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Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun

lain (566/2005) 6 § ja 7 §:n 1 momentti, sellaisena kuin niistä on 6 § osaksi laissa 935/2012,
seuraavasti:

6 §

Ammatillisen kuntoutuksen järjestäminen

Kansaneläkelaitos järjestää vakuutetun
työ- ja ansiokyvyn tukemiseksi tai parantami-
seksi taikka työkyvyttömyyden estämiseksi
tarkoituksenmukaista ammatillista kuntou-
tusta, jos asianmukaisesti todettu sairaus,
vika tai vamma on aiheuttanut tai sen arvioi-
daan aiheuttavan lähivuosina vakuutetun työ-
tai opiskelukyvyn ja ansiomahdollisuuksien
olennaisen heikentymisen.

Kansaneläkelaitoksella ei ole velvollisuutta
järjestää ammatillista kuntoutusta, jos amma-
tillinen kuntoutus on järjestetty työeläkela-
kien tai erityisopetusta koskevien säännösten
perusteella.

Vakuutetun työ- tai opiskelukyvyn ja an-
siomahdollisuuksien olennaista heikenty-
mistä arvioitaessa otetaan huomioon vakuute-
tun kokonaistilanne. Sairauden, vian tai vam-
man lisäksi arvioon vaikuttavat myös muut
vakuutetun työ- tai opiskelukykyyn ja ansio-
mahdollisuuksiin vaikuttavat tekijät, joita

ovat vakuutetun fyysinen, psyykkinen ja sosi-
aalinen toimintakyky, elämäntilanne, talou-
delliset ja sosiaaliset seikat, asumisolosuh-
teet, koulutus, ammatti, aikaisempi toiminta
ja ikä sekä muut vastaavat tekijät. Arviossa
otetaan huomioon myös vakuutetun jäljellä
oleva kyky hankkia itselleen ansiotuloja saa-
tavissa olevalla sellaisella työllä, jonka teke-
mistä vakuutetulta voidaan kohtuudella edel-
lyttää.

Kuntoutuksen tarkoituksenmukaisuutta ar-
vioitaessa otetaan kokonaistilanteen lisäksi
huomioon, johtaako haettu kuntoutus toden-
näköisesti hakijan terveydentilaan sopivassa
työssä jatkamiseen taikka hänen terveydenti-
laansa sopivaan työhön palaamiseen tai työ-
elämään siirtymiseen.

7 §

Ammatillisen kuntoutuksen sisältö

Kansaneläkelaitos järjestää 6 §:ssä tarkoi-
tettuna ammatillisena kuntoutuksena:

1) kuntoutustarvetta ja -mahdollisuuksia
selvittäviä tutkimuksia;

HE 128/2013
StVM 15/2103
TyVL 9/2013
EV 130/2013

http://www.finlex.fi/linkit/hepdf/20130128


2) työ- ja koulutuskokeiluja;
3) työkykyä ylläpitävää ja parantavaa val-

mennusta, jonka tavoitteena on mahdollistaa
kuntoutujan työssä jatkaminen;

4) työhön valmennusta;
5) perus-, jatko- ja uudelleenkoulutusta

ammattiin tai työhön, joka sairauden, vian tai
vamman rajoitukset huomioon ottaen on va-
kuutetulle sopivaa, sekä tällaisen koulutuksen

suorittamiseksi välttämätöntä yleissivistävää
koulutusta ja valmennusta;

6) muita 1—5 kohdassa lueteltuihin rin-
nastettavia, opiskelun tai työn kannalta vält-
tämättömiä toimenpiteitä.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2014.
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