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Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelai-
toksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista 
annetun lain muuttamisesta 

 
 
 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kan-
saneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja 
kuntoutusrahaetuuksista annettua lakia siten, 
että kuntoutusrahaa voitaisiin maksaa osittai-
sena kuntoutujalle, joka työskentelee osapäi-
väisesti kuntoutuspäivänä. Tarkoituksena on 
kannustaa kuntoutujaa työskentelemään osa-
päiväisesti kuntoutuksen aikana. Työn ja 
kuntoutuksen yhteensovittamista pyritään 
edistämään mahdollistamalla kuntoutusrahan 
maksaminen vähintään neljä tuntia matkoi-
neen kestävän kuntoutuksen ajalle. Kuntou-
tuksesta aiheutuvan työstä poissaolon kestos-

ta riippuen kuntoutujalle maksettaisiin kun-
toutusraha joko täysimääräisenä tai osakun-
toutusrahana. Osakuntoutusraha maksettai-
siin osapäiväisesti kuntoutuspäivänä työsken-
televälle ja sen määrä olisi puolet sen kun-
toutusrahan määrästä, jonka hän saisi estyes-
sään työstään kokopäiväisesti. 

Esitys liittyy valtion vuoden 2015 talousar-
vioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi 
sen yhteydessä. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 
1 päivänä lokakuuta 2015. 

 
————— 
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YLEISPERUSTELUT 

1  Nykyt i la  ja  sen arvioint i  

Kansaneläkelaitoksella on lakisääteinen 
velvollisuus järjestää ja korvata vajaakuntois-
ten ammatillista kuntoutusta, vaikeavam-
maisten lääkinnällistä kuntoutusta ja kuntou-
tuspsykoterapiaa. Lisäksi Kansaneläkelaitos 
järjestää ja korvaa harkinnanvaraista lääkin-
nällistä ja ammatillista kuntoutusta, jota to-
teutetaan eduskunnan vuosittain myöntämän 
rahamäärän ja sen käytöstä laaditun suunni-
telman mukaan. Kansaneläkelaitoksen kun-
toutusta järjestetään, ellei siihen ole oikeutta 
tai ellei sitä ole järjestetty Kansaneläkelai-
toksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusraha-
etuuksista annetussa laissa (566/2005, jäl-
jempänä kuntoutuslaki) mainittujen muiden 
lakien perusteella. Kansaneläkelaitoksen jär-
jestämään ammatilliseen kuntoutukseen kuu-
luu muun muassa kuntoutustutkimuksia, työ- 
ja koulutuskokeiluja, työhönvalmennusta, 
työkykyä ylläpitävää ja parantavaa valmen-
nusta ja koulutusta. Vaikeavammaiselle va-
kuutetulle on järjestettävä lääkinnällisenä 
kuntoutuksena tehostetut ja yksilöllisesti 
suunnitellut avo- ja laitoskuntoutusjaksot, jos 
ne eivät liity välittömästi sairaanhoitoon ja 
jos ne ovat tarpeen kuntoutujan työ- ja toi-
mintakyvyn turvaamiseksi tai parantamisek-
si. Kansaneläkelaitos järjestää harkinnanva-
raisena kuntoutuksena muun muassa yksilöl-
lisiä kuntoutusjaksoja, sairausryhmäkohtaisia 
sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskursseja 
tai neuropsykologista kuntoutusta. Osa har-
kinnanvaraisen kuntoutuksen varoista vara-
taan vuosittain kuntoutuksen kehittämis- ja 
tutkimustoimintaan, jonka painoalueet määri-
tellään vuosittain kolmivuotissuunnitelmassa. 
Harkinnanvaraisen kuntoutuksen varoista ra-
hoitetaan jossain määrin ammatillisen kun-
toutuksen toimenpiteitä, kun ammatillisen 
kuntoutuksen myöntämisedellytykset eivät 
täyty. Tällöinkin kuntoutuksen tavoitteena 
tulee olla työelämään pääseminen tai työelä-
mässä pysyminen. Kansaneläkelaitos järjes-
tää työ- tai opiskelukyvyn tukemiseksi tai pa-
rantamiseksi tarkoituksenmukaista kuntou-
tuspsykoterapiaa, jos asianmukaisesta hoi-
dosta huolimatta mielenterveyden häiriö uh-
kaa työ- tai opiskelukykyä. 

Kuntoutujan toimeentulon turvaamiseksi 
voidaan kuntoutuksen ajalta maksaa kuntou-
tusrahaa, jos kuntoutuksen tavoitteena on 
työelämässä pysyminen, sinne palaaminen tai 
työelämään tulo. Kansaneläkelaitoksen jär-
jestämässä kuntoutuksessa olevien henkilöi-
den lisäksi kuntoutusrahaa voidaan maksaa 
myös henkilöille, joiden kuntoutus perustuu 
työterveyshuoltolakiin (1383/2001), tervey-
denhuoltolakiin (1326/2010) tai päihdehuol-
tolakiin (41/1986). Lisäksi kuntoutusrahaa 
voidaan maksaa vammaisuuden perusteella 
järjestettävistä palveluista ja tukitoimista an-
netun lain (380/1987) mukaisen taikka Raha-
automaattiyhdistyksen rahoittaman sopeutu-
misvalmennuksen ajalta, sekä vastaavasti 
kuin kuntoutujalle itselleen, perhekuntoutuk-
seen osallistuvalle kuntoutujan omaiselle tai 
muulle läheiselle lastensuojelulakiin 
(417/2007), kehitysvammaisten erityishuol-
losta annettuun lakiin (519/1977) tai päihde-
huoltolakiin perustuen. Kuntoutusraha voi-
daan lisäksi myöntää ammatillisesta kuntou-
tuksesta annetun lain (630/1998) tai ammatil-
lisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 
(631/1998) mukaisen oppisopimukseen pe-
rustuvan oppisopimuskoulutuksen ajalta sekä 
nuoren kuntoutusrahana 16—19-vuotiaalle 
vajaakuntoiselle nuorelle. 

Kuntoutuslain mukaan kuntoutusrahaa 
maksetaan 16—67-vuotiaalle Suomessa asu-
valle vakuutetulle, joka on estynyt tekemästä 
kuntoutuksen vuoksi omaa tai toisen työtä. 
Omana työnä pidetään kuntoutujan omassa 
tai perheenjäsenensä yrityksessä, liikkeessä 
tai ammatissa taikka maa-, metsä-, koti- tai 
muussa taloudessa suorittamaa työtä ja itse-
näistä tieteellistä tai taiteellista työtä sekä 
päätoimista, muuna kuin kuntoutuksena an-
nettavaa opiskelua oppilaitoksessa tai am-
mattikurssilla. Myös eläkkeensaajalla voi ol-
la oikeus kuntoutusrahaan, ei kuitenkaan 
henkilöllä, joka saa vanhuus- tai varhennet-
tua vanhuuseläkettä kansaneläkelain 
(568/2007), työeläkelakien tai takuueläkkees-
tä annetun lain (703/2010) mukaisesti. 
Myöskään täyttä ansionmenetyskorvausta 
pakollista tapaturmavakuutusta tai liikenne-
vakuutusta koskevien lakien, sotilasvamma-
lain (404/1948) tai sotilastapaturmalain 
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(1211/1990) perusteella saavalla ei ole oike-
utta Kansaneläkelaitoksen myöntämään kun-
toutusrahaan. 

Kuntoutusrahaa maksetaan kuntoutukseen 
osallistumisen ajalta laissa säädetyn omavas-
tuuajan jälkeen jokaiselta arkipäivältä, jona 
kuntoutus matkoineen edellyttää vähintään 
kuusi tuntia kestävää työstä poissaoloa tai jo-
na kuntoutus muutoin tosiasiallisesti estää 
kuntoutujaa tekemästä työtä ja saamasta toi-
meentuloa kyseiseltä päivältä. Omavastuu-
aika on lähtökohtaisesti kuntoutuksen alka-
mispäivä ja sitä seuraavat yhdeksän arkipäi-
vää. Arkipäiviksi luetaan pääsääntöisesti ka-
lenteriviikon päivät maanantaista lauantaihin. 

Kuntoutusraha maksetaan ilman omavas-
tuuaikaa, jos kuntoutuja on välittömästi en-
nen kuntoutusrahaa saanut sairaus-, tai työt-
tömyysetuutta tai koulutustukea. Omavastuu-
aikaa ei ole myöskään, kun kuntoutusrahaa 
myönnetään lapsensa kuntoutukseen osallis-
tuvalle vanhemmalle. Omavastuuaika on 
kuntoutuksen alkamispäivä, jos kysymykses-
sä on esimerkiksi kuntoutustarpeen tai -
mahdollisuuksien selvittäminen, enintään 12 
arkipäivää kestävä sopeutumisvalmennus tai 
perhekuntoutus tai enintään 18 arkipäivää 
kestävä yksilökuntoutus. Päivän omavastuu-
aikaa sovelletaan myös silloin, kun kuntoutus 
alkaa uudelleen kuukauden kuluessa edelli-
sestä kuntoutusjaksosta. Eläkkeensaajan kun-
toutusrahan omavastuuaika on 30 päivää 
kuntoutuksen alkamispäivästä kaikki kalente-
ripäivät mukaan lukien. 

Oikeus Kansaneläkelaitoksen kuntoutusra-
haan edellyttää, että kuntoutujalle on tehty 
kuntoutuspäätös kuntoutuslain 18 ja 19 §:n 
mukaisesta kuntoutuksesta. Ilman kuntoutus-
päätöstä kuntoutusrahaa voidaan maksaa 
16—19-vuotiaalle vajaakuntoiselle nuorelle 
ammatillisen kuntoutumisen varmistamiseksi 
ja työllistymisen edistämiseksi. Tämä niin 
sanottu nuoren kuntoutusraha on ensisijainen 
työkyvyttömyyseläkkeeseen nähden. Edelly-
tyksenä on, että kotikunnan asiantuntijavi-
ranomaiset ovat yhteistyössä vajaakuntoisen 
nuoren ja hänen huoltajiensa kanssa laatineet 
nuorelle henkilökohtaisen opiskelu- ja kun-
toutumissuunnitelman, jonka tavoitteena on 
ammatillisen kuntoutumisen varmistaminen 
ja työllistymisen edistäminen. Edelleen kun-
toutusrahaa voidaan maksaa vajaakuntoiselle 

kuntoutuksena järjestettävän ammatillisesta 
koulutuksesta annetun lain tai ammatillisesta 
aikuiskoulutuksesta annetun lain mukaisen 
oppisopimuskoulutuksen ajalta. Koulutukses-
ta ei silloin tehdä erillistä kuntoutuspäätöstä. 

Kansaneläkelaitoksen kuntoutusraha on 
yleensä sairausvakuutuslain (1224/2004) 
mukaisen päivärahan suuruinen. Ammatilli-
sen kuntoutuksen ajalta kuntoutusraha on sai-
rauspäivärahaa suurempi ollen 75 prosenttia 
sairauspäivärahan perusteena olevasta työtu-
losta. Kuntoutusraha on kuitenkin aina vähin-
tään vähimmäismääräisen sairauspäivärahan 
suuruinen. Eläkkeensaajan kuntoutusraha on 
10 % hänelle maksettavien eläkkeiden yh-
teismäärästä ja se maksetaan eläkkeiden li-
säksi. 

Kansaneläkelaitos voi maksaa käytännössä 
kuntoutusrahaa vain kokopäiväisen kuntou-
tuksen ajalta. Etuuden myöntämisedellytyk-
set ovat kuntoutuslaissa pysyneet muuttumat-
tomina pitkään. Kuntoutusta on kuitenkin 
viime vuosina kehitetty asiakaslähtöisesti ai-
kaisempaa avomuotoisempaan ja kevyem-
pään suuntaan, jossa korostetaan kuntoutujan 
aktiivisuutta ja osallistumista tukevaa toimin-
tatapaa. Lisäksi kuntoutustoimenpiteitä on 
tuotu lähelle kuntoutujan työtä ja elinympä-
ristöä. Työeläkelakien mukaan on mahdollis-
ta myöntää kuntoutusrahan lisäksi osakun-
toutusraha. Kansaneläkelaitoksen järjestä-
mässä kuntoutuksessa on jo nykyään koko-
päiväistä kuntoutusta lyhyempiä käyntikerto-
ja, mutta kuntoutuslaki ei mahdollista toi-
meentulon turvaamista kuntoutusrahalla ly-
hyemmän kuntoutuksen ajalta. Tämä on on-
gelmallista kuntoutuksen kannustavuuden ja 
kuntoutujan toimeentulon kannalta. 
 
2  Esityksen tavoit teet  ja  keskei set  

ehdotukset  

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kun-
toutusrahan maksamisesta osakuntoutusraha-
na, jos kuntoutuja työskentelee kuntoutus-
päivänä osapäiväisesti. Lisäksi muutettaisiin 
kuntoutusrahaan oikeuttavan kuntoutuksen 
päivittäistä vähimmäiskestoa. Muutoksilla 
pyritään edistämään työskentelyn ja kuntou-
tuksen yhteensovittamista sekä kuntoutuksen 
sisällöllistä kehittämistä asiakaslähtöiseen ja 
avomuotoiseen suuntaan. 
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Täysimääräiseen kuntoutusrahaan olisi jat-
kossakin oikeus kuntoutujalla, joka estyy 
työstään kuntoutuksen vuoksi kokopäiväises-
ti. Jos kuntoutukseen osallistuminen ei estäisi 
kuntoutujaa tekemästä työtään kokopäiväi-
sesti, hän voisi työskennellä osapäiväisesti ja 
saada kuntoutusrahan osakuntoutusrahana. 
Oikeus osakuntoutusrahana maksettavaan 
kuntoutusrahaan olisi kuntoutujalla, joka 
osallistuu työelämätavoitteiseen kuntoutuk-
seen ja on osapäiväisesti estynyt kuntoutuk-
sen vuoksi palkkatyöstään tai yritystoimin-
nastaan. 

Kuntoutusraha maksettaisiin osittaisena 
sellaiselta kuntoutuspäivältä, jona kuntoutuja 
tosiasiallisesti työskentelee enintään 60 % 
normaalityöajastaan ja siten menettää vähin-
tään 40 % päivittäisestä työpanoksestaan. 
Osakuntoutusrahan määrä olisi puolet sen 
kuntoutusrahan määrästä, johon vakuutetulla 
olisi oikeus, jos hän olisi kokopäiväisesti es-
tynyt työstään kuntoutuspäivänä. Osakuntou-
tusrahaan sovellettaisiin muutoin samoja 
sääntöjä kuin täytenä maksettavaan kuntou-
tusrahaankin. 

Kuntoutusrahan maksaminen joko täysi-
määräisenä tai osakuntoutusrahana riippuisi 
kuntoutuspäivänä toteutuneen työskentelyn 
määrästä. Kuntoutuja, joka ei voi kuntoutuk-
sen lisäksi työskennellä lainkaan palkkatyös-
sä tai yritystoiminnassa, saisi kuntoutusrahan 
täysimääräisenä. Täysimääräistä kuntoutus-
rahaa maksettaisiin siten työelämään pyrki-
välle kuntoutujalle, joilla ei ole työsuhdetta 
tai yritystoimintaa. Myös sellainen palkka-
työssä oleva tai yritystoimintaa harjoittava 
kuntoutuja, joka ei kuntoutuksen vuoksi voisi 
työskennellä kuntoutuspäivänä, saisi kuntou-
tusrahan täysimääräisenä. Kuntoutusraha 
maksettaisiin osakuntoutusrahana kuntoutu-
jalle, joka työskentelee palkkatyössä tai yrit-
täjänä kuntoutuspäivänä osapäiväisesti. Osa-
kuntoutusrahaan oikeuttaisi osapäiväinen 
työskentely, joka ei kuitenkaan ylittäisi 60 % 
hänen normaalista päivittäisestä työskente-
lystään. 

Kuntoutusrahan tarkoituksena on korvata 
kuntoutukseen osallistumisesta aiheutuvaa 
ansion- ja työpanoksen menetystä. Osakun-
toutusrahan maksettavalla kuntoutusrahalla-
kaan ei ole tarkoituksenmukaista korvata 
enemmän kuin tosiasiassa syntynyttä ansion 

tai työpanoksen menetystä. Koska osakun-
toutusrahan määrä olisi normaalitilanteessa 
noin 30—40 % kuntoutujan päiväkohtaisesta 
ansiosta, myös päivittäistä työskentelyä tulisi 
vähentää vähintään 40 %, jotta osakuntoutus-
raha voitaisiin myöntää. Työsuhteessa oleva 
kuntoutuja vähentäisi työsuhteen mukaista 
päivittäistä työaikaansa vähintään 40 % ja 
yrittäjä vähentäisi päivittäistä työskentelyään 
vähintään 40 %. Kuntoutuksen onnistumisen 
kannalta on myös tärkeää, ettei kuntoutuja 
käytä kaikkia voimavarojaan työskentelyyn 
vaan hänellä on riittävä mahdollisuus levätä. 

Kuntoutuja saisi osakuntoutusrahasta ja 
työpanoksen mukaisesta palkasta suunnilleen 
saman toimeentulon kuin täysimääräisellä 
kuntoutusrahalla ollessaan silloin, kun työs-
kentelyn määrä olisi noin 40 % normaalista 
päivätyöajasta. Työskennellessään osakun-
toutusrahaan oikeuttavan työpanoksen 
enimmäismäärän verran eli 60 % normaalista 
päivätyöajastaan, kuntoutuja saisi osakuntou-
tusrahasta ja työpanoksen mukaisesta palkas-
ta lähes normaalin päiväpalkan suuruisen 
kompensaation. Jos taas työntekijä saisi täy-
den palkan työskennellessään noin 40 % 
normaalista päivätyöajasta, työnantaja saisi 
työpanoksen lisäksi osakuntoutusrahana 
30—40 % kompensaation maksamastaan 
työstä poissaoloajan palkasta. Yhteenlaskettu 
työpanoksen ja osakuntoutusrahan määrä 
vastaisi suunnilleen sitä täysimääräisen kun-
toutusrahan määrää, jonka työnantaja saisi 
maksaessaan täyden palkan kokopäiväisen 
työstä poissaolon ajalta. Kuntoutujan saades-
sa täyden palkkansa 60 % työskennellessään, 
työnantaja saisi työpanoksen ja osakuntou-
tusrahan yhdistelmänä suunnilleen maksa-
maansa täyttä palkkaa vastaavan kompensaa-
tion. Voidaankin olettaa, että osapäiväinen 
työskentely osakuntoutusrahan turvin tulisi 
yleensä sijoittumaan noin 40—60 %:iin nor-
maalityöajasta. 

Mahdollisuus työskennellä kuntoutuspäi-
vänä riippuu kuntoutuksen sisällöstä ja toteu-
tustavasta, kuntoutuspäivän pituudesta, mat-
koista yhtäältä kuntoutuspaikan ja kodin sekä 
toisaalta kuntoutuspaikan ja työpaikan välil-
lä, työn luonteesta sekä työjärjestelyjen mah-
dollisuudesta sekä kuntoutujan muista yksi-
löllisistä olosuhteista kuten terveydentilasta 
ja jaksamisesta. Palkkatyössä oleva kuntou-
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tuja sopii kuntoutuksen aikaisesta poissaolos-
ta työnantajansa kanssa. Työsopimuslaissa ei 
ole säädetty oikeudesta olla poissa työstä 
kuntoutuksen vuoksi. Osassa työehtosopi-
muksista on sovittu kuntoutukseen osallistu-
misesta ja kuntoutuksen aikaisesta palkan-
maksusta muttei yleensä oikeudesta työstä 
poissaoloon kuntoutuksen vuoksi. Kuntou-
tuksen aikaisesta työstä poissaolosta on siten 
viime kädessä aina sovittava kuntoutujan ja 
työnantajan välillä. Kuntoutuja ja työnantaja 
arvioivat yhdessä tarvittaessa työterveyshuol-
lon avustamana, onko kuntoutujalla edelly-
tyksiä työskennellä kuntoutuspäivänä. Viime 
kädessä oikeudesta olla poissa työstä kuntou-
tuksen vuoksi päättää työnantaja. Yritystoi-
mintaa harjoittava kuntoutuja antaa selvityk-
sen siitä miten kuntoutus esti työskentelyn. 

Kuntoutusrahaan oikeuttavan kuntoutuksen 
päivittäistä vähimmäispituutta ehdotetaan 
muutettavaksi kuudesta neljään tuntiin. Sama 
vähimmäispituus koskisi sekä täysimääräistä 
kuntoutusrahaa että osakuntoutusrahaa, jotta 
sekä työelämässä jo olevien että työelämään 
pyrkivien kuntoutusta voitaisiin kehittää 
avomuotoiseen ja asiakaslähtöiseen suuntaan. 
Kuntoutuspäivän vähimmäispituuden alen-
taminen mahdollistaa tehokkaiden kuntou-
tusohjelmien rakentamisen. Pitkäkestoisessa 
kuntoutuksessa kuntoutuksen päivittäisellä 
kestolla ei kuitenkaan jatkossakaan olisi 
merkitystä, vaan kuntoutusrahan maksami-
nen olisi sidottu siihen, onko kuntoutuja ko-
konaisuutena arvioiden estynyt tekemästä 
päätoimeen verrattavaa työtä kuntoutuksen 
vuoksi. 

Kansaneläkelaitoksen kuntoutustilastojen 
mukaan sen kuntoutuksessa vuonna 2013 ol-
leista 41 % oli työssä olleita ennen kuntou-
tusta. Opiskelijoita oli 13 % ja työttömiä 
5 %. Harkinnanvaraisen kuntoutuksen saajis-
ta 65 % oli työssä. Erityisesti työssä olevilla 
osakuntoutusraha on kannustin osallistua 
käyntikertatyyppiseen kuntoutusmuotoon. 

Palkkatyön ja yritystoiminnan ulkopuolella 
olevilla, työelämään pyrkivillä kuntoutujilla 
pääasiallinen toimeentulon muoto on yleensä 
toinen etuus. Esityksessä ei ehdoteta kuntou-
tusrahan maksamista osakuntoutusrahana 
palkkatyön ja yritystoiminnan ulkopuolella 
oleville kuntoutujille, sillä toimeentulon tur-
vaaminen useammalla osittaisella etuudella 

lisäisi kuntoutuksen aikaiseen toimeentuloon 
liittyvää epävarmuutta sekä eri toimeentuloa 
turvaavien järjestelmien hallinnollista työtä. 
Olisi tarkoituksenmukaista turvata kuntou-
tuksen aikainen toimeentulo kokonaan yhdel-
lä etuudella eli pääsääntöisesti täysimääräi-
sellä kuntoutusrahalla. Kuitenkin kunkin 
etuuden myöntämisen edellytyksistä ja 
etuuksien välistä suhdetta sääntelevistä sään-
nöksistä riippuen voi olla mahdollista mak-
saa myös muuta toimeentulon turvaavaa 
etuutta kuntoutuksen ajalle, joko kuntoutus-
rahan sijaan tai sen lisäksi. Esimerkiksi työt-
tömyysetuuden ja kuntoutusrahan suhteesta 
on säädetty työttömyysturvalain 3 luvun 
4 §:ssä, jonka mukaan työttömyysetuuteen ei 
ole oikeutta henkilöllä, joka saa Kansanelä-
kelaitoksen maksamaa kuntoutusrahaa. Työt-
tömyysetuutta saavalla kuntoutujalla on siten 
mahdollisuus olla hakematta kuntoutusrahaa 
kuntoutuksen ajalle, jos hän täyttää työttö-
myysetuuden myöntämisen edellytykset ja 
haluaa pysyä työttömyysetuuden piirissä. 
Tämä voi olla tarkoituksenmukaista etenkin 
sellaisten kuntoutustoimenpiteiden aikana, 
jossa yksittäisten kuntoutuspäivien väliset 
ajat ovat pitkiä. Myös esimerkiksi opintotuen 
ja kuntoutusrahan välinen suhde jäisi ennal-
leen. Opintotukilain (65/1994) mukaista 
opintotukea ja kuntoutusrahaa ei yhteensovi-
teta toisiinsa, ellei kysymys ole samaan opis-
keluun myönnetystä kuntoutusrahasta. Siten 
opiskelija voi opintotuella ollessaan hakeutua 
kuntoutukseen ja saada opintotuen lisäksi 
kuntoutuslain mukaista täysimääräistä kun-
toutusrahaa, mikä on omiaan kannustamaan 
häntä osallistumaan työelämään palaamista 
tai sinne pääsemistä edistäviin toimenpitei-
siin. Palkkatyössä oleva tai yritystoimintaa 
harjoittava opiskelija voisi saada osakuntou-
tusrahaa samojen sääntöjen puitteissa kuin 
muutkin ansiotyössä olevat. Kuntoutusrahalla 
turvattaisiin jatkossakin kuntoutuksen aikai-
nen toimeentulo myös esimerkiksi omassa 
kotitaloudessa työtä tekevillä. 

Työkyvyttömyyseläkkeen saaja on työelä-
mätavoitteiseen kuntoutukseen osallistues-
saan laissa tarkemmin säädetyin edellytyksin 
oikeutettu kuntoutuslain 34 §:n mukaiseen 
eläkkeensaajan kuntoutusrahaan. Eläkkeen-
saajan kuntoutusraha on kuntoutujan saamien 
eläkkeiden yhteismäärään sidottu. Eläkkei-
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den lisäksi maksetaan korotus, jonka on tar-
koitus kannustaa eläkkeensaajaa osallistu-
maan työelämään palaamista edistävään kun-
toutukseen. Eläkkeensaajan kuntoutusrahan 
määrä on päivää kohden kahdeskymmenes-
viidesosa kuntoutujalle kuukausittain mak-
settavien eläkkeiden yhteismäärän kymme-
nesosasta. Esimerkiksi 1 500 euron eläkkees-
tä laskettuna eläkkeensaajan kuntoutusraha 
on 6 euroa päivässä. Myös työkyvyttömyys-
eläkkeen saajalla on mahdollisuus työsken-
nellä vähäisessä määrin eläkkeen lisäksi il-
man, että työskentelyllä olisi vaikutusta oi-
keuteen saada työkyvyttömyyseläkettä. Jos 
eläkkeensaaja osallistuu kuntoutukseen ja 
työskentelee lisäksi palkkatyössä tai yritys-
toiminnassa enintään 60 % normaalista päi-
vittäisestä työajastaan, hänellä olisi oikeus 
osakuntoutusrahaan. Jotta osakuntoutusraha-
säännökset kannustaisivat myös eläkkeensaa-
jaa ansiotyöhön kuntoutuspäivänä, ehdote-
taan että eläkkeensaajan osakuntoutusrahan 
määrä vastaisi edellä olevasta poiketen täy-
simääräistä eläkkeensaajan kuntoutusrahan 
määrää hänen tullessaan osakuntoutusrahaan 
oikeutetuksi. 

Osakuntoutusrahana maksettava kuntoutus-
raha maksettaisiin työnantajalle samoin pe-
rustein kuin täysimääräinenkin kuntoutusra-
ha. Osakuntoutusraha maksettaisiin siten 
työnantajalle, jos kuntoutuja saa työsuhteen 
perusteella palkkaa kuntoutuksesta johtuvalta 
työstä poissaoloajalta ja työsuhteen ehdoissa 
on sovittu kuntoutusrahan tai sen osan suorit-
tamisesta kuntoutujan sijaan työnantajalle. 
Osakuntoutusrahaa ei maksettaisi kuntoutu-
jalle samalta ajalta työstä poissaoloajan palk-
kaa vastaavalta osalta, mutta työstä poissa-
oloajan palkan ylittävältä osalta osakuntou-
tusraha maksettaisiin kuntoutujalle itselleen. 
Osakuntoutusraha voitaisiin myös jakaa use-
ammalle työnantajalle niiden työstä poissa-
oloajalta maksamien palkkojen suhteessa, jos 
kuntoutuja estyy useammasta työstä ja pal-
kanmaksun peruste on kuntoutus. Samoin 
osakuntoutusraha voitaisiin jakaa työnantajan 
ja yrittäjän kesken, jos kuntoutuja työskente-
lisi sekä yrittäjänä että toisen palveluksessa. 

Lakimuutoksen yhteydessä olisi kuntoutus-
rahan omavastuuaikasäännöstä tarkasteltava 
eräiltä osin. Kuntoutusrahan omavastuuaika 
riippuu kuntoutustoimenpiteestä, sen kestosta 

sekä siitä, osallistuuko kuntoutujan perheen-
jäsen kuntoutukseen ja onko kuntoutuja 
eläkkeensaaja. Mahdollisuus maksaa kuntou-
tusraha osittaisena sekä kuntoutusrahaan oi-
keuttavan kuntoutuksen päivittäisen vähim-
mäiskeston muuttaminen kuudesta neljään 
tuntiin johtaisi ilman yksilökohtaista kuntou-
tusta koskevan omavastuusäännöksen tarkis-
tamista siihen, että tietyissä kuntoutustoi-
menpiteissä kuntoutujilla kuntoutusrahan 
omavastuuaika muuttuisi yhdestä omavas-
tuupäivästä 1+9 arkipäivän omavastuuajaksi. 
Tämä ei ole lainmuutoksen kannalta tarkoi-
tuksenmukaista. Siksi ehdotetaan, että yhden 
päivän omavastuuaika koskisi jatkossa enin-
tään 18 arkipäivää kestävän yksilökohtaisen 
kuntoutuksen sijaan enintään 20 arkipäivää 
kestävää yksilökohtaista kuntoutusta. 
 
3  Esityksen vaikutukset  

3.1 Taloudelliset vaikutukset 

Sairausvakuutusrahastosta maksettavia sai-
raanhoitovakuutuksen kuluja ovat muun mu-
assa kuntoutuslain mukaiset kuntoutusmenot. 
Sairaanhoitovakuutuksen kulut rahoitetaan 
vakuutetuilta perittävän sairaanhoitomaksun 
tuotoilla ja valtion maksuosuudella. Kuntou-
tuslain mukaiset kuntoutusrahat ovat sairaus-
vakuutusrahastosta maksettavia työtulova-
kuutuksen kuluja. Viimeksi mainitut rahoite-
taan palkansaajien ja työnantajien vakuutus-
maksuosuudella sekä valtion osuudella, joka 
kattaa vähimmäismääräiset kuntoutusrahat. 

Kansaneläkelaitoksen järjestämän kuntou-
tuksen osalta uudistuksen kustannusvaiku-
tuksia arvioitaessa kuntoutusrahan ja osakun-
toutusrahan myöntämisen mahdollisuuden 
neljätuntisen kuntoutuspäivän ajalta on arvi-
oitu säästävän vakuutusmaksuilla rahoitetta-
via kuntoutusrahamenoja yhteensä 0,55 mil-
joonaa euroa vuositasolla vuodesta 2017 al-
kaen. Valtion rahoittamiin vähimmäismääräi-
siin kuntoutusrahoihin esityksellä arvioidaan 
olevan vain vähäisiä vaikutuksia. 

Avomuotoisen kuntoutuksen lisääntyessä 
matkakustannusten voidaan arvioida lisään-
tyvän, kun päivittäiset matkat kuntoutuspai-
kan ja kodin tai työpaikan välillä tulevat li-
sääntymään. Yksittäistä kuntoutujaa koskevi-
en matkakustannusten ei kuitenkaan voida 
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arvioida lisäävän merkittävästi sairausvakuu-
tuslain mukaisia matkakustannusten korva-
uksia sairausvakuutuslain mukaisista oma-
vastuista johtuen. Kuntoutuslain 31 §:n mu-
kaista vähimmäismääräisen kuntoutusrahan 
lisäksi maksettavaa ylläpitokorvausta arvioi-
daan maksettavan lisääntyvien matkakustan-
nusten vuoksi noin 0,1 miljoonaa euroa vuo-
sittain. 

Uudistuksen taloudellisten vaikutusten ar-
vioidaan olevan vuonna 2015 vähäinen. Eh-
dotus alentaa vuodesta 2017 alkaen sairaus-
vakuutusrahaston kustannuksia vuositasolla 
noin 0,5 miljoonaa euroa. Valtiolle aiheutuva 
säästö on vähäinen. 

Muun kuin Kansaneläkelaitoksen järjestä-
män kuntoutuksen osalta uudistuksen kus-
tannusvaikutuksia on mahdotonta arvioida. 
Niiden osuus on alle prosentti Kansaneläke-
laitoksen järjestämästä kuntoutuksesta. Vai-
kutusten arvioiminen edellyttäisi tietoa siitä, 
kuinka paljon nykyisin on kuusi tuntia tai ly-
hyempiä kuntoutuskäyntejä. Tiettävästi näitä 
asioita ei kuitenkaan ole missään tilastoitu. 
Kuntoutuspäivän pituudelle asetettu neljän 
tunnin vähimmäisedellytys rajaa osan kun-
toutustoimenpiteistä kuntoutusrahan ja osa-
kuntoutusrahan ulkopuolelle. Toisaalta pitki-
en etäisyyksien takaa kuntoutuksessa kulke-
minen saattaa viedä koko päivän, jolloin kun-
toutuja on oikeutettu kuntoutuksessa käynnin 
ajalta täyteen kuntoutusrahaan. Kokonaisvai-
kutukset arvioidaan kuitenkin vähäisiksi. 
 
 
3.2 Yhteiskunnalliset vaikutukset 

Kuntoutus on kehittynyt viime vuosina si-
sällöllisesti avomuotoisempaan ja kevyem-
pään suuntaan. Nykyään korostetaan asiakas-
lähtöisyyttä, asiakkaan aktiivisuutta ja osal-
listumista tukevaa toimintatapaa, jossa aut-
tamis- ja tukitoimet tuodaan lähelle kuntou-
tujan arkielämää, työtä ja elinympäristöä. 
Kansaneläkelaitoksen kuntoutuksen standar-
deissa on nykyään jo kokopäiväistä kuntou-
tusta lyhyempiä käyntikertoja, joiden osalta 
kuntoutusrahaoikeutta ei ole ollut. Osakun-
toutusraha mahdollistaa kuntoutuksen aikai-

sempaa joustavamman toteuttamisen sekä 
kehittää kuntoutusta ja sen suunnittelua tu-
kemaan aikaisempaa paremmin myös kun-
toutuksen aikaista työssäkäyntiä. Sen avulla 
voidaan välttää myös työuran katkoksia, jo-
ten se vaikuttaa välillisesti työuria pidentä-
västi ja kuntoutujan eläketurvaa kasvattavas-
ti.  

Ehdotetut muutokset ovat sukupuolineut-
raaleja ja koskevat kaikkia sairausvakuutus-
lain mukaisesti vakuutettuja henkilöitä. Siten 
niillä ei ole erityisiä sukupuolten tasa-arvoon 
liittyviä tai lapsiin kohdistuvia vaikutuksia. 
 
4  Asian valmiste lu 

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti 11 päi-
vänä huhtikuuta 2012 työryhmän laatimaan 
toimintaohjelman osatyökykyisten työllisty-
misen edistämiseksi. Työryhmän raportissa 
Osatyökykyisten työllistymistä edistävien 
säädösmuutostarpeiden ja palvelujen arvioin-
ti (STM 2013:37) todetaan: ”Kansaneläkelai-
toksen myöntämällä osakuntoutusrahalla voi-
taisiin mahdollistaa kuntoutuksen jousta-
vampi toteuttaminen eri elämäntilanteissa se-
kä kehittää kuntoutusta ja sen suunnittelua 
tukemaan paremmin myös kuntoutuksen ai-
kaista työssäkäyntiä. Työeläkejärjestelmässä 
osakuntoutusrahaetuus on käytössä. Työryh-
mä kannattaa Kelan osakuntoutusrahan mah-
dollistamista, mutta sen tarkoituksenmukai-
nen toteuttaminen vaatii vielä jatkovalmiste-
lua, jota tulisi jatkaa sosiaali- ja terveysmi-
nisteriössä mahdollisimman pian. Hallituksen 
esitys on valmisteltu sosiaali- ja terveysmi-
nisteriössä työryhmän kannanoton pohjalta. 
Valmisteluun on osallistunut Kansaneläkelai-
tos. Valmistelun yhteydessä on kuultu kes-
keisiä työmarkkinajärjestöjä ja esitetyt nä-
kemykset on valmistelussa pyritty ottamaan 
huomioon. 
 
 
5  Riippuvuus muis ta es i tyks istä  

Esitys liittyy valtion vuoden 2015 talousar-
vioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi 
sen yhteydessä. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

 
 
1  Lakiehdotuksen perustelut  

17 §. Yleiset edellytykset. Pykälässä sääde-
tään kuntoutusrahaetuuden saamisen yleisistä 
edellytyksistä. Pykälän 2 momentissa säädet-
täisiin jatkossakin, että kuntoutusrahaetuu-
teen on oikeus 16—67-vuotiaalla kuntoutu-
jalla ja että sitä voidaan maksaa enintään sen 
kalenterikuukauden loppuun, jonka aikana 
kuntoutuja täyttää 68 vuotta. Säännöksen sa-
namuotoa täsmennettäisiin siten, että kuntou-
tusrahaan on oikeus kuntoutujalla ajalta, jona 
hän on kuntoutukseen osallistumisen vuoksi 
estynyt tekemästä omaa tai toisen työtä 
23 §:ssä tarkoitetulla tavalla. Viitatussa 
23 §:ssä säädettäisiin kuntoutusrahan mak-
samisen edellytyksistä, kuntoutuksen päivit-
täisestä vähimmäiskestosta sekä työstä esty-
misen määrästä. Kuntoutusrahan maksamisen 
edellytykset täydentäisivät viittaussäännök-
sen perusteella kuntoutusrahan myöntä-
misedellytyksiä. 

20 §. Nuoren kuntoutusraha. Nuoren kun-
toutusrahan koskevan 20 §:n yksityiskohtai-
sissa perusteluissa (HE 3/2005) todetaan, että 
arvioitaessa, ovatko nuoren työkyky ja an-
siomahdollisuudet tai mahdollisuudet valita 
ammatti ja työ heikentyneet olennaisesti, so-
velletaan samoja perusteita kuin harkittaessa, 
olisiko henkilö oikeutettu saamaan ammatil-
lista kuntoutusta lain 6 §:n nojalla. Mainittua 
6 §:ää muutettiin vuoden 2014 alusta lailla 
973/2013 siten, että työ- ja opiskelukyvyn ja 
ansiomahdollisuuksien olennaista heikenty-
mistä arvioitaessa otetaan huomioon vakuu-
tetun kokonaistilanne. Selvyyden vuoksi eh-
dotetaan, että 20 §:n tulkintaa koskeva viitta-
us 6 §:ään saatetaan esitöistä lain tasolle li-

säämällä pykälän 1 momenttiin viittaus mai-
nittuun 6 §:ään. Koska vajaakuntoisuuden 
arviointi 20 §:ää sovellettaessa on tarkoitettu 
tehtäväksi samalla tavalla kuin 6 §:n mukai-
nen arviointi, ehdotetaan samalla lisättäväksi 
20 §:ään termi opiskelukyvyn heikentymi-
nen. Tarkoitus ei ole yhtenäistää ammatilli-
sen kuntoutuksen ja nuoren kuntoutusrahan 
myöntämisedellytyksiä muutoin. Siten am-
matillista kuntoutusta myönnettäessä arvioi-
taisiin jatkossakin esimerkiksi kuntoutuksen 
tarkoituksenmukaisuutta toisin kuin nuoren 
kuntoutusrahaa myönnettäessä, toisaalta nuo-
ren kuntoutusrahan myöntäminen edellyttäisi 
jatkossakin tehostetun kuntoutuksen tarvetta 
ja henkilökohtaista opiskelu- ja kuntoutumis-
suunnitelmaa toisin kuin ammatillisen kun-
toutuksen myöntäminen. Muutos on tekninen 
ja vastaa noudatettua käytäntöä. 

22 §. Estävät etuudet ja korvaukset. Pykä-
län 1 momenttia on muutettu 1 päivänä tam-
mikuuta 2015 voimaan tulevalla lainmuutok-
sella (679/2014) siten, että kuntoutusraha-
etuuden myöntämisen esteenä on myös kan-
sanedustajan eläkkeestä ja sopeutumisrahasta 
annetun lain mukainen sopeutumiseläke tai 
sopeutumisraha. Lainmuutoksen valmistelun 
yhteydessä on hallituksen esityksessä 
63/2014 virheellisesti muuttunut kuntoutus-
lain 22 §:n 1 momentissa oleva sana ”kun-
toutusrahaetuus” sanaksi ”kuntoutusraha”. 
Tämä virheellinen sanamuoto ehdotetaan 
korjattavaksi entiselleen. 

23 §. Kuntoutusrahan maksaminen. Pykä-
län otsikko ehdotetaan muutettavaksi. Pykä-
lässä säädettäisiin kuntoutusrahan maksami-
sesta joko täytenä kuntoutusrahana tai osa-
kuntoutusrahana. Kuntoutuslain 17 §:ää on 
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ehdotettu muutettavaksi siten, että kuntoutus-
rahan myöntämisedellytyksissä viitattaisiin 
23 §:ään, jolloin tässä pykälässä säädetyt 
kuntoutusrahan maksamisen edellytykset tu-
lisivat samalla myös kuntoutusrahan myön-
tämisen edellytyksiksi. Näin estettäisiin se, 
että kuntoutujalla voisi syntyä oikeus kuntou-
tusrahaan jota ei kuitenkaan voitaisi maksaa 
siitä syystä, että kuntoutuja ei ole estynyt 
työstään riittävässä määrin. 

Pykälässä säädettäisiin, että kuntoutusrahaa 
maksettaisiin vähintään neljä tuntia matkoi-
neen kestävän kuntoutuksen ajalta jokaiselta 
arkipäivältä, jona kuntoutuja on kuntoutuk-
sen vuoksi tosiasiallisesti estynyt tekemästä 
työtä ja saamasta toimeentuloa kyseiseltä 
päivältä. Pykälässä työllä tarkoitettaisiin 
17 §:ssä mainittua omaa tai toisen työtä. Sen 
sijaan jos kuntoutuja työskentelisi palkka-
työssä tai harjoittaisi yritystoimintaa kuntou-
tuspäivänä ja kuntoutus estäisi häntä teke-
mästä vähintään 40 % päiväkohtaisesta nor-
maalityöajastaan, kuntoutusraha maksettai-
siin osakuntoutusrahana. Päiväkohtaisella 
normaalityöajalla tarkoitettaisiin kuukausi-
palkkaisella työntekijällä työsuhteen mukais-
ta päivittäistä työaikaa. Tuntityöntekijällä 
päiväkohtainen normaalityöaika tarkoittaisi 
sitä työaikaa, jonka kuntoutuja olisi ilman 
kuntoutukseen osallistumista kuntoutuspäi-
vänä työskennellyt. Jos kuntoutujalla on usei-
ta työsuhteita, päiväkohtaisella normaali-
työajalla tarkoitettaisiin hänen edellä maini-
tuin perustein määräytyvää päivittäistä koko-
naistyöaikaansa. Yrittäjä esittäisi luotettavan 
selvityksen normaalista päiväkohtaisesta 
työskentelystään sekä siitä estymisen määräs-
tä. Pykälässä viitattaisiin ehdotettuun uuteen 
32 a §:ään, jossa säädettäisiin osakuntoutus-
rahana maksettavan kuntoutusrahan määräs-
tä. 

Voimassa olevan 23 §:n yksityiskohtaisissa 
perusteluissa (HE 3/2005) todetaan, että pit-
käkestoisessa kuntoutuksessa, esimerkiksi 
ammatillisessa koulutuksessa, ei edellytetä 
erikseen kuntoutuksen päivittäisen keston 
selvittämistä vaan harkittavaksi tulee se, on-
ko kuntoutuja koulutuksen vuoksi estynyt 
päätoimeen verrattavasta työstä. Selvyyden 
vuoksi tästä poikkeussäännöstä ehdotetaan 
säädettäväksi laissa. Siksi pykälään ehdote-
taan lisättäväksi uusi 2 momentti, jossa sää-

dettäisiin kuntoutusrahan maksamisen edel-
lytyksistä ammatillisena kuntoutuksena 
myönnettyyn koulutukseen, oppisopimus-
koulutukseen sekä 20 §:ssä tarkoitetun nuo-
ren kuntoutusrahaan oikeuttavaan kuntoutuk-
seen osallistumisen ajalta. Näitä kuntoutus-
muotoja ei jatkossakaan koskisi 1 momentis-
sa säädetty kuntoutuksen päiväkohtainen vä-
himmäiskesto, vaan kuntoutusrahan myön-
tämisen ja maksamisen edellytyksenä olisi 
että kuntoutuja on estynyt tekemästä päätoi-
meen rinnastettavaa muuta kuin kuntoutuk-
seen sisältyvää työtä. Kuntoutusrahan mak-
saminen osakuntoutusrahana ei sovellu tässä 
momentissa lueteltuihin kuntoutusmuotoihin, 
sillä niiden aikainen työskentely on järjestet-
ty muulla tavoin. Ammatillisena kuntoutuk-
sena myönnetyn koulutuksen ja siihen liitty-
vän työharjoittelun aikaiset työtulot otetaan 
huomioon kuntoutuslain 37 §:n mukaisessa 
yhteensovituksessa eli tulot vähennetään sa-
malta ajalta maksettavasta kuntoutusrahasta 
siltä osin kuin niiden määrä ylittää yhteensä 
551 euroa kuukaudessa (vuoden 2005 tasos-
sa, 598 euroa vuonna 2014). Nuoren kuntou-
tusrahan aikaisen työskentelyn ja siitä saata-
vien työtulojen ei ole tarkoitettu vaikuttavan 
oikeuteen saada nuoren kuntoutusrahaa tai 
sen määrään. Oppisopimuskoulutus puoles-
taan edellyttää jo määritelmällisesti kuntou-
tuksen aikaista työskentelyä oppisopimuksen 
tehneen työnantajan lukuun ja oppisopimuk-
sen perusteella maksettava kuntoutusraha 
maksetaan 47 §:n mukaisesti tälle työnanta-
jalle palkkaa vastaavalta osalta. Kuntoutus-
rahan maksaminen osakuntoutusrahana tässä 
momentissa lueteltujen kuntoutustoimenpi-
teiden aikaisen työskentelyn perusteella ei si-
ten olisi tarkoituksenmukaista. 

25 §. Omavastuuaika. Pykälän 2 momentin 
5 kohta ehdotetaan muutettavaksi niin, että 
yhden päivän omavastuuaikaan oikeuttavan 
yksilökohtaisen kuntoutuksen enimmäiskesto 
nostettaisiin 18 arkipäivästä 20 arkipäivään. 
Lainmuutoksen myötä osakuntoutusrahaa 
voidaan maksaa myös alle kuusi tuntia kestä-
viltä kuntoutuspäiviltä, minkä vuoksi on pe-
rusteltua laskea kuntoutusrahaan tai osakun-
toutusrahaan oikeuttavat käyntikerrat mu-
kaan kuntoutuksen enimmäiskestoon oma-
vastuuaikaa määritettäessä. Lainmuutoksen 
myötä kuntoutusrahan maksaminen käynti-
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kerroilta aiheuttaisi osalle Kansaneläkelai-
toksen kuntoutujista etuudenmenetyksiä 
omavastuuajan pidentyessä yhdestä päivästä 
1+9 omavastuupäivään. Kansaneläkelaitok-
sen järjestämä työuupumuskurssi ja mielen-
terveyden häiriöitä sairastavien kuntoutus-
kurssi on enimmäiskestoltaan 15 arkipäivää 
+5 lyhyempää käyntikertaa. Koska käynti-
kerratkin oikeuttaisivat jatkossa kuntoutusra-
haan tai osakuntoutusrahaan, johtaisi lain-
muutos ilman omavastuun tarkistamista sii-
hen, että osalle kuntoutujista aiheutuisi 
edunmenetystä omavastuun noustessa 
1 omavastuupäivästä 1+9 omavastuupäivään. 
Jos kuntoutuksen enimmäiskesto nostettaisiin 
20 arkipäivään, säilyisi yhden päivän oma-
vastuuaika ennallaan edellä mainituissa kun-
toutuskursseissa. Yhden päivän omavastuu-
ajan säilyttäminen kannustaisi osallistumaan 
kuntoutukseen ilman pitkiä katkoksia toi-
meentulossa. 

Omavastuuaikaa määritettäessä luetaan ar-
kipäiviksi kaikki kuntoutusrahaan oikeuttavat 
kuntoutuspäivät. Näin menetellään myös 
eläkkeensaajan kuntoutusrahan määrittämi-
sessä. 

32 a §. Osakuntoutusrahan määrä. Pykälä 
on uusi. Kuntoutuslain 23 §:n 1 momentissa 
tarkoitetun, osapäiväisen työskentelyn perus-
teella maksettavan osakuntoutusrahan määrä 
olisi puolet sen kuntoutusrahan määrästä, jo-
hon kuntoutujalla olisi ollut oikeus estyes-
sään työstään kokopäiväisesti mainitussa 
1 momentissa tarkoitetulla tavalla. Kuntou-
tusraha määritetään aina kuntoutuksen alka-
mishetken tilanteen mukaan ja osakuntoutus-
raha olisi puolet sen määrästä. Pykälässä vii-
tattaisiin kuntoutusrahan määräytymisperus-
teista kuntoutuslain 32, 33 ja 35 §:ään. Kun-
toutuslain 32 §:n mukaan kuntoutusraha on 
määrältään vähintään yhtä suuri kuin se kun-
toutujalle myönnettävä sairausvakuutuslain 
mukainen sairauspäiväraha, johon hänellä 
olisi oikeus, jos hän kuntoutuksen alkaessa 
olisi tullut työkyvyttömäksi. Kuntoutusrahan 
määrä on aina vähintään sairausvakuutuslain 
11 luvun 7 §:ssä tarkoitetun päivärahan suu-
ruinen. Lain 33 §:n mukaan kuntoutusrahana 
maksetaan vähintään työttömyysetuuden tai 
opintorahan euromäärä lisättynä 10 prosentil-
la, jos kuntoutuja on kuntoutusrahan alkamis-
ta edeltäneiden neljän kuukauden aikana saa-

nut työttömyysturvalain mukaista työttö-
myysetuutta taikka opintotukilain mukaista 
opintorahaa. Lain 35 §:ssä puolestaan sääde-
tään ammatillisessa koulutuksessa olevan ja 
nuoren kuntoutusrahan vähimmäismäärästä. 

Lisäksi todettaisiin, että eläkkeensaajan 
osakuntoutusraha määräytyisi lain 34 §:n 
mukaisesti. Säännöksen tarkoituksena olisi, 
ettei eläkkeiden yhteismäärän perusteella 
määräytyvää kuntoutuskorotuksen luonteista 
eläkkeensaajan kuntoutusrahaa puolitettaisi 
kuntoutujan työskennellessä osapäiväisesti 
kuntoutuspäivänä. Esimerkiksi 1 500 euron 
kuukausieläkkeestä laskettuna 32 a §:n mu-
kaan puolitettu osakuntoutusraha olisi 3 eu-
roa päivässä. Eläkkeensaajan kuntoutusrahaa 
ei olisi tarkoituksenmukaista puolittaa osa-
kuntoutusrahan suuruiseksi siinä tapauksessa, 
että eläkkeensaaja tulisi osakuntoutusrahaan 
oikeutetuksi. 

34 §. Eläkkeensaajan kuntoutusraha. Pykä-
lässä säädetään eläkkeensaajan kuntoutusra-
han määrästä. Eläkkeensaajan kuntoutusraha 
on päivää kohden kahdeskymmenesviidesosa 
kuntoutujalle kuukausittain maksettavien 
eläkkeiden yhteismäärän kymmenesosasta. 
Pykälää on vakiintuneesti tulkittu erityis-
säännöksenä suhteessa kuntoutuslain 32, 33 
ja 35 §:ään. Koska osakuntoutusrahana mak-
settavan määrän ja eläkkeensaajan kuntoutus-
rahana maksettavan määrän välisestä suh-
teesta ehdotetaan säädettäväksi, on syytä 
täsmentää eläkkeensaajan kuntoutusrahan 
asemaa erityissäännöksenä myös muihin 
kuntoutusrahan määräytymisperusteisiin. 
Koska nyt käsiteltävän pykälän erityissään-
nöksen luonne ei riittävän selvästi käy ilmi 
lain sanamuodosta, pykälän johdantokappa-
leeseen ehdotetaan tehtäväksi sen sanamuo-
toa koskeva tekninen tarkistus. Pykälään eh-
dotetaan lisättäväksi säännös, jonka mukaan 
sen estämättä mitä kuntoutuslain 32,33 ja 
35 §:ssä säädetään, eläkkeensaajan kuntou-
tusrahan määrä määräytyisi tämän pykälän 
mukaan. 

39 §. Takautuva maksaminen. Pykälän 
1 momentin mukaan eläke tai korvaus samal-
ta ajalta maksetaan suoritettua kuntoutusra-
haa vastaavalta osalta Kansaneläkelaitokselle 
ottaen kuitenkin huomioon, mitä työntekijän 
eläkelain 43 §:n 2 momentissa säädetään, jos 
kuntoutujalle myönnetään takautuvasti van-
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huuseläkettä, takuueläkettä tai korvausta an-
sionmenetyksestä jonkin muun lain perus-
teella. Momentissa ei mainita sairausvakuu-
tuslain mukaista sairauspäivärahaa. Niin sa-
nottu regressi toimii toisinpäin, jos sairaus-
päivärahaa saavalle myönnetään takautuvasti 
kuntoutusraha. Tällöin kuntoutusraha makse-
taan Kansaneläkelaitokselle maksettua saira-
uspäivärahaa vastaavalta osalta. Tästä on 
säännös sairausvakuutuslain 12 luvun 2 §:n 
1 momentissa. Pykälän 1 momenttiin ehdote-
taan lisättäväksi sairausvakuutuslain mukai-
nen sairauspäiväraha, jolloin myös takautu-
vasti myönnettävä sairausvakuutuslain mu-

kainen sairauspäiväraha maksettaisiin Kan-
saneläkelaitokselle aiemmin suoritettua kun-
toutusrahaa vastaavalta osalta. Muutos on 
tekninen. 
 
 
2  Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päi-
vänä lokakuuta 2015. 
 

Edellä esitetyn perusteella annetaan edus-
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus: 
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Lakiehdotus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laki 

Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muut-
tamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun 

lain (566/2005) 17 §:n 2 momentti, 20 §:n 1 momentti, 22 §:n 1 momentti, 23 §, 25 §:n 2 mo-
mentti, 34 §:n johdantokappale ja 39 §:n 1 momentti, sellaisena kuin niistä on 22 §:n 1 mo-
mentti ja 34 §:n johdantokappale laissa 679/2014 ja 39 §:n 1 momentti laissa 711/2010 sekä 

lisätään lakiin uusi 32 a § seuraavasti: 
 

17 § 

Yleiset edellytykset 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kuntoutusrahaetuuteen on oikeus 16—67-

vuotiaalla kuntoutujalla. Kuntoutusrahaan on 
oikeus kuntoutujalla ajalta, jona hän on kun-
toutukseen osallistumisen vuoksi estynyt te-
kemästä omaa tai toisen työtä 23 §:ssä tarkoi-
tetulla tavalla. Kuntoutusrahaetuutta voidaan 
maksaa enintään sen kalenterikuukauden 
loppuun, jonka aikana kuntoutuja täyttää 68 
vuotta. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

20 § 

Nuoren kuntoutusraha 

Ammatillisen kuntoutumisen varmistami-
seksi ja työllistymisen edistämiseksi kuntou-
tusrahaa myönnetään 18 §:n 2 momentin es-
tämättä myös 16 vuotta täyttäneelle vakuute-
tulle, jonka työ- ja opiskelukyky ja ansio-
mahdollisuudet tai mahdollisuudet valita 
ammatti ja työ ovat sairauden, vian tai vam-
man vuoksi olennaisesti heikentyneet 6 §:ssä 
tarkoitetulla tavalla ja joka tehostetun työky-
vynarvioinnin perusteella tarvitsee tehostet-
tua kuntoutusta (nuoren kuntoutusraha). Li-
säksi edellytetään, että vakuutetulle on laadit-
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tu henkilökohtainen opiskelu- ja kuntoutu-
missuunnitelma. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 

22 § 

Estävät etuudet ja korvaukset 

Kuntoutusrahaetuuteen ei ole oikeutta va-
kuutetulla, joka saa vanhuuseläkettä tai var-
hennettua vanhuuseläkettä kansaneläkelain, 
työeläkelakien tai takuueläkettä takuueläk-
keestä annetun lain (703/2010) 7 §:n 1 mo-
mentin 1 kohdan tai 2 momentin 1 kohdan 
nojalla taikka sopeutumiseläkettä tai sopeu-
tumisrahaa kansanedustajan eläkkeestä ja so-
peutumisrahasta annetun lain nojalla. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 

23 § 

Kuntoutusrahan maksaminen 

Kuntoutusrahaa maksetaan 25—27 §:ssä 
tarkoitettua omavastuuaikaa lukuun ottamatta 
kuntoutukseen osallistumisen ajalta jokaisel-
ta arkipäivältä, jona vähintään neljä tuntia 
matkoineen kestävä kuntoutus tosiasiallisesti 
estää kuntoutujaa tekemästä työtä ja saamas-
ta toimeentuloa kyseiseltä päivältä. Jos kun-
toutuja työskentelee palkkatyössä tai yrittäjä-
nä kuntoutuspäivänä ja kuntoutus estää kun-
toutujaa tekemästä työtä vähintään 40 pro-
senttia hänen päiväkohtaisesta normaali-
työajastaan, kuntoutusraha maksetaan osa-
kuntoutusrahana. Osakuntoutusrahana mak-
settavasta kuntoutusrahan määrästä säädetään 
32 a §:ssä. 

Sen estämättä, mitä 1 momentissa sääde-
tään, kuntoutusrahaa maksetaan 25—27 §:ssä 
tarkoitettua omavastuuaikaa lukuun ottamatta 
ammatillisena kuntoutuksena myönnettyyn 
koulutukseen, oppisopimuskoulutukseen se-
kä 20 §:ssä tarkoitettuun nuoren kuntoutus-
rahaan oikeuttavaan kuntoutukseen osallis-
tumisen ajalta, jos kuntoutuja on estynyt te-
kemästä päätoimeen rinnastettavaa muuta 
kuin kuntoutukseen sisältyvää työtä. 

25 § 

Omavastuuaika 

— — — — — — — — — — — — — —  
Omavastuuaika on 1 momentista poiketen 

kuntoutuksen alkamispäivä, jos kysymykses-
sä on: 

1) kuntoutustarpeen tai -mahdollisuuksien 
selvittäminen; 

2) kuntoutussuunnitelman tekemiseksi tar-
peellinen tutkimus- tai kokeilujakso; 

3) kuntoutus, joka toteutetaan osana kun-
toutuksen tuloksellisuutta selvittävää tai kun-
toutuksen kehittämiseen tähtäävää tutkimusta 
tai selvitystä; 

4) sopeutumisvalmennus tai perhekuntou-
tus, joka kestää enintään 12 arkipäivää; 

5) yksilökohtainen muu kuin edellä tarkoi-
tettu kuntoutus, joka kestää enintään 20 arki-
päivää; 

6) tämän lain nojalla järjestetty ammatilli-
sesti syvennetty lääketieteellinen kuntoutus, 
työkykyä ylläpitävä ja parantava valmennus 
tai työterveyshuoltolain 12 ja 14 §:n perus-
teella toteutettu vastaava kuntoutus. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

32 a § 

Osakuntoutusrahan määrä 

Sen estämättä, mitä 32 §:n 3 momentissa 
säädetään, osakuntoutusrahana maksettavan 
kuntoutusrahan määrä on puolet sen 32, 33 
tai 35 §:n mukaisesti määräytyvän kuntoutus-
rahan määrästä, johon kuntoutujalla olisi ol-
lut oikeus estyessään kuntoutuksen vuoksi 
työstä kokopäiväisesti. Eläkkeensaajan osa-
kuntoutusraha määräytyy kuitenkin 34 §:n 
mukaan. 
 
 

34 § 

Eläkkeensaajan kuntoutusraha 

Sen estämättä, mitä 32, 33 ja 35 §:ssä sää-
detään, kuntoutusraha on päivää kohden kah-
deskymmenesviidesosa kuukausittain mak-
settavien tässä pykälässä tarkoitettujen eläk-
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keiden yhteismäärän kymmenesosasta, jos 
kuntoutuja saa: 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

39 § 

Takautuva maksaminen 

Jos kuntoutujalle myönnetään takautuvasti 
sairausvakuutuslain mukaista sairauspäivära-
haa, vanhuuseläkettä, takuueläkettä tai kor-

vausta ansionmenetyksestä jonkin muun lain 
perusteella, eläke tai korvaus samalta ajalta 
maksetaan suoritettua kuntoutusrahaa vas-
taavalta osalta Kansaneläkelaitokselle ottaen 
kuitenkin huomioon, mitä työntekijän eläke-
lain 43 §:n 2 momentissa säädetään. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä       

kuuta 20  . 
 

————— 
 

Helsingissä 16 päivänä lokakuuta 2014 

 
 
 
 
 

Pääministerin sijainen, valtiovarainministeri 

ANTTI RINNE 

 
 
 
 
 

Sosiaali- ja terveysministeri Laura Räty 

 



 HE 201/2014 vp  
  

 

16 

Liite 
Rinnakkaisteksti 

 
 
 

Laki 

Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muut-
tamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun 

lain (566/2005) 17 §:n 2 momentti, 20 §:n 1 momentti, 22 §:n 1 momentti, 23 §, 25 §:n 2 mo-
mentti, 34 §:n johdantokappale ja 39 §:n 1 momentti, sellaisena kuin niistä on 22 §:n 1 mo-
mentti ja 34 §:n johdantokappale laissa 679/2014 ja 39 §:n 1 momentti laissa 711/2010 sekä 

lisätään lakiin uusi 32 a § seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

17 § 

Yleiset edellytykset 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kuntoutusrahaetuuteen on oikeus 16—67-

vuotiaalla kuntoutujalla ajalta, jona hän on 
kuntoutuksen vuoksi estynyt tekemästä omaa 
tai toisen työtä. Etuutta voidaan maksaa enin-
tään sen kalenterikuukauden loppuun, jonka 
aikana kuntoutuja täyttää 68 vuotta. 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

17 § 

Yleiset edellytykset 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kuntoutusrahaetuuteen on oikeus 16—67-

vuotiaalla kuntoutujalla. Kuntoutusrahaan on 
oikeus kuntoutujalla ajalta, jona hän on kun-
toutukseen osallistumisen vuoksi estynyt te-
kemästä omaa tai toisen työtä 23 §:ssä tar-
koitetulla tavalla. Kuntoutusrahaetuutta voi-
daan maksaa enintään sen kalenterikuukau-
den loppuun, jonka aikana kuntoutuja täyttää 
68 vuotta. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
20 § 

Nuoren kuntoutusraha 

Ammatillisen kuntoutumisen varmistami-
seksi ja työllistymisen edistämiseksi kuntou-
tusrahaa myönnetään 18 §:n 2 momentin es-
tämättä myös 16 vuotta täyttäneelle vakuute-
tulle, jonka työkyky ja ansiomahdollisuudet 
tai mahdollisuudet valita ammatti ja työ ovat 
sairauden, vian tai vamman vuoksi olennai-
sesti heikentyneet ja joka tehostetun työky-
vynarvioinnin perusteella tarvitsee tehostettua 
kuntoutusta (nuoren kuntoutusraha). Lisäksi 
edellytetään, että vakuutetulle on laadittu 

20 § 

Nuoren kuntoutusraha 

Ammatillisen kuntoutumisen varmistami-
seksi ja työllistymisen edistämiseksi kuntou-
tusrahaa myönnetään 18 §:n 2 momentin es-
tämättä myös 16 vuotta täyttäneelle vakuute-
tulle, jonka työ- ja opiskelukyky ja ansiomah-
dollisuudet tai mahdollisuudet valita ammatti 
ja työ ovat sairauden, vian tai vamman vuok-
si olennaisesti heikentyneet 6 §:ssä tarkoite-
tulla tavalla ja joka tehostetun työkyvynarvi-
oinnin perusteella tarvitsee tehostettua kun-
toutusta (nuoren kuntoutusraha). Lisäksi 
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henkilökohtainen opiskelu- ja kuntoutumis-
suunnitelma. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

edellytetään, että vakuutetulle on laadittu 
henkilökohtainen opiskelu- ja kuntoutumis-
suunnitelma. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
22 § 

Estävät etuudet ja korvaukset  

Kuntoutusrahaan ei ole oikeutta vakuutetul-
la, joka saa vanhuuseläkettä tai varhennettua 
vanhuuseläkettä kansaneläkelain, työeläkela-
kien tai takuueläkettä takuueläkkeestä anne-
tun lain (703/2010) 7 §:n 1 momentin 1 koh-
dan tai 2 momentin 1 kohdan nojalla taikka 
sopeutumiseläkettä tai sopeutumisrahaa kan-
sanedustajan eläkkeestä ja sopeutumisrahasta 
annetun lain nojalla. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

22 § 

Estävät etuudet ja korvaukset  

Kuntoutusrahaetuuteen ei ole oikeutta va-
kuutetulla, joka saa vanhuuseläkettä tai var-
hennettua vanhuuseläkettä kansaneläkelain, 
työeläkelakien tai takuueläkettä takuueläk-
keestä annetun lain (703/2010) 7 §:n 1 mo-
mentin 1 kohdan tai 2 momentin 1 kohdan 
nojalla taikka sopeutumiseläkettä tai sopeu-
tumisrahaa kansanedustajan eläkkeestä ja so-
peutumisrahasta annetun lain nojalla. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
23 § 

Maksamisaika 

Kuntoutusrahaa maksetaan 25—27 §:ssä 
tarkoitettua omavastuuaikaa lukuun ottamatta 
kuntoutukseen osallistumisen ajalta jokaiselta 
arkipäivältä, jona kuntoutus matkoineen edel-
lyttää vähintään kuusi tuntia kestävää työstä 
poissaoloa tai jona kuntoutus muutoin tosiasi-
allisesti estää kuntoutujaa tekemästä työtä ja 
saamasta toimeentuloa kyseiseltä päivältä. 
 

23 § 

Kuntoutusrahan maksaminen 

Kuntoutusrahaa maksetaan 25—27 §:ssä 
tarkoitettua omavastuuaikaa lukuun ottamatta 
kuntoutukseen osallistumisen ajalta jokaiselta 
arkipäivältä, jona vähintään neljä tuntia mat-
koineen kestävä kuntoutus tosiasiallisesti es-
tää kuntoutujaa tekemästä työtä ja saamasta 
toimeentuloa kyseiseltä päivältä. Jos kuntou-
tuja työskentelee palkkatyössä tai yrittäjänä 
kuntoutuspäivänä ja kuntoutus estää kuntou-
tujaa tekemästä työtä vähintään 40 prosent-
tia hänen päiväkohtaisesta normaalityöajas-
taan, kuntoutusraha maksetaan osakuntou-
tusrahana. Osakuntoutusrahana maksetta-
vasta kuntoutusrahan määrästä säädetään 
32 a §:ssä. 

Sen estämättä, mitä 1 momentissa sääde-
tään, kuntoutusrahaa maksetaan 25—
27 §:ssä tarkoitettua omavastuuaikaa lukuun 
ottamatta ammatillisena kuntoutuksena 
myönnettyyn koulutukseen, oppisopimuskou-
lutukseen sekä 20 §:ssä tarkoitettuun nuoren 
kuntoutusrahaan oikeuttavaan kuntoutukseen 
osallistumisen ajalta, jos kuntoutuja on esty-
nyt tekemästä päätoimeen rinnastettavaa 
muuta kuin kuntoutukseen sisältyvää työtä. 
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25 § 

Omavastuuaika 

— — — — — — — — — — — — — —  
Omavastuuaika on 1 momentista poiketen 

kuntoutuksen alkamispäivä, jos kysymykses-
sä on: 

1) kuntoutustarpeen tai -mahdollisuuksien 
selvittäminen; 

2) kuntoutussuunnitelman tekemiseksi tar-
peellinen tutkimus- tai kokeilujakso; 

3) kuntoutus, joka toteutetaan osana kun-
toutuksen tuloksellisuutta selvittävää tai kun-
toutuksen kehittämiseen tähtäävää tutkimusta 
tai selvitystä; 

4) sopeutumisvalmennus tai perhekuntou-
tus, joka kestää enintään 12 arkipäivää; 

5) yksilökohtainen muu kuin edellä tarkoi-
tettu kuntoutus, joka kestää enintään 18 arki-
päivää; 

6) tämän lain nojalla järjestetty ammatilli-
sesti syvennetty lääketieteellinen kuntoutus, 
työkykyä ylläpitävä ja parantava valmennus 
tai työterveyshuoltolain 12 ja 14 §:n perus-
teella toteutettu vastaava kuntoutus. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

25 § 

Omavastuuaika 

— — — — — — — — — — — — — —  
Omavastuuaika on 1 momentista poiketen 

kuntoutuksen alkamispäivä, jos kysymykses-
sä on: 

1) kuntoutustarpeen tai -mahdollisuuksien 
selvittäminen; 

2) kuntoutussuunnitelman tekemiseksi tar-
peellinen tutkimus- tai kokeilujakso; 

3) kuntoutus, joka toteutetaan osana kun-
toutuksen tuloksellisuutta selvittävää tai kun-
toutuksen kehittämiseen tähtäävää tutkimusta 
tai selvitystä; 

4) sopeutumisvalmennus tai perhekuntou-
tus, joka kestää enintään 12 arkipäivää; 

5) yksilökohtainen muu kuin edellä tarkoi-
tettu kuntoutus, joka kestää enintään 20 arki-
päivää; 

6) tämän lain nojalla järjestetty ammatilli-
sesti syvennetty lääketieteellinen kuntoutus, 
työkykyä ylläpitävä ja parantava valmennus 
tai työterveyshuoltolain 12 ja 14 §:n perus-
teella toteutettu vastaava kuntoutus. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 32 a § 

Osakuntoutusrahan määrä 

Sen estämättä, mitä 32 §:n 3 momentissa 
säädetään, osakuntoutusrahana maksettavan 
kuntoutusrahan määrä on puolet sen 32, 33 
tai 35 §:n mukaisesti määräytyvän kuntou-
tusrahan määrästä, johon kuntoutujalla olisi 
ollut oikeus estyessään kuntoutuksen vuoksi 
työstä kokopäiväisesti. Eläkkeensaajan osa-
kuntoutusraha määräytyy kuitenkin 34 §:n 
mukaan. 
 

 
34 § 

Eläkkeensaajan kuntoutusraha 

Kuntoutusraha on päivää kohden kahdes-
kymmenesviidesosa kuukausittain maksetta-
vien tässä pykälässä tarkoitettujen eläkkeiden 

34 § 

Eläkkeensaajan kuntoutusraha 

Sen estämättä, mitä 32, 33 ja 35 §:ssä sää-
detään, kuntoutusraha on päivää kohden 
kahdeskymmenesviidesosa kuukausittain 
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yhteismäärän kymmenesosasta, jos kuntoutu-
ja saa: 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

maksettavien tässä pykälässä tarkoitettujen 
eläkkeiden yhteismäärän kymmenesosasta, 
jos kuntoutuja saa: 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
39 § 

Takautuva maksaminen 

Jos kuntoutujalle myönnetään takautuvasti 
vanhuuseläkettä, takuueläkettä tai korvausta 
ansionmenetyksestä jonkin muun lain perus-
teella, eläke tai korvaus samalta ajalta makse-
taan suoritettua kuntoutusrahaa vastaavalta 
osalta Kansaneläkelaitokselle ottaen kuiten-
kin huomioon, mitä työntekijän eläkelain 
43 §:n 2 momentissa säädetään. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

39 § 

Takautuva maksaminen 

Jos kuntoutujalle myönnetään takautuvasti 
sairausvakuutuslain mukaista sairauspäivä-
rahaa, vanhuuseläkettä, takuueläkettä tai 
korvausta ansionmenetyksestä jonkin muun 
lain perusteella, eläke tai korvaus samalta 
ajalta maksetaan suoritettua kuntoutusrahaa 
vastaavalta osalta Kansaneläkelaitokselle ot-
taen kuitenkin huomioon, mitä työntekijän 
eläkelain 43 §:n 2 momentissa säädetään. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 ——— 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä  
kuuta 20  . 
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