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Laki
Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 

muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista anne-

tun lain (566/2005) 18 §:n 2 momentti,
muutetaan 12 §:n 4 momentti, 19 §:n 2 momentti, 20 §:n 1 momentti sekä 35 ja 67 §,
sellaisina kuin niistä ovat 20 §:n 1 momentti laissa 1236/2014, 35 § laissa 1143/2010 ja

67 § laissa 579/2007, sekä
lisätään 20 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 1236/2014, uusi 5 momentti seu-

raavasti:

12 §

Harkinnanvarainen kuntoutus

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Kansaneläkelaitoksen on joka toinen vuosi laadittava 1 ja 3 momentissa tarkoitettujen

varojen käytöstä neljää seuraavaa kalenterivuotta koskeva suunnitelma ja vuosittain sosi-
aali- ja terveysministeriölle selvitys tässä pykälässä tarkoitettujen varojen käytöstä. Val-
tioneuvoston asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä siitä, mitä tietoja suunnitelman
tulee sisältää sekä suunnitelman hyväksymistä koskevasta menettelystä.

19 §

Kuntoutusraha muun kuntoutuksen ajalta

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Edellä 6 §:ssä tarkoitetulle vakuutetulle voidaan myöntää kuntoutusrahaa kuntoutukse-

na järjestettävän ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain (630/1998) tai ammatil-
lisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998) mukaisen oppisopimukseen perustu-
van oppisopimuskoulutuksen ajalta. Kuntoutusrahaa ei kuitenkaan myönnetä, jos vakuu-
tetulla on oikeus ammatilliseen kuntoutukseen työeläkelakien tai erityisopetusta koske-
vien säännösten perusteella.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

20 §

Nuoren kuntoutusraha

Ammatillisen kuntoutumisen varmistamiseksi ja työllistymisen edistämiseksi kuntou-
tusrahaa myönnetään myös 16 vuotta täyttäneelle vakuutetulle, jonka työ- ja opiskelukyky
ja ansiomahdollisuudet tai mahdollisuudet valita ammatti ja työ ovat sairauden, vian tai
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vamman vuoksi olennaisesti heikentyneet 6 §:ssä tarkoitetulla tavalla ja joka tehostetun
työkyvynarvioinnin perusteella tarvitsee tehostettua kuntoutusta (nuoren kuntoutusraha).
Lisäksi edellytetään, että vakuutetulle on laadittu henkilökohtainen opiskelu- ja kuntoutu-
missuunnitelma.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Ratkaistessaan nuoren kuntoutusrahaa koskevaa hakemusta Kansaneläkelaitoksen on

selvitettävä, onko hakijalla oikeus korvaukseen opiskelun kannalta tarpeellisista koulutar-
vikekustannuksista 14 §:n 1 ja 4 momentin perusteella sekä koulutukseen liittyvistä mat-
kakustannuksista 15 §:n 2 momentin perusteella.

35 §

Ammatillisessa kuntoutuksessa olevan ja nuoren kuntoutusrahan vähimmäismäärä

Kuntoutuksen toteutumisen turvaamiseksi ammatillisessa kuntoutuksessa olevan kun-
toutusrahan ja nuoren kuntoutusrahan vähimmäismäärä on 28,25 euroa arkipäivältä, jollei
kuntoutujalla muiden tämän lain säännösten nojalla ole oikeus määrältään tätä suurem-
paan kuntoutusrahaan.

67 §

Indeksitarkistus

Kuntoutusraha, joka määräytyy 32 tai 33 §:n mukaan, tarkistetaan kalenterivuosittain
työntekijän eläkelain 98 §:ssä tarkoitetulla työeläkeindeksillä. Vastaavasti 35 §:n mukaan
määräytyvä kuntoutusraha sekä 35 ja 37 §:ssä tarkoitetut rahamäärät tarkistetaan noudat-
taen kansaneläkeindeksistä annettua lakia (456/2001).

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.
Tämän lain 12 §:n 4 momentissa tarkoitettu suunnitelma laaditaan ja toimitetaan sosi-

aali- ja terveysministeriölle ensimmäisen kerran vuonna 2017.
Tämän lain 35 §:ssä säädetty rahamäärä vastaa vuodelle 2010 vahvistettua kansanelä-

keindeksistä annetussa laissa (456/2001) tarkoitettua pistelukua. Tämän lain 35 §:ää so-
velletaan lain voimaan tulon jälkeen maksussa oleviin kuntoutusrahoihin.
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