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Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun

lain (566/2005) 4 §:n 5 kohta, 13 §:n 1 momentti, 18 §:n 1 momentti, 21 §, 22 §:n 1 momentti,
34 §, 38 §:n 1 momentti ja 65 §,

sellaisina kuin niistä ovat 4 §:n 5 kohta laissa 579/2007, 18 §:n 1 momentti osaksi laissa
1333/2010, 22 §:n 1 momentti laissa 711/2010, 34 § laeissa 579/2007 ja 711/2010 sekä 38 §:n
1 momentti osaksi laissa 579/2007, seuraavasti:

4 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
— — — — — — — — — — — — —

5) työeläkelaeilla työntekijän eläkelain
(395/2006) 3 §:ssä mainittuja yksityisten ja
julkisten alojen työeläkelakeja sekä kansan-
edustajan eläkkeestä ja sopeutumisrahasta an-
nettua lakia (329/1967) ja valtioneuvoston
jäsenen oikeudesta eläkkeeseen ja hänen jäl-
keensä suoritettavasta perhe-eläkkeestä an-
nettua lakia (870/1977).

13 §

Järjestämistä ja korvaamista koskevan
rajoitus

Vakuutetulla ei ole oikeutta tämän luvun
mukaan järjestettyyn kuntoutukseen tai kor-
vaukseen siitä, jos hänellä on oikeus tarvitse-
maansa kuntoutukseen tai korvaukseen kun-

toutuksen aiheuttamista kustannuksista jon-
kin seuraavan lain nojalla:

1) laki tapaturmavakuutuslain perusteella
korvattavasta kuntoutuksesta (625/1991);

2) maatalousyrittäjien tapaturmavakuutus-
laki (1026/1981);

3) laki liikennevakuutuslain perusteella
korvattavasta kuntoutuksesta (626/1991);

4) sotilasvammalaki (404/1948);
5) sotilastapaturmalaki (1211/1990).

— — — — — — — — — — — — —

18 §

Kuntoutusraha lakisääteisen kuntoutuksen
ajalta

Kuntoutusrahaan on oikeus, jos kuntoutus
on tarpeellista kuntoutujan työelämässä pysy-
miseksi, työelämään palaamiseksi tai työelä-
mään pääsemiseksi ja kuntoutusta annetaan
seuraavan lain tai lainkohdan perusteella:

1) tämän lain 2 luku;
2) terveydenhuoltolain (1326/2010) 29 §;
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3) työterveyshuoltolain (1383/2001) 12 tai
14 §;

4) vammaisuuden perusteella järjestettä-
vistä palveluista ja tukitoimista annetun lain
(380/1987) 8 §:n 1 momentti sopeutumisval-
mennuksen osalta;

5) lastensuojelulaki (417/2007), kehitys-
vammaisten erityishuollosta annettu laki
(519/1977) tai päihdehuoltolaki (41/1986)
perhekuntoutuksen osalta.
— — — — — — — — — — — — —

21 §

Kuntoutusraha ulkomailla annetun kuntou-
tuksen ajalta

Kuntoutusrahaa voidaan myöntää myös ul-
komailla annettavan kuntoutuksen ajalta.
Kuntoutusrahan myöntäminen edellyttää, että
ulkomailla annettava kuntoutus täyttää
16 §:ssä säädetyt korvaamisen edellytykset
tai kysymyksessä on 18 §:n 1 tai 4 momen-
tissa mainittuun lakiin tai säännökseen perus-
tuva kuntoutustoiminta tai sisällöltään sitä
vastaava Raha-automaattiyhdistyksen rahoit-
tama kuntoutuskurssi taikka 20 §:ssä tarkoi-
tettuun henkilökohtaiseen opiskelu- ja kun-
toutussuunnitelmaan perustuva opiskelu.

22 §

Estävät etuudet ja korvaukset

Kuntoutusrahaan ei ole oikeutta vakuute-
tulla, joka saa vanhuuseläkettä tai varhennet-
tua vanhuuseläkettä kansaneläkelain, työelä-
kelakien tai takuueläkettä takuueläkkeestä
annetun lain (703/2010) 7 §:n 1 momentin
1 kohdan tai 2 momentin 1 kohdan nojalla
taikka sopeutumiseläkettä tai sopeutumisra-
haa kansanedustajan eläkkeestä ja sopeutu-
misrahasta annetun lain nojalla.
— — — — — — — — — — — — —

34 §

Eläkkeensaajan kuntoutusraha

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

yhteismäärän kymmenesosasta, jos kuntou-
tuja saa:

1) täyttä työkyvyttömyyseläkettä työeläke-
lakien perusteella taikka työttömyyseläkettä
merimieseläkelain (1290/2006), työntekijän
eläkelain 3 §:n 2 momentin 1 ja 3—7 koh-
dassa mainittujen työeläkelakien, työntekijän
eläkelain voimaanpanolain (396/2006)
28 §:n, yrittäjän eläkelain voimaanpanosta
annetun lain (1273/2006) 28 §:n, maatalous-
yrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun
lain (1281/2006) 27 §:n tai valtion eläkelain
voimaanpanosta annetun lain (1296/2006)
14 §:n perusteella;

2) työkyvyttömyyseläkettä kansaneläkelain
(568/2007) 12 §:n perusteella lukuun otta-
matta 4 momentin mukaista työkyvyttömyys-
eläkettä tai kansaneläkelain voimaanpanosta
annetun lain (569/2007) 2 §:n perusteella
työttömyyseläkettä;

3) takuueläkkeestä annetun lain mukaista
takuueläkettä, jota myönnetään tässä pykä-
lässä mainittujen eläkkeiden lisäksi.

38 §

Maksaminen ilman yhteensovitusta

Kuntoutusrahasta ei vähennetä seuraavia
kuntoutujan saamia etuuksia:

1) osa-aikaeläke, työntekijän eläkelain
35 §:ssä tarkoitettu osatyökyvyttömyyseläke
tai sitä vastaavaa muu kuin täysi työkyvyttö-
myyseläke, jos oikeus saada mainittua elä-
kettä on alkanut ennen sen kalenterivuoden
alkua, jota koskevat työtulot ovat tämän lain
32 §:ssä tarkoitetun kuntoutusrahan määrittä-
misen perusteena;

2) työkyvyttömyyseläke kansaneläkelain
12 §:n 4 momentin nojalla ja sen lisäksi
maksettava takuueläke;

3) sairausvakuutuslain 11 luvun 8 §:n mu-
kaan määrätty vanhempainpäiväraha.
— — — — — — — — — — — — —

65 §

Tietojen antaminen ulosottoviranomaisille

Kansaneläkelaitoksella on oikeus salassa-
pitosäännösten ja muiden tiedon saantia kos-
kevien rajoitusten estämättä asianomaisen vi-
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ranomaisen pyynnöstä luovuttaa ulosottoa
varten tiedot tämän lain mukaisten etuuksien
ja korvausten määristä, ei kuitenkaan niistä
etuuksista, joita ei oteta huomioon ulosotto-
kaaren (705/2007) 4 luvun 48 §:ssä tarkoitet-
tua suojaosuutta laskettaessa. Lisäksi Kan-
saneläkelaitoksella on oikeus ilmoittaa tie-

dossaan olevat muut kuntoutusetuuksia sekä
eläkkeitä ja muita sosiaalietuuksia maksavat
laitokset.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2015.
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