
Asiantuntijalääkäri Maarit Lindström, 
Kela, Yleislääkäripäivät 24.11.2017 

Kuka kuntouttaa,  
mikä kuntouttaa? 



Huoltosuhde 

2 



Työkyvyttömyyseläke, 
hylkäykset 2011 – 2014 (% hakemuksista) 
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Työkyky yleisesti, mistä on kysymys?  

Työkykyyn – kykyyn tehdä työtä,  
selviytyä työtehtävistä - vaikuttavat monet tekijät  

TYÖ- JA 
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Osasairauspäivärahan saajat ja 
työkykyneuvonta 2012 – 2014 
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Osasairauspäiväraha 
 

•  tukee työssä pysymistä 
•  estää työstä vieraantumista ja 
•  edistää oma-aloitteista paluuta kokoaikaiseen työhön 
•  on vapaaehtoinen järjestely, johon tarvitaan sekä 

työntekijän että työnantajan suostumus  
•  aloite voi tulla työntekijältä, työterveyshuollosta tai 

työnantajalta 



Kelan järjestämä kuntoutus 

Lakisääteinen 
•  vaativa kuntoutus 
•  ammatillinen kuntoutus 
•  kuntoutuspsykoterapia 
•  valitusoikeus 
Harkinnanvarainen  
•  muu ammatillinen ja lääkinnällinen 

kuntoutus 
•  määrärahojen puitteissa 
•  ei valitusoikeutta 



Kelan järjestämä kuntoutus vuonna 2015 
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 Tapaturma- ja 
 liikennevakuutus-   
 laitokset 
•  työtapaturmissa ja  
  liikennevahingoissa  
  vammautuneet 
•  ammattitautiin  
  sairastuneet 
•  ensisijaista 

Kela 
•  sairaat nuoret 
•  työelämään  
  heikosti kiinnittyneet 
•  yhteys työelämään 
katkennut 
•  työ- ja opiskelukyky 
olennaisesti heikentyneet 
•  kokonaistilanne 

Työeläkelaitokset 
•  vakiintuneesti  
  työelämässä olevat 
•  joilla on työkyvyn  
  menetyksen uhka (5 v) 
•  uhkaa voidaan siirtää/ 
estää kuntoutuksella 
•  n. 5 v työelämässä 
•  vähintään 34 256,82 e 
•  yhteys työelämään ei 
ole katkennut 
 

Ammatillista kuntoutusta järjestävät tahot 

Terveydenhuolto 
ja 
työterveyshuolto 
•  tutkimukset ja hoito 
•  aloitteet 
•  lausunnot 
•  ohjaus 
•  lääkinnällinen    
  kuntoutus 



Lakimuutos 1.1.2015 -> 

•  koskee sekä työeläkelaitoksia että Kelaa 
•  aina kuntoutustukea/työkyvyttömyyseläkettä 

haettaessa on arvioitava ammatillisen 
kuntoutuksen mahdollisuuksia 
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Oikeus ammatilliseen kuntoutukseen  

•  asianmukaisesti todettu sairaus tai vamma  
•  aiheuttaa opiskelu- ja työkyvyn ja 

ansiomahdollisuuksien olennaisen 
heikentymisen 

•  kokonaistilanne sitä vaatii 
Ø  fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky 
Ø  elämäntilanne, asumisolosuhteet, 
Ø  taloudelliset ja sosiaaliset seikat, 
Ø  koulutus, ammatti, aikaisempi toiminta, 
Ø  ikä jne. 

•  kuntoutuksen tulee olla tarkoituksenmukaista  ja 
oikea-aikaista 
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Kelan ammatillisen kuntoutuksen 
sisältö   (KKRL 7§ ja 8§) 

KKRL  
7 §  

Ammatillinen kuntoutus- 
selvitys 

TEAK: työkokeilu, 
 työhönvalmennus

   Kiila 
Vaikeavammaisten 
kalliit  ja vaativat 
apuvälineet 

 Elinkeinotuki 

 Koulutuskokeilu 

Ammatillinen koulutus 

Ammatillisen kuntoutuksen toimenpiteet 



Ammatillinen kuntoutusselvitys 1.1.2015 -> 

•  kuntoutustarveselvitys ja kuntoutustutkimus 
yhdistyivät yhdeksi toimenpiteeksi,  

•  jonka nimi on ammatillinen kuntoutusselvitys 
•  kesto enintään 12 pv ja 1-3 seurantapv 
•  tavoite: ammatillisen kuntoutussuunnitelman 

laatiminen – ei siis työkyvynarvio 
•  ei voida järjestää, jos 

Ø akuutti päihdeongelma 
Ø sairauden tutkimukset ja hoito alkuvaiheessa 
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Ammatillinen kuntoutusselvitys 

. 

 Kesto enintään 12 kuntoutuspäivää ja 1- 3 
seurantapäivää. Kokonaispituus määräytyy 

yksilöllisesti. 

Alkuvaihe   
2 - 3 kuntoutuspäivää, jotka toteutetaan yhtenä kokonaisuutena ja 

peräkkäisinä päivinä. 

Jatkovaihe   
enintään 9 kuntoutuspäivää, jotka toteutetaan enintään 3 jaksossa. 

Seurantavaihe  
1 – 3 seurantapäivää ja/tai 1 – 6 puhelinyhteydenottoa.  



TEAK= työllistymistä edistävä 
ammatillinen kuntoutus 

Hakija täyttää Kelan 
ammatillisen kuntoutuksen 

kriteerit ja kuntoutus on 
tarkoituksenmukaista 

Hakija on motivoitunut 
työelämään, voi sitoutua 

kuntoutukseen ja työpaikalla 
tapahtuvaan työskentelyyn 

Kuntoutujalla on hoitosuhde 
kuntoutuksen aikana  

hoitavan lääkärin ja muiden 
terveydenhuollon 

ammattihenkilöiden kanssa 

Kuntoutusta voi edeltää 
esimerkiksi: 
•  ammatillinen kuntoutusselvitys 
•  ammatillinen kuntoutuskurssi 
•  muun tahon järjestämä 

kuntoutusjakso 

Kuntoutusta haetaan 
ammatillisen kuntoutuksen 
hakemuksella (KU101) + B-
lääkärinlausunto, jossa on 

perusteet ja tavoitteet 
kuntoutukselle 



TEAK= työllistymistä edistävä 
ammatillinen kuntoutus 

Ammatillista 
kuntoutusselvitystä  

EI voida järjestää, jos 
henkilöllä on 

•  akuutti päihdeongelma 
•  akuutti psyykkinen tai somaattinen sairaus, 

jonka hoitoa ei ole vielä aloitettu tai hoito on 
sellaisessa vaiheessa, että henkilön on 
vaikea sitoutua kuntoutukseen 

•  taustalla viimeisen vuoden aikana tehty 
laajamittainen työkyvyn arviointi ja/tai 
ammatillinen suunnitelma, jonka jokin muu 
taho on tehnyt 

•  vanhuuseläke 
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Kuntoutujalla on.. 

työkokeilun jälkeen  

kohdentunut 
urasuunnitelma ja 

konkreettinen työtavoite 

kokemusta ammatillisen 
työn kokeilemisesta  

osaamista työnhausta, 
työhaastattelussa 

toimimisesta ja 
työyhteisötaidoista 

Mahdollisuus jatkaa 
esim. 

työhönvalmennuksella / 
opiskelulla 

työhönvalmennuksen 
jälkeen  

ammatillista 
työkokemusta ja taitoa 

työskennellä 
ammattitaitovaatimusten 
mukaisesti ulkopuolisella 

työpaikalla 

osaamista työnhausta, 
työhaastattelussa 
toimimisesta sekä 
työyhteisötaidoista 

työpaikka 

työkokeilun ja 
työhönvalmennuksen 

jälkeen  

kohdentunut 
urasuunnitelma ja 

konkreettinen työtavoite 

ammatillista 
työkokemusta ja taitoa 

työskennellä 
ammattitaitovaatimusten 
mukaisesti ulkopuolisella 

työpaikalla 

osaamista työnhausta, 
työhaastattelussa 
toimimisesta sekä 
työyhteisötaidoista 

työpaikka 
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Koulutuskokeilu 

•  tavoite: selvittää ammatillisen kuntoutuksen 
mahdollisuudet valitulla ammatti- tai koulutusalalla 
Ø koulutuksen asettamat vaatimukset 
Ø suoriutumisen edellytykset 

•  ei myönnetä valmentavaan koulutukseen 
•  ei myönnetä kansanopistoon, mikäli tavoitteena 

yleissivistävä koulutus 
•  muutamasta päivästä kahteen viikkoon 



Ammatilliset kuntoutuskurssit 

•  tavoite: 
Ø   lisätä elämänhallintaa ja aktiivisuutta 
Ø   parantaa työelämävalmiuksia 
Ø   tukea työelämään tai koulutukseen pääsyä 

•  ei ole ammatillista koulutusta 
•  kohderyhmä: 

Ø opintonsa keskeyttäneet sairauden/sosiaalisen tuen 
puutteen/elämänhallinnan heikentymisen takia 

Ø ammattiin valmistuneet, mutta joiden on vaikea työllistyä 
Ø  työkyvyttömyysetuudella olevat, jotka ovat motivoituneita 

palaamaan työelämään moniammatillisen tuen turvin. 



Ammatilliset kuntoutuskurssit 
 

•  esivalinta, hakemus mielellään  suoraan 
palveluntuottajalle 

•  Kokonaiskesto 110vrk 
•  Ryhmämuotoista kuntoutusta ja työharjoittelua 

vuorotellen 
•  Työharjoittelut ensisijaisesti ulkopuolisessa 

työpaikassa 
•  Seurantakäynnit  
•  Mahdollinen myös työeläkekuntoutettavalle 
•  Myös harkinnanvaraisena kuntoutuksena 



Koulutus 

•  Peruskoulutus on ammatillisen koulutuksen 
edellyttämää yleissivistävää koulutusta 

•  Ammatillinen koulutus voi olla 
•  perusammattikoulutusta 
•  uudelleen koulutusta 
•  Jatkokoulutusta 

•  Haetaan vasta siinä vaiheessa, kun hyväksytty 
koulutukseen 

Ammatillinen kuntoutusraha vaatii, että opiskelu on 
päätoimista 



Kuntoutuspsykoterapia 

•  tavoite on opiskelu- ja työkyvyn parantaminen 
•  kohderyhmänä ovat ne, jotka terapiaa eniten 

tarvitsevat ja siitä eniten hyötyvät 
•  toimenpiteet: yksilö-, ryhmä-, perhe-, pari-, 

kuvataide- ja musiikkiterapia 
•  korvataan enintään 80 krt/vuosi ja yhteensä 

enintään 200 krt/3 vuotta 
•  uusi jakso mahdollinen erityisistä syistä 5 vuoden 

kuluttua edellisen päättymisestä   
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Kuntoutuspsykoterapia 

•  diagnoosin voi tehdä psykiatri, ttl tai muu lääkäri 
•  alkuvaiheen 3 kk:n hoidon tulee olla laajempaa kuin 

diagnoosin tekeminen tai lausuntoa varten tehdyt 
käynnit 

•  psykiatrilla käyntejä tulee olla vähintään kaksi 
•  ensimmäisen vuoden lausunnon voi kirjoittaa vain 

psykiatri, jatkoon myös ttl:n tai muun hoitavan 
lääkärin lausunto on mahdollinen 

•  hoitovastuu voi terapian aikana olla psykiatrilla, 
ttl:llä tai muulla hoitavalla lääkärillä 
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Harkinnanvarainen kuntoutus 

•  sairaus -> toiminnanrajoitus -> kuntoutuksen tarve 
•  tärkeää oikea-aikaisuus ja tarkoituksenmukaisuus  
•  tavoitteena työ- tai toimintakyvyn turvaaminen tai 

parantaminen 
•  työikäiset työelämässä olevat  
•  lapset, eläkeikäiset -> itsenäisen selviytymisen 

tukeminen  
  



Harkinnanvaraisen kuntoutuksen sisältö 

KKRL  
12 §  

Ammatillisia valmiuksia 
lisäävät kurssit 

Yksilöllinen kuntoutusjakso 
(Kuntoutuslaitoshoito) 

   Kuntoutuskurssit Työhön liittyvät apu- 
välineet 

Sopeutumisvalmennus- 
kurssit 

Neuropsykologinen 
kuntoutus 



Sopeutumisvalmennuskurssit  

•  tavoite: lisätä valmiuksia mahdollisimman 
täysipainoiseen elämään sairaudesta 
huolimatta 

•  kesto on enintään 12 pv  
•  sisältö suunnitellaan kohderyhmän mukaan 
•  usein myös omaisten jakso 



Kuntoutuskurssit  

•  tavoite on työ- ja toimintakyvyn parantaminen  
•  toteutus ryhmissä 
•  Sairausryhmäkohtaisia 

•  Esim. tules-kurssi: Selkäsairaudet, Niskan, hartian ja/
tai yläraajan tule-sairaus, Alaraajan suurten nivelten 
sairaus (polvi, lonkka, nilkka) 



Yksilöllinen kuntoutusjakso 

•  sairaus on riittävästi tutkittu ja hoidettu 
•  sairauden pitkittyminen uhkaa työkykyä 
•  15 pv (1.1.2016 alkaen), jaksoissa 
•  avohoito ei ole riittävän tuloksellista 
•  oikea ajoitus  on tärkeää 
•  voi hakea läpi vuoden, kuntoutusjaksoja ole 

kurssirekisterissä 



Kuntoutuslaitosjaksolle ei ohjata… 

•  eläkehakuisia 
•  avohoito riittävää 
•  terveydentilaa koskevat tutkimukset kesken 
•  sairaus rajoittuneella alueella esim. polvi, olkapää 
•  päihdeongelmaisia 
•  vailla kuntoutusmotivaatiota olevia 
•  vaikeasti monisairaita 
•  avoimesti psykoottisia, väkivaltaisesti tai 

epäsosiaalisesti käyttäytyviä 
•  vaikeasti dementoituneita 
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Kela korvaa myös 

•  kuntoutuksesta aiheutuvia matkakustannuksia 
•  maksaa kuntoutuksen ajalta kuntoutusrahaa 
•  kuntoutusraha = sairauspäivärahan suuruinen 
Ø ammatillisessa kuntoutuksessa 75 % työtulosta 

•  vähintään 24,02 euroa / päivä vuonna 2015 
•  on veronalaista tuloa 
•  kuntoutusrahan määrän voi  arvioida Kelan 

internetsivuilla www.kela.fi/laskurit 
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Lääkärien kuuma linja 

•Etelä-Suomen vakuutusalue: 020 634 5045 
• Itä-Suomen vakuutusalue: 040 153 7303 
• Länsi-Suomen vakuutusalue: 
Ø Seinäjoki 020 63 45142 
Ø  Turku 040 482 9629 

• Pohjois-Suomen vakuutusalue: 040 136 9660 
 



Viranomaislinja 

•  puh: 020 692 235 
•  palvelee arkisin klo 9–16 
•  vastaa nopeisiin kysymyksiin 

•   etuuksien perusteista 
•   hakemismenettelystä 
•  asian käsittelyvaiheesta 
•  etuuden määrästä ja maksamisesta 

•  muissa asioissa palvelevat vakuutuspiirit : 
www.kela.fi/vakuutuspiirit 
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