 

pysyminen tai sinne palaaminen

o kuntoutuja on 16–67-vuotias

o kuntoutuja on estynyt tekemästä työtään

o hyväksyttävä kuntoutuspäätös esim. Kelasta, sosiaali- tai 

terveydenhuollosta

• Veronalaista tuloa

• Voidaan maksaa kuntoutusajan palkkaa vastaavalta ajalta 

työnantajalle

• Omavastuuaika

• Maksetaan kuntoutukseen osallistumisen ajalta (myös odotus-

ja väliaika mahdollisia)

• Kuntoutusrahan määrän voi arvioida www.kela.fi/laskurit25



Nuoren kuntoutusraha

• Tarkoituksena

o nuoren ammatillisen kuntoutuksen varmistaminen ja työllistymisen 

edistäminen sekä

o ehkäistä nuoren siirtymistä työkyvyttömyyseläkkeelle

• Myöntöedellytyksenä

o ikä 16−19 vuotta

o nuoren työkyky  tai mahdollisuudet valita ammatti ja työ ovat sairauden tai 

vamman vuoksi olennaisesti heikentyneet

o tarve tukitoimiin opiskelussa ja muussa kuntoutuksessa

o kuntoutus perustuu kotikunnassa nuorelle laadittuun henkilökohtaiseen 

opiskelu- ja kuntoutumissuunnitelmaan (katso: KU 110)

• Maksetaan ajalta, jolloin nuori opiskelee tai osallistuu muuhun 

toimintaan, joka edistää nuoren kuntoutusrahan tarkoitusta
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Ammatillisen kuntoutuksen hakemuslomakkeet

Ammatillinen kuntoutus 

hakemus lomakkeella KU 101 

Apuvälineet 

hakemus lomakkeella KU 103

Elinkeinotuki

hakemus lomakkeella KU 105

Kuntoutusraha

• hakemus verkossa tai lomakkeella KU 112
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Miten haet Kelan ammatilliseen 
kuntoutukseen?

• Hakemus (KU 101,KU103 tai KU 105)

• Hoitavan lääkärin B-lausunto

• Tarvittavat muut lääketieteelliset selvitykset

Voit varata ajan haastatteluun/keskusteluun Kelan toimistoon

• Haastattelussa Kelan kuntoutuskäsittelijän kanssa mietitään 

ammatillista suunnitelmaa ja samalla saat apua 

hakemuslomakkeen täyttämisessä

• Ota haastatteluun mukaasi koulu- ja työtodistukset



Kuntoutussuunnitelmaan
toiveita

• Diagnoosi ja ICF numero

• Mikä on asiakkaan tämä hetkinen toimintakyky?

• Arkiaskareet? 

− Esim. kaupassa käynti?

− Ns. tavallisen arkipäivän sisältö?

• Sosiaalinen verkosto?

• Harrastukset?

• Miten sairaus näkyy opiskelu- ja työkykyä 

alentavasti?

• Mikä on kuntoutuksen tavoite? 

• Lyhyen ja pitkän aika välin konkreettiset tavoitteet



Mistä saa tietoa Kelan kuntoutuksesta ?

Yhteistyökumppani

• www.kela.fi> Yhteistyökumppanit

• Valtakunnallinen viranomaislinja puh. 020 692 235> vastataan 

yleisesti etuuteen liittyviin kysymyksiin

Kuntoutuja

• www.kela.fi> Henkilöasiakkaat

• Valtakunnallinen kuntoutuksen palvelunro 020 692 205

• Kelan toimistot

• Ajanvaraus Kelan toimistoon tai puhelinaika

- > Automaattinen puhelinpalvelu 020 634 0210
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Sidosryhmäyhteistyö ammatillisessa 
kuntoutuksessa

Jotta kuntoutuja eläisi hyvää elämää tässä talossa, 

siihen osallistuvat  yhteistyössä useat tahot 

TE-

toimisto

Terveydenhuolto

Kela

Oppilaitokset

Sosiaali

toimisto

Työnan-

taja

Koti ja 

perheenjäsenet

Palveluntuottajat
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KIITOS


