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Hallituksen esitys Eduskunnalle kuntoutusta koskevan
lainsäädännön muuttamiseksi

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kan-
saneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuk-
sesta annetun lain, kuntoutusrahalain, työnte-
kijäin eläkelain ja merimieseläkelain amma-
tillista kuntoutusta koskevia säädöksiä sekä
kansaneläkelakia. Kansaneläkelaitokselle ja
työeläkelaitoksille säädettäisiin velvollisuus
järjestää ammatillista kuntoutusta henkilölle,
jolla voidaan todeta olevan sairaudesta, vias-
ta tai vammasta johtuva uhka joutua kansan-
eläkelaissa tai työeläkelaeissa tarkoitetulla
tavalla työkyvyttömäksi. Ammatillisesta kun-
toutuksesta säädettäisiin työntekijälle oikeus
ja sen edellytykset määriteltäisiin laissa.

Kansaneläkelaitoksen maksaman kuntou-
tusrahan taso nostettaisiin vastaamaan pa-
remmin nykyisen työeläkejärjestelmän mak-

saman kuntoutusrahan tasoa. Työntekijän
eläkelaissa säädettäisiin osakuntoutusrahasta.
Oikeus työeläkelakien tai kansaneläkelain
mukaiseen työkyvyttömyyseläkkeeseen al-
kaisi aikaisintaan sen kuukauden alusta, jota
edeltäneen kuukauden aikana hakijalla oli
viimeksi ollut oikeus sairausvakuutuslain
mukaiseen päivärahaan tai ammatillisen kun-
toutuksen ajalta maksettavaan kuntoutusra-
haan.

Ehdotetut muutokset ovat osa työmarkkina-
järjestöjen 12 päivänä marraskuuta 2001 so-
pimaa yksityisalojen työeläkkeiden kehittä-
mistä, johon myös hallitus omalta osaltaan
on sitoutunut.

Lainmuutokset ovat tarkoitettu tulemaan
voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

—————
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YLEISPERUSTELUT

1. Johdanto

Hallitusohjelman mukaan työelämässä,
työkykyä ylläpitävässä toiminnassa ja koulu-
tuspolitiikassa sekä eläke- ja työttömyystur-
vajärjestelmässä toteutetaan muutoksia, jotka
kannustavat työnantajia pitämään palveluk-
sessaan ja ottamaan palvelukseensa myös
ikääntyvää henkilöstöä sekä edistävät ikään-
tyvien työssä ja työmarkkinoilla pysymistä.
Tavoitteena on lisätä työssä olevien osuutta
työikäisestä väestöstä ja myöhentää pitkällä
aikavälillä keskimääräistä työmarkkinoilta
poistumisikää kahdella-kolmella vuodella,
lähemmäs normaalia vanhuuseläkeikää ja si-
ten vähentää eläkemaksujen nousupainetta.
Myös kansallisella ikäohjelmalla ja työelä-
män kehittämisohjelmalla on pyritty edistä-
mään ikääntyvien työntekijöiden pysymistä
työelämässä.

Hallitusohjelman mukaan yhdessä työ-
markkinajärjestöjen kanssa sovitaan toimista,
joiden tavoitteena on edistää työpaikkojen
henkilöstön osaamista, työssä jaksamista se-
kä hyvinvointia. Lisäksi tuetaan toimintaa,
jonka tavoitteena on entistä varhaisempi työ-
kyvyn menettämisen uhan havaitseminen se-
kä kuntoutustoimintojen varhainen käynnis-
täminen. Yhteistyötä työvoimahallinnon, ter-
veydenhuollon ja eläkelaitosten välillä pa-
rannetaan tavoitteena ohjata kuntoutuksen
tarpeessa olevat mahdollisimman varhain te-
hokkaisiin kuntoutustoimenpiteisiin.

Vuonna 1999 työmarkkinajärjestöjen te-
kemän sopimuksen mukaan ikääntyvien työl-
listymisen esteiden poistamiseksi tehtiin eräi-
tä muutoksia työeläkelainsäädäntöön ja va-
kuutusmaksuperusteisiin vuoden 2001 alusta.
Eläketurvakeskuksen ja Työeläkevakuuttajat
TELA ry:n ohjeistuksella toteutettiin 58—
59-vuotiaiden vakuutettujen laajennettu oi-
keus varhaisen kuntoutuksen selvittelyyn.

Työmarkkinajärjestöt ovat 12 päivänä mar-
raskuuta 2001 sopineet yksityisalojen työ-
eläkkeiden kehittämisestä. Sopimuksen mu-
kaan toteutetaan työkyvyttömyyden uhkan
toteamiseen perustuva oikeus ammatilliseen

kuntoutukseen. Samalla kuntoutuksen ajan
toimeentuloturvaa kehitetään paremmin työ-
elämän tarpeita vastaavaksi säätämällä erik-
seen osakuntoutusrahasta ja odotusajan kun-
toutusrahasta. Lisäksi jatketaan ja tehostetaan
työntekijöille, työnantajille sekä erityisesti
työterveyshuollon ja henkilöstöhallinnon
edustajille suunnattua koulutusohjelmaa sekä
kehitetään kuntoutustutkimusverkostoa.

Hallitus on todennut kannanotossaan 13
päivänä marraskuuta 2001, että työmarkki-
noiden keskusjärjestöjen edellä mainittu
periaatesopimus vastaa hallituksen tavoittei-
ta työeläkkeiden kehittämiseksi työssä pysy-
mistä, työkykyä ja työllistymistä tukevaan
suuntaan sekä varhaiseläkejärjestelmässä
työeläkelainsäädännön mukaisen ansiosi-
donnaisuusperiaatteen kehittämiseksi. Halli-
tus on valmistellut tämän esityksen periaate-
sopimuksen pohjalta.

2. Nykyt i la

2.1. Lainsäädäntö ja käytäntö

2.1.1. Kuntoutuksen järjestäjät

Suomessa useat eri tahot tarjoavat työnteki-
jän työllistymisedellytysten parantamiseen
tähtääviä toimenpiteitä.

Työkyvyn alenemisen perusteella kuntou-
tustoimenpiteitä voi saada terveydenhuollos-
sa. Tämä kuntoutus on lääkinnällistä. Ter-
veydenhuollossa voidaan tehdä muun muassa
kuntoutustutkimuksia.

Uusi työterveyshuoltolaki (1383/2001) tuli
voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002. Halli-
tuksen esityksen mukaan (HE 114/2001)
mukaan yksi lain keskeisiä tavoitteita on
suunnata työterveyshuollon toimenpiteitä
työntekijöiden terveyttä ja työkykyä tuke-
vaan ja edistävään suuntaan keskimääräisen
työuran jatkamiseksi työntekijän vanhuus-
eläkeikään. Laissa määritellään työpaikkojen
työkykyä ylläpitävän toiminnan periaatteet.

Kansaneläkelaitos ja työeläkelaitokset jär-
jestävät ammatillista kuntoutusta, jonka tar-
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koituksena on työkyvyn säilyttäminen tai pa-
lauttaminen tai uhkaavan työkyvyn menetyk-
sen torjuminen, ja korvaavat tällaisesta kun-
toutuksesta aiheutuneita kustannuksia. Jos
kuntoutuksen tarve johtuu työtapaturmasta,
ammattitaudista tai liikennevahingosta, tapa-
turma- tai liikennevakuutuslaitos on ensisi-
jainen toimija myös ammatillisessa kuntou-
tuksessa.

Kansaneläkelaitoksen järjestämä ammatil-
linen kuntoutus on laaja-alaisempaa kuin
työeläkejärjestelmän kuntoutus. Kansanelä-
kelaitos järjestää ammatillista kuntoutusta
myös sellaisille henkilöille, joiden yhteydet
työelämään ovat vähäiset, sekä nuorille, joil-
la niitä ei vielä ole. Lisäksi Kansaneläkelai-
tos järjestää lääkinnällistä kuntoutusta, jonka
tavoitteena on kuntoutujan työkyvyn säilyt-
täminen ja parantaminen ja työkyvyn mene-
tyksen uhan torjuminen sekä vaikeavammais-
ten lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tavoit-
teena lain mukaan voi olla myös työkyvyn
turvaaminen tai parantaminen.

Myös työvoimaviranomaiset järjestävät va-
jaakuntoisille työvoimatoimiston asiakkaille
ammatillista kuntoutusta ja vajaakuntoisille
työnhakijoille erityispalveluja. Tämän toi-
minnan lähtökohtana on parantaa työvoiman
tarjonnan ja kysynnän tasapainoa työmarkki-
noilla sekä tukea erityisesti vajaakuntoisten
ja työrajoitteisten työllistymistä. Lisäksi kou-
lutus- ja erorahasto tukee omaehtoista amma-
tillista koulutusta.

2.1.2. Kansaneläkelaitoksen järjestämä am-
matillinen kuntoutus

Kansaneläkelaitoksen järjestämästä kun-
toutuksesta annetun lain (610/1991; KKL)
2 §:n mukaan Kansaneläkelaitoksen on
järjestettävä vakuutetulle, jonka työkyky ja
ansiomahdollisuudet ovat sairauden, vian
tai vamman vuoksi olennaisesti heikenty-
neet, tarvittava ammatillinen kuntoutus tai
valmennus hänen työkykynsä säilyttämiseksi
tai parantamiseksi, jollei sitä ole järjestetty
muusta etuusjärjestelmästä. Kansaneläkelai-
toksen on järjestettävä myös sellaiset kal-
liit apuvälineet, jotka ovat tarpeen vaikea-
vammaisen työkyvyn ja ansiomahdolli-
suuksien parantamiseksi tai säilyttämiseksi.
Näissä tilanteissa Kansaneläkelaitokselle on

siis säädetty ammatillisen kuntoutuksen
järjestämisvelvollisuus.

KKL 2 §:n mukaan ammatillisen kuntou-
tuksen edellytyksenä on siis työkyvyn ja
ansiomahdollisuuksien olennainen heiken-
tyminen. Työkyvyn on oltava olennaisesti
heikentynyt jo kuntoutuksen alkaessa. Läh-
tökohtana on, että henkilöllä on asian-
mukaisesti diagnostisoitu sairaus, vika tai
vamma. Kansaneläkelaitoksen etuusohjeen
mukaan kuntoutuspäätöstä tehtäessä ote-
taan huomioon sairauden, vian tai vam-
man aiheuttamat rajoitukset ja vaikeudet
työstä suoriutumisessa ja työllistymisessä.
Työkyky katsotaan olennaisesti heikenty-
neeksi, jos ammatissa suoriutumisessa on
ilmeisiä vaikeuksia. Kun on kyse etene-
västä sairaudesta, voidaan kuntoutukseen
ryhtyä, jos suoriutumisvaikeuksia on odo-
tettavissa lähitulevaisuudessa. Harkittaessa
koulutusta nuorille, jotka eivät vielä ole
olleet työelämässä, riittää, että sairaus, vi-
ka tai vamma aiheuttaa olennaisia rajoi-
tuksia ammatin ja työn valinnassa. Käy-
tännössä tämä edellyttää pitkäaikaissairailla
jatkuvaa lääkitystä, mahdollisia elinmuu-
toksia, sairauskohtauksia, liikuntarajoituksia
tai muuta vastaavaa.

Kuntoutuksen järjestämisen ja korvaamisen
edellytyksenä on, että annettava ammatilli-
nen kuntoutus edistää henkilön työ- ja an-
siomahdollisuuksia, eli kuntoutus on tarpeel-
lista hänen työkykynsä säilyttämiseksi ja pa-
rantamiseksi.

Kansaneläkelain 39 §:n mukaan alle 20-
vuotiaan oikeus työkyvyttömyyseläkkee-
seen alkaa aikaisintaan sen kuukaudesta
alusta, jota edeltävän kuukauden aikana
hänen oikeutensa kuntoutusrahalain perus-
teella maksettavaan kuntoutusrahaan on
päättynyt.

Kansaneläkelaitoksen järjestämän ja kor-
vaaman ammatillisen kuntoutuksen sisällöstä
säädetään kansaneläkelaitoksen järjestämäs-
tä kuntoutuksesta annetun asetuksen
(1161/1991) 1 §:ssä.

KKL 8 §:n mukaan Kansaneläkelaitoksen
KKL 2 §:n mukaisen päätöksen saaneella
henkilöllä on oikeus hakea päätökseen
muutosta valittamalla. Muutoksenhakuoi-
keus koskee Kansaneläkelaitoksen velvolli-
suutta järjestää kuntoutus sekä vakuutetun
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oikeutta sen perusteella maksettaviin
etuuksiin. Kuntoutujalla ei ole valitusoike-
utta siitä, mikä kuntoutuspalveluntuottaja
kuntoutuksen toteuttaa.

Muutoksenhakukirjelmä toimitetaan Kan-
saneläkelaitoksen toimistoon, jossa ensin ar-
vioidaan itseoikaisun mahdollisuutta. Muu-
toksenhaun kohteena voi olla arvio ansio-
mahdollisuuksien olennaisesta heikentymi-
sestä tai haetun kuntoutuksen tarpeelli-
suudesta. Jos Kansaneläkelaitoksen toimis-
to ei oikaise päätöstä, valituskirjelmä liit-
teineen lähetetään tarkastuslautakunnan rat-
kaistavaksi. Tarkastuslautakunnan päätök-
seen voi hakea muutosta vakuutusoikeudelta.

Kuntoutusrahalain mukainen kuntoutusraha

Kansaneläkelaitoksen järjestämän ammatil-
lisen kuntoutuksen aikaisena toimeentuloa
turvaavana etuutena maksetaan kuntoutusra-
halain (611/1991; KRL) mukaista kuntoutus-
rahaa. KRL 14 §:n 1 momentin pääsäännön
mukaan kuntoutusrahan suuruus on sama
kuin se sairausvakuutuslain mukainen päivä-
raha, johon kuntoutujalla olisi oikeus, jos hän
kuntoutuksen alkaessa olisi tullut työkyvyt-
tömäksi. Lisäksi kuntoutusrahalaissa on
säännöksiä eläkkeensaajan kuntoutusrahasta
sekä eräitä kuntoutusrahan vähimmäissään-
nöksiä.

Kansaneläkelaitoksen kuntoutuksen aikais-
ta toimeentuloturvaa koskevista säännöksistä
käsitellään tässä esityksessä vain kuntoutus-
rahalain 14 §:n 1 momentin mukaista pää-
sääntöä koskien sellaisia ammatillisessa kun-
toutuksessa olevia tai sinne hakeutuvia hen-
kilöitä, jotka ovat olleet työelämässä ja siir-
tyneet sieltä kuntoutukseen. Tällaisten henki-
löiden ammatillinen kuntoutus on työnjakoon
liittyvien säännösten ja ohjeiden nojalla jär-
jestetty joko työeläkelaitoksesta tai Kansan-
eläkelaitoksesta.

Kuntoutusraha määräytyy sairausvakuutus-
lain 16 §:ssä säädetyin tavoin verotuksessa
todettujen työtulojen pohjalta. Verovuosi,
jonka aikaisia tuloja tarkastellaan, on kuntou-
tusrahan osalta kuntoutuksen alkamisvuotta
edeltänyt verovuosi. Työtuloista vähennetään
tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä aiheu-
tuneet kustannukset. Lisäksi työ- tai vir-
kasuhteessa saadusta työtulosta on tehty

työntekijän eläkemaksusta ja palkansaajan
työttömyysvakuutusmaksusta johtuva vähen-
nys, jonka suuruudesta on säädetty määräai-
kaisilla laeilla vuodesta 1993. Kuntoutusra-
han määrä on 70 prosenttia vuosityötulon
300. osasta siltä osin kuin vakuutetun työtu-
lot eivät ylitä vuoden 2002 tasossa 25 515
euroa. Kuntoutusrahan määräytymisprosentti
alenee tätä ylemmissä tuloluokissa mainitun
rajamäärän ylittävän tulon osalta ensin 40
prosenttiin ja sen jälkeen 25 prosenttiin nii-
den tulojen osalta, jotka ylittävät 39 256 eu-
roa vuoden 2002 tasossa.

Jos vakuutetun työtulot ovat välittömästi
ennen hänen kuntoutuksensa alkamista olleet
olennaisesti suuremmat kuin viimeksi toimi-
tetussa verotuksessa todetut työtulot, hän voi
saada sairausvakuutusasetuksen 10 §:ää so-
veltaen kuntoutusrahan kuntoutuksen alka-
mista edeltäneiden viimeisen kuuden kuu-
kauden työtulojen perusteella. Vakuutetun
esittämiä kuuden kuukauden työtuloja käyte-
tään kuntoutusrahan määrän perusteena, jos
ne kerrottuna kahdella ja vähennettynä tu-
lonhankkimisesta johtuvilla kustannuksilla
ovat verotuksessa todettuja indeksillä tarkis-
tettuja työtuloja vähintään 20 prosenttia suu-
remmat.

Kuntoutusrahaa maksetaan kuntoutukseen
osallistumisen ajalta jokaiselta arkipäivältä
(KRL 8 §), kuitenkin vasta laissa tai asetuk-
sessa säädetyn omavastuuajan jälkeen. Oma-
vastuuajat vaihtelevat yhdestä päivästä kol-
meenkymmeneen päivään riippuen järjestet-
tävän kuntoutuksen sisällöstä ja kestosta sekä
siitä, mikä kuntoutujan toimeentuloturva on
ollut ennen kuntoutusta. Käytännössä yleisin
omavastuuaika on yksi päivä. Omavastuuta
ei ole, jos kuntoutukseen siirrytään suoraan
sairauspäivärahalta tai työttömyysturvalta.

Kansaneläkelaitos voi maksaa kuntoutuk-
sen odotus- ja väliajoilta kuntoutusrahaa 20
prosentilla alennettuna enintään kolmelta
kuukaudelta kalenterivuotta kohti kumman-
kin syyn perusteella erikseen laskettuna.
Odotus- ja väliajan kuntoutusraha on harkin-
nanvarainen etuus, jonka tarkoituksena on
turvata kuntoutuksen onnistuminen. Maksa-
misen edellytyksenä on Kansaeläkelaitoksen
etuusohjeiden mukaan, että odotus- tai väli-
aikaa seuraavan toimenpiteen toteutuminen
on todennäköistä ja että siitä on tehty myön-
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teinen päätös. Mainitut enimmäisajat voidaan
kuitenkin ylittää, jos kuntoutujan toimeentu-
lon turvaaminen koko kuntoutussuunnitel-
man tarkoittaman kuntoutuskokonaisuuden
ajan on perusteltua kuntoutuksen etenemisen
turvaamiseksi. Tällöin kuntoutujan ei tarvitse
kesken suunnitellun kuntoutuskokonaisuuden
hakea työttömyysturvaa, sairauspäivärahaa
taikka toimeentulotukea.

KRL 24 §:n mukaan Kansaneläkelaitos voi
maksaa kuntoutusrahaa saaneelle kuntoutu-
jalle harkinnanvaraista avustusta kuntoutus-
rahakauden päättymisen jälkeen. Sen tavoit-
teena on tukea kuntoutujan työllistymistä
kuntoutuksen jälkeen. Harkinnanvaraisen
kuntoutusavustuksen enimmäismäärä on sen
saajalle lasketun kuuden kuukauden kuntou-
tusrahan määrä.

Kuntoutukseen osallistuminen on kuntou-
tujalle maksutonta. Kansaneläkelaitos kor-
vaa kuntoutuksesta kuntoutujalle aiheutu-
via kustannuksia.

2.1.3. Työeläkelaitoksen järjestämä ammatil-
linen kuntoutus

Sekä julkisten että yksityisten alojen eläke-
laitosten päätöksillä toteutetaan ammatillista
kuntoutusta. Seuraavassa kuvataan vain yksi-
tyisten alojen työeläkejärjestelmän ammatil-
lista kuntoutusta.

Työeläkelaitoksilla on työkyvyttömyys-
eläkkeen hakemisen yhteydessä lakisääteinen
velvollisuus kuntoutusmahdollisuuksien sel-
vittelyn varmistamiseen ja kuntoutustarvetta
vastaaviin palveluihin ohjaamiseen. Tästä
säädetään työntekijäin eläkelain (395/1961;
TEL) 4 §:n 5 momentissa. Sen sijaan velvol-
lisuutta kuntoutuksen tukemiseen ei ole eli
työeläkekuntoutus on harkinnanvaraista toi-
sin kuin Kansaneläkelaitoksen järjestämä
kuntoutus. Päätös vakuutetun ammatillisen
kuntoutuksen tukemisesta perustuu vapaa-
seen harkintaan, jota rajoittavat yleiset oi-
keudenmukaisuusvaatimukset. Vakuutettujen
yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseksi
Eläketurvakeskus on antanut yleiskirjeellä
soveltamisohjeet työeläkelaitoksille ja Työ-
eläkevakuuttajat TELA ry. on viimeksi 9
päivänä kesäkuuta 1997 vahvistanut suosi-
tuksen työeläkekuntoutuksen toimeenpanos-
ta.

Käytännössä kuntoutusasian selvittely tulee
yleisimmin vireille vakuutetun kuntoutusha-
kemuksella. Jos edellytykset työeläkekuntou-
tukseen ovat olemassa, hakijalle annetaan
kuntoutuslupaus. Jos taas edellytyksiä ei kat-
sota olevan, selvittelyn lopputulos ilmoite-
taan hakijalle kirjeellä.

TEL 4 h §:n 2 momentin mukaan työeläke-
kuntoutuksen ehdoton edellytys on, että va-
kuutetulla on oikeus niin sanottuun tulevan
ajan eläkeosuuden sisältävään työkyvyttö-
myyseläkkeeseen, jos hänelle kuntoutuksen
sijasta olisi myönnettävä eläke. Työeläkeva-
kuuttajat TELA ry:n mainitun suosituksen
mukaan harkittaessa ammatillisen kuntoutuk-
sen tukemista tulisi lisäksi ottaa huomioon
muun muassa, onko vakuutetun työssäolo
vakiintunut, onko vakuutettu ansainnut työ-
eläketurvaa kohtuullisessa määrin, onko
ammatillisen kuntoutuksen toimeenpano vi-
reillä jo muualla, onko aiottu kuntoutus am-
matillista ja onko vakuutettu työkyvytön tai
onko hänellä työkyvyttömyyden uhka.

Yleisessä ratkaisukäytännössä tarkastel-
laan, onko vakuutettu ollut työssä lähes koko
opiskelun jälkeisen aikuisikänsä, onko am-
mattipätevyys jo yhteen ammattiin, onko
ammatillisen kuntoutuksen toimeenpano al-
kanut jo muualla, onko aiottu kuntoutus am-
matillista ja onko vakuutettu työkyvytön tai
onko hänellä työkyvyttömyyden uhka.

Vaikka lakiin pohjautuvaa velvoitetta
kuntoutuksen tukemiseen ei olekaan, työ-
eläkejärjestelmän tavoitteiden mukaista
on estää työkyvyttömyyttä. Tavoitteen
taustalla on sekä vakuutetun ja työnan-
tajan kannalta myönteinen työssä jatka-
minen että työeläkemenojen hallitseminen
keskimääräistä eläkeikää nostamalla. Ta-
voite on kirjattu myös hallitusohjelmaan.
Työssä pysymiseen on kannustettu
myös työnantajien työkyvyttömyyseläkkei-
den ja kuntoutusrahan omavastuuosuuk-
sien muutoksilla kuntoutusta suosivam-
paan suuntaan. Tavoitetta on nykykäytän-
nössäkin toteutettu pyrkimällä aikaista-
maan kuntoutukseen ryhtymistä ja kuntou-
tushakemusten määrä onkin lisääntynyt.

Edellä kerrottuja tavoitteita on tähän men-
nessä pyritty toteuttamaan lain tulkinnalla.
TEL 4 h §:n 1 momentin mukaan työkyvyt-
tömyyden estämiseksi tai työ- ja ansiokyvyn
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parantamiseksi voidaan työntekijälle amma-
tillisena kuntoutuksena antaa muun muassa
neuvontaa, työhön valmennusta ja koulutus-
ta. Tämän seurauksena työeläkekuntoutuksen
keskeiseksi kriteeriksi on otettu työkyvyttö-
myyden uhka, jota ei ole kuitenkaan erikseen
määritelty työeläkelainsäädännössä.

Uhkaa arvioidaan työeläkelaeissa tarkoite-
tun työkyvyttömyysmääritelmän mukaisena.
Sen mukaan työkykyarviossa otetaan huomi-
oon vakuutetun sairauden, vian tai vamman
lisäksi hänen nykyinen työnsä ja aikaisempi
työkokemuksensa, koulutuksensa sekä eräät
muut laissa mainitut tekijät. Työkyvyttömänä
pidetään vakuutettua, jonka työkyky alenee
vähintään vuoden ajaksi ja vähintään kahdel-
la viidesosalla.

Työkyvyttömyyden uhan arvioiminen suh-
teessa TEL:n mukaiseen työkyvyttömyys-
määritelmään edellyttää, että vakuutetulla on
sairaudesta johtuva todennäköinen eläkeriski.
Tällöin arvioidaan, tulisiko vakuutettu to-
dennäköisesti työkyvyttömäksi lähivuosien
aikana, ellei kuntoutustoimiin ryhdytä.

Eläketurvakeskus on antanut työeläkelai-
toksille ohjeet 58—59-vuotiaiden ammatilli-
sen kuntoutuksen edellytysten arvioinnista.
Edellytyksenä on, että sairaus, vika tai vam-
ma aiheuttaa lähivuosina todennäköisesti ja
objektiivisesti todettavissa olevan uhkan työ-
kyvylle. Tällöin tarkoitetaan sairaudella
diagnosoitua sairautta, jonka osalta hoidon ja
lääkinnällisen kuntoutuksen toteutuksen
mahdollisuudet on otettu huomioon, lähi-
vuosilla noin viiden vuoden ajanjaksoa ja
”uhkalla työkyvylle” tilannetta, jossa vakuu-
tetulla on arviointihetkellä sellainen sairau-
desta johtuva työkyvyttömyyden uhka, että
hänelle lähivuosina ilman kuntoutustoimia
tulisi myönnettäväksi työkyvyttömyyseläke
(yksilöllinen varhaiseläke taikka täysi- tai
osatyökyvyttömyyseläke). Todennäköisyys
arvioidaan käyttämällä ammattitautien diag-
nostiikassa sovellettavaa asteikkoa (erittäin
todennäköinen, todennäköinen, mahdollinen,
epätodennäköinen ja erittäin epätodennäköi-
nen). Lisäksi edellytetään, että ammatillisella
kuntoutuksella voidaan siirtää tai estää työ-
kyvyttömyyden uhkaa, kun otetaan huomi-
oon vakuutetun aikaisempi koulutus, työko-
kemus sekä hänen ikänsä ja asumisolosuh-
teensa ja näihin verrattavat sosiaa-

lis-taloudelliset seikat ja että ammatillisella
kuntoutuksella on todennäköisesti eläkeme-
noa säästävä vaikutus. Tällaisien 58—59-
vuotiaita koskevaan selvittelyyn tulleiden
määrä on vähäinen, muutamia kymmeniä ko-
ko työeläkejärjestelmässä.

Työeläkekuntoutuksen toimenpiteitä ovat
TEL 4 h §:n 1 momentin mukaan neuvonta,
kuntoutustutkimukset, ammattiin johtava
koulutus, työhön valmennus, elinkeinotuki ja
ammatillista kuntoutusta tukeva lääkinnälli-
nen kuntoutus. Laissa lueteltujen kuntoutus-
toimenpiteiden lisäksi yleisesti tuetaan työ-
kokeiluja.

Työeläkekuntoutuksen lähtökohta on yh-
teistyö vakuutetun työpaikan kanssa. Ensin
selvitellään töiden järjestely- ja uudelleensi-
joitusmahdollisuudet omalla työpaikalla, tar-
vittaessa kurssimuotoisen koulutuksen avul-
la. Jos omalla työpaikalla tai työnantajalla ei
löydy tehtäviä, joissa työkyvyttömyyden uh-
kaa voidaan alentaa, selvitetään vakuutetun
mahdollisuudet saada työtä muualta. Viimei-
senä vaihtoehtona harkitaan uudelleenkoulu-
tusta. Pohjakoulutuksen tukeminen ei kuulu
työeläkejärjestelmän tehtäviin, vaan vain
ammattiin johtavaa koulutusta tuetaan. Peri-
aatteena on, että tavoitellaan vakiintuneen
ammatin tasoista koulutusta terveydentilalle
paremmin sopivaan ammattiin. Käytännössä
kuitenkin vakuutetun työtehtävien muuttami-
nen suorittavasta työstä henkiseen vaatii
usein koulutustason nostamista, mutta täl-
löinkin työeläkejärjestelmä tukee vain amma-
tillista koulutusta. Työeläkejärjestelmä kor-
vaa lääkinnällistä kuntoutusta vain, jos se on
välttämätöntä varsinaisen ammatillisen kun-
toutuksen loppuun saattamiseksi.

Vakuutetulla ei ole TEL 4 n §:n 2 momen-
tin mukaan oikeutta valittaa työeläkelaitok-
sen arvioinnista, joka koskee kuntoutustar-
peen tai -mahdollisuuksien olemassaoloa.
Sen sijaan kuntoutusrahan määrästä voi valit-
taa.

Eläketurvan työeläkevakuutusyhtiössä jär-
jestäneelle työnantajalle syntyy omavastuuta
rahastoitavasta eläkkeestä, kun yritys työllis-
tää yli 50 henkilöä. Omavastuu kasvaa asteit-
tain kunnes omavastuu on täysi yrityksen
työllistäessä 800 henkilöä. Tämän kokoluo-
kan yrityksissä kuntoutusrahasta puolet ra-
hoitetaan TEL-maksun työkyvyttömyysriskin
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hallintaosasta, jolloin kuntoutuskustannus on
omavastuiselle työnantajalle edullisempi
kuin eläkekustannus. Alle 50 työntekijän yri-
tysten työntekijöiden työkyvyttömyyseläk-
keet rahoitetaan TEL-maksun tasausosasta.
Tälle pienempien yritysten ryhmälle ei synny
työkyvyttömyyseläkkeestä edellä mainittua
yrityskohtaista kustannusta eikä sitä myötä
myöskään edellä kuvattua kuntoutusrahan
rahoituksen säästövaikutusta. Kuntoutusko-
rotus ja kuntoutuskulut kustannetaan yh-
teisesti eikä näissä käytetä työnantajakoh-
taista laskutusta.

Työeläkelakien mukainen kuntoutusraha

Työeläkelaeissa ei ole säädetty omavastuu-
aikoja. Kuntoutusrahaa maksetaan kaikilta
niiltä päiviltä, jolloin kuntoutuksen toimenpi-
teet ovat käynnissä. Kuntoutuskorotusta puo-
lestaan maksetaan kaikilta niiltä kalenteri-
kuukausilta, jotka kuntoutus kestää.

TEL 4 l §:n 1 momentin mukaan työssä
vielä olevan vakuutetun kuntoutusrahan mää-
rä lasketaan siitä täysitehoisesta työkyvyttö-
myyseläkkeestä, johon vakuutetulla olisi oi-
keus kuntoutuslupaushetkellä. Kuntoutusraha
on eläkkeiden yhteismäärä kerrottuna
1,33:lla. Täyden täysitehoisen työkyvyttö-
myyseläkkeen määrä on 50 vuoden ikään
saakka enintään 53,5 prosenttia eläkkeen pe-
rusteena olevasta palkasta. Osaeläkkeen mää-
rä on puolet täyden eläkkeen määrästä.

Työkyvyttömyyseläkkeellä tai kuntoutus-
tuella olevan eläkkeensaajan eläkettä korote-
taan 33 prosentin kuntoutuskorotuksella niil-
tä kalenterikuukausilta, joiden ajan kuntoutus
kestää. Osaeläkkeellä olevan vakuutetun elä-
ke muutetaan aktiivisen ammatillisen kuntou-
tuksen ajaksi täyden työkyvyttömyyseläk-
keen suuruiseksi ja sen määrää korotetaan
edellä mainitulla kuntoutuskorotuksella.

TEL 4 k §:n 2 momentin mukaan työeläke-
lakien mukaista kuntoutusrahaa voidaan
maksaa myös kuntoutuspäätöksen antamisen
ja kuntoutuksen alkamisen väliseltä ajalta se-
kä myös kuntoutusjaksojen väliseltä ajalta.
Muulloin kuin aktiivisen kuntoutuksen ajalta
maksettavan kuntoutusrahan enimmäisaika
on yleensä kuitenkin kolme kuukautta kuta-
kin kalenterivuotta kohden kummankin syyn
perusteella erikseen laskettuna. Odotusajan

kuntoutusraha voidaan myöntää vakuutetulle,
jonka kuntoutuksen alkaminen, esimerkiksi
kouluun pääseminen, on jo varmistunut. Li-
säksi edellytetään, ettei hänellä ole muuta
toimeentuloturvaa. Kuntoutusrahan maksa-
minen odotusajalta on mahdollista myös sil-
loin, kun työn tekeminen ennen kuntoutuksen
alkamista ei ole suotavaa terveydentilan kan-
nalta. Kuntoutusjaksojen välillä kuntoutus-
rahaa voidaan maksaa erityisestä syystä.
Odotusajan kuntoutusrahan määrä on saman-
suuruinen kuin kuntoutustoimenpiteiden ajal-
ta maksettava kuntoutusraha.

Työeläkelakien mukaan kuntoutuksen jäl-
keiseltä ajalta kuntoutusrahaa saaneelle voi-
daan maksaa TEL 4 k §:n 3 momentin mu-
kaan harkinnanvaraista kuntoutusavustusta,
jos tämä on hänen työllistymisensä kannalta
erityisen tarpeellista. Harkinnanvarainen
kuntoutusavustus lasketaan kertakorvauksena
ja sen määrä on enintään kuuden kuukauden
kuntoutusrahan määrä.

TEL 4 m §:n mukaan työeläkelaitos voi
maksaa vakuutetulle korvauksen kuntoutuk-
sen aiheuttamista välttämättömistä ja tarpeel-
lisista kustannuksista. Säännöksen perusteel-
la ammatilliseen kuntoutukseen liittyvät va-
kuutetun kulut korvataan pääsääntöisesti
normikorvauksina. Työeläkevakuuttajat TE-
LA ry. on antanut suosituksia muun muassa
kuntoutuksen vaatimista lisätutkimuksista ai-
heutuvien kustannusten korvaamisesta sekä
ammatilliseen koulutukseen osallistumisesta
aiheutuvien kustannusten korvaamisesta.

2.1.4. Kuntoutusrahan tasojen eroavaisuuk-
sista

Työeläkelaitosten ja Kansaneläkelaitoksen
järjestämän kuntoutuksen etuustasot poik-
keavat toisistaan ensinnäkin etuuden perus-
teena olevan ansion osalta. Työeläkejärjes-
telmässä kuntoutusrahan pohjana on eläke,
jonka tasoa parannetaan kuntoutusrahaksi
prosenttipohjaisella korotuksella. Nykyisen
lain mukaan eläke lasketaan työsuhteittain
kymmenen viimeisen vuoden palkasta. Työ-
eläkkeessä siis haetaan eläkkeen pohjaksi
vakuutetun pitkällä ajanjaksolla vakiintunutta
ansiotasoa. Kansaneläkelaitoksen maksama
kuntoutusraha määräytyy pääsääntöisesti sai-
rausvakuutuslain päivärahan mukaisesti ja
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pohjana on tietyn verovuoden työtulo. Tämän
lisäksi kuntoutusrahalaissa on eräitä erityisti-
lanteita koskevia säännöksiä muun muassa
kuntoutusrahan vähimmäistasosta. Toinen
keskeinen eroavuus on, että KRL 14 §:n 1
momentin pääsäännön mukaisen kuntoutus-
rahan määrä porrastetaan tulorajan mukaan
sairausvakuutuslain; SVL (364/1963) 16
§:ssä säädetyllä tavalla. Työeläkejärjestel-
mässä taas ei ole ansio- tai eläkeportaita. Ai-
noastaan yrittäjien eläkelaissa on säännelty
työtulon enimmäismäärä. Näiden erojen seu-
rauksena työeläkelakien mukainen kuntou-
tusraha on yleensä suurempi kuin saman suu-
ruiseen ansioon perustuva Kansaneläkelai-
toksen maksama kuntoutusraha. Työeläkejär-
jestelmän maksama kuntoutusraha voi olla
esimerkiksi 1 177 euron kuukausiansiolla al-
le 84 euroa, 1 682 euron kuukausiansiolla
noin 101 euroa, 2 523 euron kuukausiansiolla
noin 236 euroa ja 3 364 euron kuukausiansi-
olla yli 303 euroa parempi kuin saman suu-
ruiseen ansioon perustuva Kansaneläkelai-
toksen maksama kuntoutusraha kuukautta
kohden laskettuna.

Kolmas eroavuus on odotus- ja väliajan
kuntoutusrahan taso, joka Kansaneläkelaitok-
sella on kannustusvaikutuksen takia 20 pro-
senttia pienempi kuin aktiivisten toimenpi-
teiden ajalta. Työeläkelakien mukaisesta
kuntoutusrahasta tämä kannustava elementti
puuttuu, kun kuntoutusrahaa maksetaan sa-
mansuuruisena myös odotus- ja väliajalta.

2.2. Nykytilan arviointi

Työeläkelaitosten ja Kansaneläkelaitoksen
järjestämässä ammatillisessa kuntoutuksessa
on eräitä epätarkoituksenmukaisia eroja, jot-
ka haittaavat ammatillisen kuntoutuksen toi-
meenpanoa. Ensinnäkin Kansaneläkelaitok-
sella on lain mukaan velvollisuus järjestää
ammatillista kuntoutusta, jos laissa säädetyt
edellytykset täyttyvät. Sen sijaan työeläke-
kuntoutus on harkinnanvaraista. Näin ollen
Kansaneläkelaitoksen kuntoutusasiassa an-
tamaan päätökseen voi hakea muutosta, mut-
ta työeläkekuntoutusta koskevasta ratkaisusta
ei voi valittaa. Sen sijaan kuntoutuksen ajalta
maksettavista etuuksista, kuntoutusrahasta ja
kuntoutuskorotuksesta, on muutoksenhaku-
oikeus.

Koska työeläkelakien mukainen ammatilli-
nen kuntoutus on harkinnanvaraista, TEL:ssa
ei ole säädetty kuntoutuksen edellytyksistä
täsmällisesti. Laissa mainitaan edellytyksenä
ainoastaan se, että työntekijällä tulisi olla oi-
keus niin sanottuun tulevan ajan eläkeosuu-
den sisältävään työkyvyttömyyseläkkeeseen,
jos hänelle kuntoutuksen sijasta olisi myön-
nettävä eläke. Tätä tarkemmat kuntoutuksen
saamisen edellytykset on selostettu ainoas-
taan eläketurvakeskuksen ja Työeläkevakuut-
tajat TELA ry:n ohjeissa.

Käytännössä tietoisuus työeläkekuntoutuk-
sesta ja ammatillisen kuntoutuksen tarjonta
on parhaimmillaan omavastuisten suur-
työnantajien kohdalla, koska niillä on suo-
remmat ja vakiintuneemmat kontaktit työelä-
kelaitoksiin. Pienten ja keskisuurten työnan-
tajien palveluksessa olevien työntekijöiden
ohjaaminen kuntoutukseen vaihtelee työnan-
tajan aktiivisuuden mukaan.

Työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvolli-
suutta kuntoutusajalta vastaavalla tavalla
kuin sairausajalta. Jos työnantaja kuitenkin
maksaa palkkaa kuntoutuksessa olevalle
työntekijälleen, voidaan kuntoutusraha mak-
saa työnantajalle palkkaa vastaavalta osalta.

Työterveyshuolto on avainasemassa amma-
tilliseen kuntoutukseen ohjaamisessa. Uudes-
sa työterveyshuoltolaissa korostetaan työter-
veyshuollon vastuuta työntekijöiden tervey-
dentilan sekä työ- ja toimintakyvyn selvittä-
misessä, arvioinnissa ja seurannassa. Uudis-
tus velvoittaa työterveyshuollon tekemään
toimenpide-ehdotuksia muun muassa työnte-
kijöiden työ- ja toimintakyvyn ylläpitämisek-
si ja edistämiseksi sekä seuraamaan ehdotus-
ten toteutumista. Työterveyshuollon tulee
jatkossa myös antaa kuntoutusta koskevaa
neuvontaa ja ohjata työntekijöitä muun mu-
assa ammatilliseen kuntoutukseen. Työterve-
yshuolto velvoitetaan toimimaan yhteistyössä
terveydenhuollon, työvoimahallinnon, koulu-
tuksen, sosiaalivakuutuksen ja työsuojeluvi-
ranomaisten kanssa.

Edellä mainituilla toimilla parannetaan
kuntoutukseen ohjaamista, mutta niiden li-
säksi tarvitaan etuuslainsäädäntö, jossa kun-
toutuksen ja sen aikaisen toimeentuloturvan
saamisen edellytykset on riittävän selkeästi
määritelty.

Myös ammatillisen kuntoutuksen myöntö-
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edellytykset ja tarkoituksenmukaisuuden ar-
viointi eroavat työeläkelakien ja KKL:n mu-
kaisessa ammatillisessa kuntoutuksessa.
Työeläkejärjestelmässä ammatillista kuntou-
tusta voidaan tukea jo silloin, kun työnteki-
jällä on uhka joutua lähivuosina työkyvyttö-
mäksi. KKL:ssa taas edellytetään, että henki-
lön työkyky ja ansiomahdollisuudet ovat
olennaisesti heikentyneet jo kuntoutukseen
hakeuduttaessa. Tällöin myös kuntoutujan
motivaatio saattaa olla heikentynyt, ja kun-
toutus voi olla paljon vaikeampaa ja pitkä-
kestoisempaa sekä kustannuksiltaan kalliim-
paa kuin se olisi, jos se olisi voitu aloittaa
riittävän varhain. Kuntoutuksen tulokselli-
suus heikkenee, mitä myöhemmin siihen
ryhdytään.

Lisäksi ammatillisen kuntoutuksen ajalta
eri järjestelmistä maksettavien toimeentulo-
turvaetuuksien tasossa on epätarkoituksen-
mukaisia eroja. Kuitenkin nykyisiä kuntou-
tussäännöksiä säädettäessä oli lähtökohtana,
että etuuksien taso ei saisi ohjata vakuutettua.
Siksi kuntoutusraha säädettiin saman tasoi-
seksi kuin SVL:n mukainen päiväraha. Kun-
toutusta koskevien lakien antamisen jälkeen
SVL:in mukaisen päivärahan määräytymis-
perusteisiin tehtiin 1990-luvun alkupuolella
lamasta johtuvia muutoksia, joiden seurauk-
sena päivärahan taso aleni. Muutokset vai-
kuttivat suoraan päivärahan suuruisena mak-
settavaan kuntoutusrahaan myös sen tasoa
alentavasti. Kuntoutuksen aikaisen toimeen-
tuloturvan tason ei tulisi riippua kuntoutus-
järjestelmästä. Nykyisin työeläkelakien mu-
kainen kuntoutusraha on kuitenkin suurem-
missa tuloluokissa selvästi Kansaneläkelai-
toksen kuntoutusrahaa suurempi. Nämä erot
saattavat johtaa tarpeettomiin edullisuusver-
tailuihin ja hakemuksen siirtoihin järjestel-
mien välillä, jolloin kuntoutuksen aloittami-
nen voi viivästyä.

Kuntoutusrahan tasolla pyritään kannusta-
maan työntekijän hakeutumista aktiivisiin
kuntoutustoimenpiteisiin. Kansaneläkelaitos
maksaa kuntoutusrahalain mukaan kuntou-
tusrahan suurempana kuntoutustoimenpitei-
den ajalta kuin odotus- ja väliajalta. Sen si-
jaan työeläkelakien mukainen kuntoutusraha
on samansuuruinen sekä toimenpide- että
odotusajalta, jolloin aktiivisiin kuntoutustoi-
menpiteisiin ohjaava kannustusvaikutus ei to-

teudu. Kuitenkin työkyvyttömyyseläkkeen tai
kuntoutustuen saajalle maksetaan työeläkela-
kienkin mukaan odotus- ja väliajoilta ainoas-
taan eläke tai kuntoutustuki ja vain kuntou-
tustoimenpiteisiin osallistumisen ajalta kun-
toutuskorotus. Työeläkelain säännöksiä tulisi
yhdenmukaistaa siten, että kuntoutustoimen-
piteiden ajalta maksettava etuus olisi kaikilla
suurempi kuin odotus- tai väliajalta makset-
tava etuus.

Nykyisin enää vain osa aikuisopiskelusta
on kokopäiväopiskelua. Ammattitutkintoja
on mahdollista opiskella iltaisin tai moni-
muoto-opiskeluna. Kuitenkin ammatillisen
kuntoutuksen ajalta maksettavan kuntoutus-
rahan edellytyksenä on nykyisin, että vakuu-
tettu on kokopäiväisesti estynyt tekemään
ansiotyötään kuntoutuksen vuoksi. Säännök-
siä ei ole tilanteesta, jossa vakuutettu on kun-
toutuksen vuoksi estynyt tekemään ansiotyö-
tään vain osittain, joskin KRL 18 §:n 2 mo-
mentissa olevan säädöksen perusteella kun-
toutusrahaa vähennetään, jos kuntoutuja on
ammatillisessa koulutuksessa ja saa samanai-
kaisesti muuta toimeentuloa turvaavaa tuloa.

Kansaneläkelaitoksen järjestämässä amma-
tillisessa koulutuksessa olevien kuntoutuksen
tavoitteena on pääsääntöisesti ensimmäisen
ammatillisen peruskoulutuksen saaminen tai
uudelleenkoulutus toiseen ammattiin. Kun-
toutujat ovat tästä syystä yleensä ensimmäis-
tä ammattikoulutusta tavoittelevia nuoria ja
henkilöitä, joiden työkyky on jo siinä määrin
alentunut, että he tarvitsevat koulutuksen ko-
konaan uuteen ammattiin. Tällainen koulutus
on lähes poikkeuksetta kokopäiväistä tai sii-
hen verrattavaa, joten sen ajalta voidaan
myöntää kuntoutusrahalain mukaista kuntou-
tusrahaa. Jos koulutus tapahtuu siten, että
kuntoutuja on osan viikkoa työssä ja osan
kuntoutuksessa, kuntoutusrahalain mukainen
kuntoutusraha, joka on päiväkohtainen etuus,
maksetaan tällöin koulutuspäiviltä.

Myös ammattitutkinnon tarpeessa olevia
saattaa olla kuntoutuksen hakijoina, mutta
työeläkelaitosten ja Kansaneläkelaitoksen
työnjaon mukaisesti tämä ryhmä saa kuntou-
tuksen pääsääntöisesti työeläkelakien perus-
teella. Jotta samanaikainen ansiotyö ja am-
matillinen kuntoutus olisi enenevässä määrin
mahdollista, tulisi työeläkelaitosten voida
myöntää opiskelun aikaisena toimeentulona
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myös osakuntoutusrahaa. Kuntoutusrahalais-
sa ei tarvita osakuntoutusrahan käsitettä,
koska nykyisen lain antama mahdollisuus
maksaa kuntoutusraha päiväkohtaisesti on
riittävä.

3. Esityksen tavoit teet ja keskeiset
ehdotukset

3.1. Esityksen tavoitteet

Esityksen tavoitteena on painottaa amma-
tillisen kuntoutuksen ensisijaisuutta työky-
vyttömyyseläkkeeseen nähden. Kuntoutus-
mahdollisuudet olisi tutkittava johdonmu-
kaisesti ennen kuin sairauteen perustuvien
etuuksien saaminen on johtanut työstä ja
työelämästä vieraantumiseen. Mitä nope-
ammin kuntoutukseen voidaan ryhtyä, sitä
tuloksellisempaa se on. Kuntoutuksen en-
sisijaisuuteen pyritään muun muassa sää-
tämällä työeläkekuntoutus työntekijän oi-
keudeksi.

Oikeus kuntoutukseen olisi jo silloin, kun
työkyvyn menettämisen uhka on havaitta-
vissa. Tarkoituksena on näin edesauttaa
ammatillisen kuntoutuksen aloittamista niin
varhaisessa vaiheessa, että sillä voidaan
ehkäistä työkyvyttömyys tai ainakin myö-
hentää sen alkamista merkittävästi. Tavoit-
teena on myös työkyvyttömyyseläkkeen-
saajien työkyvyn palauttaminen ammatilli-
sen kuntoutuksen toimenpitein, milloin se
on mahdollista.

Tällä lainmuutoksella voidaan kuitenkin
tukea edellä mainittujen tavoitteiden saa-
vuttamista vain rajoitetusti, ja keskeisessä
asemassa onkin työterveyshuollon ja kun-
touttajien toimintatapojen ja yhteistyön te-
hostaminen. Yksityisalojen työeläkkeiden
kehittämisestä työmarkkinajärjestöjen 12
päivänä marraskuuta 2001 tekemän sopi-
muksen mukaan Työeläkevakuuttajat TE-
LA ry:n koordinoimaa työntekijöille,
työnantajille sekä erityisesti työterveys-
huollon ja henkilöstöhallinnon edustajille
suunnattua koulutusohjelmaa jatketaan ja
tehostetaan yhdessä Työterveyslaitoksen ja
eläkelaitosten kanssa. Myös kuntoutustut-
kimusverkostoa kehitetään laatujärjestelmän
pohjalta yhteistyössä Kansaneläkelaitoksen
kanssa siten, että varhaisen kuntoutuksen

edellyttämät selvitykset saadaan nopeasti
ja yhdenmukaisesti koko maassa. Verkos-
tossa kehitetään kuntoutusarviota varten
sellainen uusi toimintatapa, jota voidaan
käyttää myös vaikeasti arvioitavien työky-
vyttömyyseläkehakemusten selvittelyn ja
hylkäävän eläkepäätöksen saaneiden haki-
joiden neuvonnan tukena. Näitä toimenpi-
teitä selvitetään ja kehitetään erikseen.

Tässä esityksessä ehdotetuilla toimenpiteil-
lä pyritään hallitusohjelman tavoitteiden mu-
kaisesti osaltaan vaikuttamaan keskimääräi-
sen eläkkeelle siirtymisiän nousemiseen.
Työeläkelakien mukaisen kuntoutuksen ta-
voitteena on työeläkelakien mukaisen työky-
vyttömyyden ja sen myötä työkyvyttömyys-
eläkekustannuksen ehkäiseminen silloin, kun
ammatillisen kuntoutuksen toimenpitein voi-
daan mahdollistaa työntekijän jatkaminen
työssä tai palaaminen työelämään. Lisäksi
uudistuksen tavoitteena on parantaa työelä-
kekuntoutujan oikeusturvaa säätämällä kun-
toutuksesta oikeus, jota koskevaan päätök-
seen voi hakea muutosta. Esityksen tavoit-
teena on lisäksi vähentää Kansaneläkelaitok-
sen ja työeläkelaitosten kuntoutujien välistä
tarpeetonta eriarvoisuutta ja näiden järjestel-
mien etuuksien edullisuusvertailua nostamal-
la kuntoutusrahalain mukaisen kuntoutusra-
han tasoa. Jotta myös ammatillisen kuntou-
tuksen edellytykset molemmissa järjestelmis-
sä vastaisivat toisiaan mahdollisimman hy-
vin, on uudistuksen tavoitteena myös Kan-
saneläkelaitoksen järjestämän ammatillisen
kuntoutuksen aikaistaminen. Kansaneläkelai-
toksen järjestämän ammatillisen ja lääkinnäl-
lisen kuntoutuksen tavoitteena on edistää
työssä olevien henkilöiden työkykyä ja va-
jaakuntoisten siirtymistä työelämään sekä
vastaavasti vähentää kansaneläkelain mukai-
sia eläkemenoja ja sairausvakuutuslain mu-
kaisia päivärahamenoja.

3.2. Keskeiset ehdotukset

Ammatillisen kuntoutuksen varhentami-
seksi tulisi laissa määritellä, milloin siihen on
oikeus ja tämän tulisi olla yhdenmukainen
työeläkelaitoksen ja Kansaneläkelaitoksen
järjestämässä kuntoutuksessa. KKL:ssa ei
määritellä työkyvyttömyyden käsitettä, mutta
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sillä tarkoitetaan lähinnä kansaneläkelain
(347/1956) 22 §:n 1 momentin mukaista työ-
kyvyttömyyttä. Siksi ehdotetaan, että työelä-
kelakeihin ja KKL:iin otettaisiin säännös,
jonka mukaan hakijalla, jolla voidaan todeta
olevan sairaudesta, viasta tai vammasta joh-
tuva uhka joutua kansaneläkelaissa tai työ-
eläkelaeissa tarkoitetulla tavalla työkyvyttö-
mäksi, olisi oikeus saada tarkoituksenmu-
kaista ammatillista kuntoutusta. Työkyvyt-
tömyyden uhkaa arvioitaessa tarkasteltaisiin
hakijan toimintakykyä ja sen oletettavaa ke-
hitystä lähivuosina. Ammatillista kuntoutusta
pidettäisiin tarkoituksenmukaisena, jos sen
avulla voitaisiin estää odotettavissa oleva
työkyvyttömyys taikka palauttaa tai korjata
työkykyä niin, että työntekijä voi palata ta-
kaisin työelämään, ja jos sillä on eläke-
menoja säästävä vaikutus.

Ammatillisen kuntoutuksen painoarvon li-
säämiseksi ja työntekijöiden oikeusturvan
vahvistamiseksi tulisi ammatillisesta kuntou-
tuksesta säätää työntekijän oikeus, jonka
saamisen edellytykset olisi lueteltu laissa.
Kansaneläkelaitokselle on kuitenkin jo ny-
kyisin säädetty ammatillisen kuntoutuksen
järjestämisvelvollisuus. Hakijan näkökulmas-
ta tämä järjestämisvelvollisuus toteutuu oi-
keutena, koska hän voi valittaa kielteisestä
päätöksestä. Kun KKL:n säännöksellä samal-
la säädetään Kansaneläkelaitoksen kuntou-
tuksen järjestämisvelvollisuudesta muihin
kuntouttajiin nähden, ei säännöstä ole tältä
osin tarpeen muuttaa. Sen sijaan työeläkela-
keihin ehdotetaan lisättäväksi säännös haki-
jan oikeudesta ammatilliseen kuntoutukseen.

Työeläkelaitosten tulisi jatkossakin vastata
niistä kuntoutujista, jotka ovat edelleen työ-
elämässä tai joiden eläkkeeseen sisältyy ny-
kyisen lainsäädännön mukaan tuleva aika.
Kansaneläkelaitos vastaisi edelleen myös
niiden henkilöiden ammatillisesta kuntout-
tamisesta, joiden yhteys työelämään on vä-
häinen. Kun ehdotetun lainmuutoksen seura-
uksena työeläkejärjestelmään tulee vakuute-
tulle oikeus ammatilliseen kuntoutukseen, on
syytä seurata muutoksia asiakasvirroissa ja
kustannusten jakautumisessa Kansaneläkelai-
toksen ja työeläkelaitosten välillä. Tapatur-
ma- ja liikennevakuutusjärjestelmien sekä so-
tilastapaturmalain mukainen ensisijainen
kuntoutuksen järjestämisvelvollisuus säilyisi

nykyisellään. Nykyistä työnjakoa ei ole tar-
koituksenmukaista muuttaa.

TEL:n mukaista nykyistä kuntoutusrahan
tasoa voidaan pitää riittävänä. Ongelmana
on kuitenkin, että työeläkelaitoksen ja
kansaneläkelaitoksen myöntämän kuntou-
tusrahan ero on keskisuurissa ja sitä suu-
remmissa tuloluokissa kasvanut liikaa, ja
tämä johtaa tarpeettomaan eriarvoisuuteen
ja edullisuusvertailuun. Jotta toimeentulon
taso toisaalta Kansaneläkelaitoksen ja toi-
saalta työeläkelaitoksen järjestämän amma-
tillisen kuntoutuksen ajalta olisi mahdolli-
simman lähellä toisiaan, ehdotetaan kun-
toutusrahalain mukaisen kuntoutusrahan ta-
son korottamista ammatillisen kuntoutuk-
sen aikana siten, että se olisi 75 prosenttia
sairausvakuutuslain mukaisen päivärahan
perusteena olevasta työansiosta kaikissa
tuloluokissa.

Jotta lisättäisiin aktiivisiin kuntoutustoi-
menpiteisiin osallistumisen kannustavuutta,
ehdotetaan, että työeläkelaitoksen myön-
tämää kuntoutusrahaa ei enää korotettaisi
kuntoutuskorotuksella odotus- ja väliajoil-
ta. Tänä aikana kuntoutujalle maksettaisiin
työeläkelakien mukaan työkyvyttömyys-
eläkkeen suuruinen kuntoutusraha. Sen si-
jaan kuntoutustoimenpiteiden ajalta mak-
settaisiin sekä eläkkeen että kuntoutusra-
han saajalle nykyisen suuruinen kuntou-
tuskorotus, 33 prosenttia kuntoutusrahan
tai eläkkeen määrästä. Kuntoutusrahalain
säännökset säilyisivät tältä osin nykyisel-
lään.

TEL:ssa ehdotetaan säädettäväksi osa-
kuntoutusrahasta. Nykyisin TEL:n mukais-
ta kuntoutusrahaa maksetaan vain sellaisen
kuntoutuksen ajalta, jona kuntoutuja on
täysipäiväisesti estynyt työstään. Tämä
edellytys ehdotetaan poistettavaksi. Työ-
eläkelakien mukaan olisi oikeus osakun-
toutusrahaan, jos ammatilliseen kuntoutuk-
seen osallistuva henkilö työskentelee sa-
manaikaisesti siten, että hänen ansiotulon-
sa ylittävät puolet tulevan ajan eläk-
keenosan perusteena olevasta palkasta.

Kansaneläkelaitoksen järjestämässä amma-
tillisessa koulutuksessa oleville myönnetään
KRL:n mukaista kuntoutusrahaa päätoimisen
tai siihen verrattavan opiskelun ajalle. Kan-
saneläkelaitoksen ratkaisukäytännössä tämän
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edellytyksen on katsottu täyttyvän, kun kun-
toutus kestää vähintään kuusi tuntia matkoi-
neen. Ammatillisessa koulutuksessa oleva
voi olla kuntoutuksensa aikana myös työssä,
mutta tällöin hänen saamansa tulot vähentä-
vät osittain hänen saamaansa kuntoutusrahaa
KRL 18 §:n 2 momentin mukaisesti. Huomi-
oon ottaen sen, että KRL:n mukaisen amma-
tillisen koulutuksen ajalta maksettavan kun-
toutusrahan kohteena ovat pääsääntöisesti
ensimmäistä ammatillista peruskoulutusta
suorittavat nuoret ja kokonaan uuteen am-
mattiin kouluttautuvat kuntoutujat sekä KRL
18 §:n 2 momentin säännös, ei KRL:n mu-
kaisen kuntoutusrahan osalta ole tarpeen sää-
tää osakuntoutusrahasta. Lisäksi se seikka,
että KRL:n mukainen kuntoutusraha on päi-
väkohtainen etuus, mahdollistaa kuntoutus-
rahan maksamisen myös yksittäisiltä kuntou-
tuspäiviltä.

Esityksessä ehdotetaan nykyisestä työelä-
kelainsäädännössä harkinnanvaraisesta kun-
toutuksesta säädettäväksi laissa oikeudeksi,
mutta työnantajille ammatillisesta kuntoutuk-
sesta aiheutuvat kustannukset määräytyisivät
nykyisen lainsäädännön mukaan jatkossakin.

Ammatillisen kuntoutuksen merkityksen
korostamiseksi ehdotetaan, että työeläkelaki-
en ja kansaneläkelain mukainen työkyvyttö-
myyseläke alkaisi vasta kun henkilön oikeus
työeläkelakien tai kansaneläkelain mukaan
ammatillisen kuntoutuksen perusteella mak-
settavaan kuntoutusrahaan on päättynyt. Pai-
navasta syystä eläke voitaisiin myöntää ai-
emmin.

4. Esityksen vaikutukset

4.1. Kustannusvaikutukset kansaneläke-
ja sairausvakuutusjärjestelmään

Kansaneläkelaitoksen järjestämän kuntoutuk-
sen ja kuntoutusrahan osalta

Kustannuslaskelmat on tehty vuotta 2001
koskevien tilastotietojen pohjalta. Tuolloin
KKL 2 §:n mukaista ammatillista kuntoutus-
ta sai noin 16 000 henkilöä. Siitä aiheutuneet
kuntoutuskustannukset olivat 30 miljoonaa
euroa. KKL 2 §:ään ehdotetusta muutoksesta
johtuen kuntoutujien lukumäärän on arvioitu

lisääntyvän yhteensä 2 700 kuntoutujalla
vuodessa. Kasvua tapahtuisi lähinnä kuntou-
tustarveselvityksissä, kuntoutustutkimuksis-
sa, TYK-kuntoutuksessa ja ammatillisessa
koulutuksessa. Tästä aiheutuisi kuntoutuksen
kustannusten lisäystä yhteensä 2,4 miljoonaa
euroa vuotta kohden.

Kuntoutusrahaa maksettiin KKL 2 §:n mu-
kaisen kuntoutuksen ajalta 12 000 henkilölle
ja kuntoutusrahakustannukset olivat 19 mil-
joonaa euroa. Ehdotetusta KKL 2 §:n muu-
toksesta aiheutuisi kuntoutusrahakustannus-
ten lisäystä 3 miljoonaa euroa vuodessa.
Kuntoutusrahan määrä vaihtelee eri toimen-
piteissä. Vuonna 2001 se oli suurin
TYK-kuntoutuksessa (48 euroa päivältä) ja
pienin ammatillisessa koulutuksessa (19 eu-
roa päivältä). Arvio kustannusten lisäyksestä
on tehty kyseisen vuoden eri toimenpiteisiin
liittyvän keskimääräisen päiväkohtaisen kun-
toutusrahan perusteella. KKL 2 §:n muutos-
ehdotuksen toteutuessa kuntoutuksen ja kun-
toutusrahan lisäkustannukset olisivat siis yh-
teensä 5,4 miljoonaa euroa vuodessa.

KRL 14 §:n 2 momentin mukaista työtulo-
jen pohjalta määräytyvää kuntoutusrahaa
maksettiin vuonna 2001 ammatillisen kun-
toutuksen ajalta yhteensä noin 7 500 henki-
lölle. Näistä 5 500 henkilön kuntoutusraha
määräytyi 8 400—25 200 euron suuruisten
vuosityötulojen pohjalta. Nämä vuositulot
ylittyivät 1 700 henkilön kohdalla ja vain 300
henkilöllä oli vuositulot pienemmät kuin
8 400 euroa. Kuntoutuspäivien keskimääräi-
nen lukumäärä ammatillisessa kuntoutukses-
sa oli 70.

Ehdotus KRL 14 §:n 1 momentin mukaisen
kuntoutusrahan tason nostamisesta ammatil-
lisen kuntoutuksen ajalta kaikissa tuloluokis-
sa 75 prosenttiin vuosityötulosta lisäisi kun-
toutusrahakustannuksia vuoden 2001 tilasto-
tietojen perusteella arvioiden seuraavasti:

Tuloluokka Kustannuslisäys
8 400—25 200 euroa 1,1 miljoonaa euroa
yli 25 200 euroa 1,8 miljoonaa euroa

Alle 8 400 euroa ansainneiden osalta
kustannuslisäys on pieni huomioonottaen
tähän ryhmään kuuluvien vähäisen määrän.

Kansaneläkelaitoksen järjestämästä kun-
toutuksesta aiheutuu säästöjä eläkemenois-
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sa samaan tapaan kuin työeläkemenoissa-
kin. Lisäksi säästöjä voi syntyä sairaus-
päiväraha- ja terveydenhoitomenoissa.

4.2. Kustannusvaikutukset työeläkejär-
jestelmässä

4.2.1. Kuntoutuskustannusten arvioitu kasvu

Ehdotettujen säännösten seurauksena kun-
toutusaloitteiden määrä todennäköisesti kas-
vaa. Yksittäisen säännöksen vaikutusta on
kuitenkin erittäin vaikea arvioida, koska
muuttujia tulee olemaan useita (esimerkiksi
yhteistyön toimivuus, tiedottaminen, palvelu-
jen saatavuus, työpaikan työkykytoiminta,
iäkkäämpien työntekijöiden asema ja työlli-
syystilanne).

Nykyiselläkin sääntelyllä kuntoutusaloit-
teiden määrä on lisääntynyt vuoden 1996
2461 aloitteesta vuoden 2001 4 380 aloittee-
seen eli aloitteiden määrä on lähes kaksinker-
taistunut. Vuonna 2001 kuntoutuslupauksia
annettiin 2 658. Kuntoutuksesta aiheutunut
kustannus vuonna 2001 oli noin 24 miljoonaa
euroa.

Työeläkekuntoutusta selvittäneen työryh-
män (TYMÄ-työryhmä) teettämässä kuntou-
tusselvityksessä kokeiltiin toimintatapaa, jos-
sa selvitettiin aktiivisesti kokeiluun osallistu-
neiden työpaikkojen kuntoutustarve ja paino-
tettiin hyvin varhaista kuntoutuksen aloitta-
mista. Tämän selvityksen perusteella voidaan
arvioida hakemusten määrän lisääntyvän nyt
ehdotettujen toimenpiteiden seurauksena
noin 6 000 hakemukseen vuodessa, jolloin
niistä aiheutuva kustannus olisi noin 39 mil-
joonaa euroa vuodessa.

4.2.2. Ammatillisesta kuntoutuksesta aiheu-
tuva säästö

Työeläkejärjestelmän kuntoutuksen tavoit-
teena on myös keskimääräisen eläkkeelle
siirtymisiän myöhentyminen ja tätä kautta
eläkemenossa saavutettava kustannussäästö.
Tästä vaikutuksesta ei kuitenkaan ole saata-
vissa luotettavaa tutkimuksiin perustuvaa tie-
toa. Näin ollen on arvioitu tapauskohtaisesti,
mikä kustannuskehitys olisi ollut ilman am-
matillisen kuntoutuksen toimenpiteitä. Ta-

voitteena on, että kokonaisuutena kuntoutuk-
seen käytetyt kustannukset jäävät pienem-
miksi kuin vastaava eläkemeno.

Eläketurvakeskuksen seurantatilastojen pe-
rusteella kuntoutuksen keskimääräinen ta-
pauskohtainen kokonaiskustannus oli vuonna
2001 17 694 euroa. Luku on saatu jakamalla
vuonna 2001 päättyneiden (sekä onnistunei-
den että epäonnistuneiden) ohjelmien koko-
naiskustannukset onnistuneiden ohjelmien
lukumäärällä. Onnistuneena kuntoutuksena
pidetään tapausta, jossa henkilö on sijoittunut
takaisin työelämään tai kuntoutus itsessään
onnistui, mutta henkilö jatkaa opiskelua tai
jäi työttömäksi. Onnistuneisiin ohjelmiin ei
tässä ole laskettu osatyökyvyttömyyseläk-
keelle siirtyneitä, vaikka osalle kuntoutujista
juuri se on ollut tavoite täyden työkyvyttö-
myyseläkkeen sijaan. Luku siis kuvaa sitä,
miten paljon onnistunut ohjelma maksaa, kun
kustannuksiin lasketaan mukaan myös epä-
onnistuneiden ohjelmien kustannukset. Kaik-
kien päättyneiden ohjelmien keskimääräinen
kustannus oli vuonna 2001 noin 9 325 euroa.

Pelkästään onnistuneiden ohjelmien kes-
kimääräinen kustannus oli noin 13 802 euroa.
Kun alkaneiden eläkkeiden keskimääräinen
vuosikustannus on noin 10 600 euroa, sääs-
tövaikutus työeläkejärjestelmän eläkekustan-
nuksissa alkaisi näin laskien jo toisen ohjel-
man päättymistä seuraavan vuoden aikana
(verrattuna siihen, että kuntoutuneelle olisi
myönnetty eläke). Tämä ei koske vielä työ-
kykyisiä henkilöitä, mutta saman mittaisella
viiveellä eläkekustannusten säästövaikutus
alkaisi, jos eläkkeelle siirtyminen myöhen-
tyy.

Vuonna 2001 kuntoutushakemuksella
käynnistyneistä (ei saanut eläkettä eikä kun-
toutustukea) töihin palasi ja kuntoutui 54
prosenttia kun taas eläkettä tai kuntoutustu-
kea saaneiden vastaava osuus oli 34 prosent-
tia. Painopistettä on pystytty siirtämään var-
haisempaan vaiheeseen, jolloin kuntoutusha-
kemukseen perustuvien kuntoutujien osuus
on lisääntynyt suhteessa eläkettä tai kuntou-
tustukea saaneiden kuntoutujien osuuteen.
Käytettävissä olevan tilastoaineiston perus-
teella onkin ilmeistä, että tämä on myös li-
sännyt kuntoutuksen kustannustehokkuutta.

Kuntoutuksen onnistuminen on niin sosiaa-
lisesti kuin taloudellisestikin myönteistä
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työssä jatkavalle tai työhön palaavalle kun-
toutujalle itselleen. Lisäksi työnteon jatkami-
sesta on hyötyä ei vain eläkejärjestelmälle,
vaan koko yhteiskunnalle. Kuntoutujan jat-
kaminen työssä tai paluu työelämään vähen-
tää myös muiden sosiaalivakuutusetuuksien
tarvetta.

Kuntoutuksesta saatava säästö riippuu siitä,
kuinka suuri on onnistuneiden kuntoutusta-
pausten osuus. Varhainen kuntoutukseen ha-
keutuminen parantaisi onnistumista ja tällöin
myös kuntoutuksen kustannukset olisivat
pienemmät ja säästövaikutus suurempi. Kun-
toutusselvityksen mukaan työpaikoilla on pii-
levää toimenpidetarvetta enemmän kuin mitä
yleinen työeläkekuntoutukseen hakeutunei-
den osuus on nykyään. Jos tapaukset osataan
valita oikein ja kuntoutus käynnistetään riit-
tävän varhain, on todennäköistä, että nykyis-

tä pienemmillä kuntoutujakohtaisilla panos-
tuksilla päästään nykyistä parempaan tulok-
seen.

5. Asian valmiste lu

Esitys perustuu työeläkekuntoutusta pohti-
neen työryhmän (TYMÄ-työryhmän) ehdo-
tukseen. Jatkovalmistelu on tehty sosiaali-
ja terveysministeriössä yhteistyössä eläke-
turvakeskuksen, Kansaneläkelaitoksen, Kun-
tien eläkevakuutuksen, Valtiokonttorin sekä
AKAVA ry:n, Suomen Ammattiliittojen
Keskusjärjestö SAK ry:n, Toimihenkilöjär-
jestö STTK ry:n, Teollisuuden ja Työnantaji-
en Keskusliiton, Palvelutyönantajat ry:n,
Maataloustuottajain keskusliiton ja valtion
työmarkkinalaitoksen edustajien kanssa.

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1. Lakiehdotusten perustelut

1.1. Laki kansaneläkelaitoksen järjestä-
mästä kuntoutuksesta

2 §. Pykälän 1 momentin säännöstä muu-
tettaisiin siten, että Kansaneläkelaitoksen
olisi järjestettävä tarkoituksenmukainen
ammatillinen kuntoutus siinä vaiheessa,
kun asianmukaisesti todettu sairaus, vika
tai vamma aiheuttaisi vakuutetulle toden-
näköisesti uhkan tulla työkyvyttömäksi
kansaneläkelaissa tarkoitetulla tavalla. Edel-
leenkin kuntoutus tulisi järjestää myös ti-
lanteissa, joissa vakuutetun työkyky ja an-
siomahdollisuudet ovat jo olennaisesti hei-
kentyneet. Tältä osin voimassa oleva 1 mo-
mentti säilyisi ennallaan.

Jotta vajaakuntoisen työssä pysymistä ja
sinne palaamista tai siirtymistä voitaisiin tu-
kea tavoitteellisesti nykyistä paremmin, tulisi
ammatillinen kuntoutus aloittaa riittävän var-
hain, eli siinä vaiheessa, kun lääketieteel-
listen ja sosiaalis-taloudellisten seikkojen
yhteisvaikutuksesta hänen työkykynsä voi-

daan arvioida olevan uhattuna. Tämän to-
teuttamiseksi Kansaneläkelaitoksella olisi
ehdotetun 1 momentin mukaan ammatilli-
sen kuntoutuksen järjestämisvelvollisuus jo
siinä vaiheessa, kun henkilöllä arvioidaan
olevan asianmukaisesti diagnosoidun sai-
rauden, vian tai vamman vuoksi uhka tul-
la työkyvyttömäksi lähivuosina. Lähi-
vuosilla tarkoitetaan noin viiden vuoden
ajanjaksoa ja työkyvyttömyyden uhkalla
sitä, että hän lähivuosina ilman kuntoutus-
toimia todennäköisesti täyttäisi työkyvyt-
tömyyseläkkeen saamisen edellytykset. Li-
säksi edellytetään, että ammatillisella kun-
toutuksella voidaan siirtää tai estää
henkilön työkyvyttömyyden uhkaa, ottaen
huomioon myös hänen aikaisempi kou-
lutuksensa, työkokemuksensa, ikänsä,
asumisolosuhteensa ja näihin verrattavat
sosiaalis-taloudelliset seikat. Tarkoitus on,
että ammatillinen kuntoutus käynnistettäi-
siin työkyvyttömyyden uhkan vuoksi läh-
tökohtaisesti samoilla perusteilla työ- ja
kansaneläkejärjestelmässä.

Kansaneläkelaitoksella on 1 momentin
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mukaisesti ammatillisen kuntoutuksen jär-
jestämisvelvollisuus paitsi silloin, kun va-
kuutetulla on työkyvyttömyyden uhka
myös silloin kun työkyky ja ansiomahdol-
lisuudet ovat olennaisesti heikentyneet.
Ehdotetussa 2 momentissa määriteltäisiin,
milloin työkyvyn ja ansiomahdollisuuksien
katsotaan olennaisesti heikentyneen. Tämä
määrittely vastaa nykyistä. Vakuutetun oi-
keus työkyvyttömyyseläkkeeseen ei estäisi
Kansaneläkelaitosta järjestämästä amma-
tillista kuntoutusta, jos kuntoutuksen ta-
voitteena olisi työhön paluun mahdol-
listaminen tai sellaisten lisäansioiden
hankkiminen, joilla olisi vakuutetulle
olennaista merkitystä toimeentulon tur-
vaamisen kannalta.

Pykälän tarkoittaman kuntoutuksen järjes-
tämisen edellytyksenä olisi myös, että se
on tarkoituksenmukaista kuntoutujan työ-
kyvyn ja ansiomahdollisuuksien parantami-
seksi. Kuntoutus on tarkoituksenmukaista,
jos sillä voidaan kuntoutujan sairaus, vika
tai vamma huomioon ottaen vaikuttaa sii-
hen, että hänen työkyvyttömyytensä uhkaa
voidaan vähentää ja jos on arvioitavissa, et-
tä kuntoutuksella todennäköisesti olisi sai-
rausvakuutus- tai eläkemenoja säästävä
vaikutus sitä kautta että se myöhentäisi tai
estäisi eläkkeelle siirtymistä taikka palauttai-
si eläkkeensaajan takaisin työelämään.

1.2. Kuntoutusrahalaki

5 §. Pykälän 1 momentin 4 kohtaa muutet-
taisiin teknisluonteisesti uuden työterveys-
huoltolain (1383/2001) säätämisen vuoksi.
Sen 12 §:ssä säädetään työterveyshuollon si-
sällöstä ja 14 §:ssä työnantajan mahdollisuu-
desta järjestää työntekijöille sairaanhoito ja
muita terveydenhuoltopalveluja. Kumotussa
työterveyshuoltolaissa näistä säädettiin 2 ja
3 §:ssä, joihin myös kuntoutusrahalain voi-
massa olevassa 5 §:n 1 momentin 4 kohdassa
viitataan.

14 §. Pykälän 2 momentti muutettaisiin
siten, että ammatillisen kuntoutuksen ajal-
ta maksettava kuntoutusraha määräytyisi
muutoin kuten sairausvakuutuslain mukai-
nen päiväraha, mutta ilman tuloluokittain
tehtyä porrastusta, jonka vaikutuksesta
kuntoutusrahan määrä suhteessa ansioihin

pienenee tulojen kasvaessa. Tarkoituksena
on, että Kansaneläkelaitoksen maksama
kuntoutusraha vastaisi määrältään parem-
min työeläkekuntoutuksen aikaista kuntou-
tusrahaa. Ehdotuksen mukaan ammatillisen
kuntoutuksen ajalta maksettavan kuntou-
tusrahan suuruus määräytyisi 14 §:n 1
momentin mukaisesti, mutta kuitenkin si-
ten, että se päivää kohden on 75 prosenttia
sairausvakuutuslaissa säädettyjen työtulojen
kolmassadasosasta kaikissa sairausvakuutus-
lain 16 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa tulo-
luokissa. Tämä olisi perusteltua, jotta am-
matillisen kuntoutuksen aikainen kuntou-
tusraha olisi kuntoutukseen ja sitä kautta
työelämässä pysymiseen tai sinne siirtymi-
seen kannustava. Lisäksi kuntoutusrahan
tasolla ei olisi merkittävää vaikutusta kun-
toutusjärjestelmän valinnassa.

1.3. Työntekijäin eläkelaki

4 h §. Pykälän 1 momentin mukaan
työntekijällä olisi oikeus saada tarkoituk-
senmukaista ammatillista kuntoutusta, jos
hänellä arvioidaan olevan uhka tulla työ-
kyvyttömäksi 4 §:n 3 momentissa määritel-
lyllä tavalla. Lisäksi edellytetään, että hä-
nen työkyvyttömyyseläkkeeseensä sisältyisi
niin sanottu tulevan ajan eläkeosuus, jos
hänelle kuntoutuksen sijasta olisi myönnet-
tävä eläke. Samalla edellytyksellä kuntou-
tukseen olisi oikeus myös henkilöllä, jota
on jo pidettävä työkyvyttömyysmääritelmän
mukaisesti työkyvyttömänä.

Säännöksen nojalla työntekijälle syntyisi
edellä mainituilla edellytyksillä oikeus
kuntoutukseen. Edellytyksenä olisi nykyi-
sen soveltamiskäytännön mukaisesti, että
sairaus, vika tai vamma aiheuttaa lähivuo-
sina objektiivisesti todettavissa olevan to-
dennäköisen uhkan työkyvylle. Tällöin
tarkoitetaan sairaudella diagnosoitua saira-
utta, jonka osalta hoidon ja lääkinnällisen
kuntoutuksen toteutuksen mahdollisuudet
on otettu huomioon, lähivuosilla noin vii-
den vuoden ajanjaksoa ja “uhkalla työky-
vylle“ tilannetta, jossa vakuutetulla on ar-
viointihetkellä sellainen sairaudesta johtuva
työkyvyttömyyden uhka, että hänelle lähi-
vuosina ilman ammatillisia kuntoutustoi-
mia tulisi myönnettäväksi työkyvyttömyys-
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eläke (täytenä tai osaeläkkeenä). Mitä pi-
tempään työntekijä on työskennellyt sa-
massa ammatissa, mitä iäkkäämpi hän on
ja mitä suppeampi ammattitaito ja
-koulutus hänellä on, sitä enemmän työ-
kyvyttömyyden arvioinnissa painaa hakijan
kykenemättömyys jatkaa nykyisessä työs-
sään. Tällainen vakiintuneeseen työhön tai
ammattiin liittyvä työkyvyn menettämisen
uhka puoltaa ammatillisen kuntoutuksen
aloittamista kuten nykyisinkin sovelletta-
essa TEL 4 h §:ää harkinnanvaraiseen
kuntoutukseen. Tätä soveltamiskäytäntöä
on tarkoitus jatkaa edelleen. Sen sijaan
nuoremmilla ja niillä, joilla jo on koulu-
tusta tai kokemusta myös muuhun työhön,
työkyvyttömyyden uhkaa arvioidaan myös
muuhun työhön, jonka suorittamista heiltä on
kohtuullista edellyttää. Kuntoutusarviossa
painotus voi kuitenkin olla odotettavissa
olevan työuran pituuden kautta erilainen
kuin eläkeasioissa. Tämä merkitsisi käy-
tännössä esimerkiksi sitä, että nuoren
henkilön kohdalla voidaan sitoutua pitem-
pään koulutukseen kuin sellaisen henkilön
kohdalla, jolla odotettavissa oleva työs-
kentelyaika on vain muutamia vuosia.
Myös työkyvyttömyyden uhkaa aiheutta-
van sairauden ennuste olisi harkintaan
vaikuttava tekijä kuten nykyisinkin.

Todennäköisyys arvioidaan käyttämällä
ammattitautien diagnostiikassa sovelletta-
vaa asteikkoa (erittäin todennäköinen, to-
dennäköinen, mahdollinen, epätodennäköi-
nen ja erittäin epätodennäköinen). Lisäksi
edellytetään, että ammatillisella kuntoutuk-
sella voidaan siirtää tai estää työkyvyttö-
myyden uhkaa, kun otetaan huomioon va-
kuutetun aikaisempi koulutus, työkokemus
sekä hänen ikänsä ja asumisolosuhteensa
ja näihin verrattavat sosiaalis-taloudelliset
seikat, ja että ammatillisella kuntoutuksel-
la on todennäköisesti eläkemenoa säästävä
vaikutus.

Kuntoutusoikeuden saamiseksi siis edelly-
tettäisiin, kuten nykyisinkin, että työkyvyt-
tömyyden uhka voidaan torjua tarkoituksen-
mukaisella ammatillisella kuntoutuksella.
Ammatillista kuntoutusta voidaan pitää tar-
koituksenmukaisena, jos eläkelaitos voisi
työntekijän sairauden, vian tai vamman, iän,
aikaisemman toiminnan ja koulutuksen huo-

mioon ottaen arvioida ammatillisen kuntou-
tuksen mahdollistavan työelämään palaami-
sen taikka siirtävän tai estävän työkyvyttö-
myyden. Kuntoutuksen sisältö ja yksityis-
kohtainen toteuttaminen sen sijaan riippui-
si viime kädessä eläkelaitoksen harkinnas-
ta, joskin kuntoutujalla itsellään olisi
myös näissä asioissa pitkälle menevä vai-
kuttamisen mahdollisuus.

Kansaneläkelaitoksen ja työeläkelaitosten
järjestämän kuntoutuksen perusteena olisi
edelleenkin aina asianmukaisesti todettu
sairaus, vika tai vamma. Ammatillisen
kuntoutuksen järjestäminen työeläkelaitos-
ten kustannuksella on tarkoituksenmukaista
silloin, kun henkilö on ollut mukana työ-
elämässä eikä hänen yhteytensä siihen ole
lopullisesti katkennut. Jos henkilön yhteys
työelämään on vähäinen, on perusteltua,
että Kansaneläkelaitos vastaa kuntoutuk-
sesta KKL:n mukaan. Työvoimavirano-
maiset vastaisivat jatkossakin nykyiseen ta-
paan työntekijän työllistymismahdollisuuk-
sien parantamiseen tähtäävistä toimenpi-
teistä.

Työeläkelakien mukaisen kuntoutuksen
edellytyksenä olisi, että nykyinen niin sa-
nottu tulevan ajan eläkeoikeus olisi vielä
voimassa. TEL 4 h §:n 2 momentin nykyi-
sen säännöksen mukaan ratkaisevana seik-
kana tällöin pidetään sitä, että työntekijä
kuntoutuspäätöstä tehtäessä on vielä täysi-
tehoisen työkyvyttömyysturvan piirissä. On
kuitenkin mahdollista, että kuntoutuksesta
päättäminen viivästyy ja työntekijä näin
menettää mahdollisuutensa saada työeläke-
kuntoutusta. Oikeus työeläkekuntoutukseen
voitaisiin tällaisessa tapauksessa menettää
käsittelyn pitkittymisen vuoksi. Tätä ei
voida pitää hakijan oikeusturvan kannalta
perusteltuna. Siksi ehdotetaan, että asia
ratkaistaan sen mukaan, onko tulevan ajan
edellytys voimassa sinä hetkenä, jona ha-
kijan kuntoutustarve on selvitettävä hänen
sairauspäiväraha-asiassaan. Kansaneläkelai-
toksen järjestämästä kuntoutuksesta anne-
tun lain 6 §:n mukaan ratkaiseva ajankoh-
ta on silloin, kun päivärahan suorituspäivi-
en luku ylittää 60. Ehdotetussa TEL 4
h §:n 1 momentissa viitattaisiin nyt suo-
raan tuossa pykälässä tarkoitettuun ajan-
kohtaan. Tällainen selkeä määrittely on
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tarpeen myös Kansaneläkelaitoksen ja työ-
eläkelaitosten välisen työnjaon kannalta.

Ammatillisen kuntoutuksen toimenpiteet
luetellaan pykälän 3 momentissa. Luettelo
vastaisi nykyisessä laissa olevaa luetteloa,
eikä se ole tyhjentävä. Nykyisen lain 4
m §:ssä oleva säännös kuntoutuksen aiheut-
tamien tarpeellisten ja välttämättömien kus-
tannusten korvaamisesta siirretään tähän
momenttiin. Jos eläkelaitos on päättänyt
ammatillisen kuntoutuksen tukemisesta, se
myös korvaa ne tarpeelliset ja välttämättömät
kustannukset jotka kuntoutuksesta aiheutu-
vat.

Koska lakisääteinen sotilastapaturma-,
tapaturma- ja liikennevakuutus ovat työ-
eläkkeisiin nähden ensisijaisia, eivät työ-
eläkelaitokset ole kuntouttaneet henkilöitä,
joilla on oikeus kuntoutukseen näiden
järjestelmien perusteella. Koska kuntou-
tuksesta nyt tulisi lakisääteinen oikeus
työeläkejärjestelmässä, ehdotetaan 4 mo-
menttiin säännöstä, jonka mukaan tämä
oikeus väistyy silloin, kun kuntoutus jär-
jestetään edellä tarkoitettujen lakien perus-
teella. Sotilastapaturmalain mukaiset etuu-
det määräytyvät tapaturmavakuutuslain
mukaisesti.

4 i §. Nykyisen 4 l §:n säännökset kuntou-
tusrahasta ja sen määrästä ehdotetaan siir-
rettäväksi tähän pykälään. Kuntoutusrahan
laskutapa säilyisi nykyisellään eli se olisi
yhtä suuri kuin hakijan työkyvyttömyys-
eläke, mutta säännöksiin ehdotetaan lisät-
täväksi mahdollisuus osakuntoutusrahaan.
Ehdotetun 1 momentin mukaan kuntoutus-
rahan edellytyksenä on, että ammatillinen
kuntoutus estää työntekijää tekemästä työ-
tä joko kokonaan tai osittain. Jos kuntou-
tuja ansaitsee ammatillisen kuntoutuksen
aikana työansioita yli puolet eläkepalkasta,
kuntoutusrahana maksettaisiin puolet täy-
destä kuntoutusrahasta. Tämä todettaisiin
kuntoutuksen alkaessa. Kun täyteen kun-
toutusrahaan liitetään kuntoutuskorotus 4
j §:n mukaan, ehdotuksen mukainen täysi
kuntoutusraha korotuksineen vastaa nykyis-
tä kuntoutusrahaa. Vastaavasti osakuntou-
tusrahaan liitetään 33 prosentin kuntoutus-
korotus osakuntoutusrahasta laskettuna.

4 j §. Kuntoutuskorotusta koskevat sään-
nökset ehdotetaan yhdistettäväksi samaan

pykälään. Kuntoutuskorotus maksettaisiin
ainoastaan aktiivisen kuntoutuksen ajalta
paitsi kuntoutustuen ja työkyvyttömyys-
eläkkeen myös kuntoutusrahan saajalle.
Korotuksen määrä ei muuttuisi nykyisestä.

Pykälän 2 momentin mukaan kuntoutusra-
hasta ja -korotuksesta ja niiden saajasta on
voimassa, mitä kuntoutustuesta tai työkyvyt-
tömyyseläkkeestä taikka niiden saajasta sää-
detään. Kuntoutusraha ja siihen liittyvä koro-
tus olisi kuitenkin edelleen mahdollista
myöntää kuukautta lyhyemmältäkin ajalta.
Säännös vastaa nykyistä 4 n §:n 1 momenttia.

4 k §. Pykälään koottaisiin harkinnanva-
raista kuntoutusavustusta koskevat säännök-
set. Nykyään ne ovat hajallaan 4 k §:n 2 ja 3
momentissa sekä 4 l §:n 3 momentissa.
Säännösten sisältö ei muuttuisi nykyisestä.
Myös kuntoutusrahan saajalle odotus- ja vä-
liajoilta maksettava etuus säilyisi harkinnan-
varaisena. Jotta tältä ajalta maksettu etuus
erottuisi kuntoutusrahasta, sitä kutsuttaisiin
kuntoutusavustukseksi. Siihen ei enää mak-
settaisi näiltä odotus- tai väliajoilta kuntou-
tuskorotusta.

4 l §. Pykälässä säädettäisiin eläkelaitoksen
ilmoitusvelvollisuudesta. Voimassaolevassa
laissa se sisältyy 4 n §:n 3 momenttiin. Sään-
nöksen sisältö säilyisi ennallaan.

4 m §. Pykälässä säädettäisiin muutoksen-
hausta, joka nykyisessä laissa on 4 n §:n 2
momentissa. Uuden säännöksen mukaan
työntekijällä olisi oikeus valittaa päätöksestä,
joka koskee oikeutta saada ammatillista kun-
toutusta. Muutoksenhakuoikeuden laajennus
olisi ilmaus työntekijälle annettavasta oikeu-
desta päästä kuntoutukseen. Muutoksenhaku
voisi koskea ensiksikin sitä, onko hakijalla
todettavissa sairaudesta, viasta tai vammasta
johtuva työkyvyttömyyden uhka lähivuosina
ja myös sitä, onko tämä uhka torjuttavissa
tarkoituksenmukaisella ammatillisella kun-
toutuksella. Kuntoutuksen tarkoituksenmu-
kaisuutta muutoksenhakuelin arvioisi myös
työkyvyttömyyseläkettä tai kuntoutustukea
saavan kuntoutuspäätöksestä tekemää vali-
tusta käsitellessään. Haetun ammatillisen
kuntoutuksen tarkoituksenmukaisuutta arvi-
oidessaan muutoksenhakuelin ottaisi ensiksi-
kin huomioon hakijan sairauden, vian tai
vamman, iän, aikaisemman toiminnan, kou-
lutuksen ja yhteyden työelämään sekä sen,
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mahdollistaisiko haettu ammatillinen kuntou-
tus todennäköisesti hakijan työelämään pa-
laamisen tai estäisikö se työkyvyttömyyden.
Lisäksi tarkoituksenmukaisuutta arvioitaessa
otettaisiin huomioon, olisiko kuntoutuksella
todennäköisesti eläkemenoa säästävä vaiku-
tus.

Kuten edellä on todettu, eläkelaitos päättäi-
si yhteistyössä kuntoutuksen asiantuntijaver-
koston ja hakijan kanssa kuntoutuksen sisäl-
löstä eli kuntoutustoimenpiteistä ja korvaisi
tukemansa kuntoutuksen tarpeelliset ja vält-
tämättömät kustannukset. Siksi ei ole tarkoi-
tuksenmukaista, että kuntoutustoimenpitei-
den sisällöstä voisi valittaa. Muutoksenhaku-
oikeus saattaisi viivästyttää kuntoutuksen to-
teutumista käytännössä. Menettely vastaa
voimassa olevan lain sisältöä.

4 n §. Pykälässä säädettäisiin, että oikeus
työkyvyttömyyseläkkeeseen alkaisi aikaisin-
taan sen kuukauden alusta, jota edeltäneen
kuukauden aikana hakijan oikeus ammatilli-
sen kuntoutuksen ajalta maksettavaan kun-
toutusrahaan on päättynyt. Tämä rajoitus
koskisi vain ammatillisen kuntoutuksen ajalta
maksettavaa kuntoutusrahaa. Ammatillisen
kuntoutuksen perusteella samalta ajalta suori-
tettava kuntoutusraha estäisi työkyvyttö-
myyseläkkeen alkamisen riippumatta siitä,
maksetaanko sitä kuntoutusrahalain vai työn-
tekijäin eläkelain 8 §:n 4 momentissa maini-
tun lain tai eläkesäännön perusteella. Työ-
kyvyttömyyseläke voitaisiin kuitenkin myön-
tää henkilölle, jolla ei selvitysten perusteella
katsota olevan mahdollisuuksia ammatillisen
kuntoutuksen jatkamiseen tai jonka ammatil-
linen kuntoutus on pitkäaikaisen sairauden
vuoksi keskeytynyt tai päättynyt. Tarkoituk-
sena on, että kuntoutusraha säädettäisiin siten
ensisijaiseksi työkyvyttömyyseläkkeeseen
nähden, että uutta työkyvyttömyyseläkettä ei
voisi saada ennen kuin ammatillisen kuntou-
tuksen perusteella syntynyt oikeus kuntoutus-
rahaan on päättynyt. Jos henkilö sen sijaan jo
olisi työkyvyttömyyseläkkeellä kuntoutuksen
alkaessa, hän olisi oikeutettu kuntoutusraha-
lain 16 §:n mukaiseen eläkkeensaajan kun-
toutusrahaan tai vastaavasti työeläkelakien
mukaiseen kuntoutuskorotukseen kuntoutuk-
sen aikana.

5 b §. Pykälän 5 momenttia tarkistetaan
teknisesti.

1.4. Merimieseläkelaki

25 §. Pykälässä säädettäisiin ammatillisen
kuntoutuksen myöntämisen edellytyksistä
sekä ammatillisen kuntoutuksen toimenpi-
teistä. Pykälä vastaa TEL:iin ehdotettavaa
4 h §:ää.

25 a §. Nykyisen 25 c §:n säännökset kun-
toutusrahan määrästä ehdotetaan muutetussa
muodossa siirrettäväksi tähän pykälään. Py-
kälä vastaa TEL:iin ehdotettavaa 4 i §:ää.

25 b §. Pykälään yhdistettäisiin kuntoutus-
korotusta koskevat säännökset ja se vastaisi
TEL:iin ehdotettavaa 4 j §:ää.

25 c §. Pykälään koottaisiin harkinnanva-
raista kuntoutusavustusta koskevat säännök-
set, jotka nykyään ovat hajallaan 25 b §:n 3
momentissa ja 25 c §:n 2 momentissa. Sään-
nösten sisältö ei muuttuisi nykyisestä. Pykälä
vastaa TEL:iin ehdotettavaa 4 k §:ää.

25 d §. Pykälässä säädettäisiin eläkekassan
ilmoitusvelvollisuudesta. Voimassa olevassa
laissa se sisältyy 25 e §:n 3 momenttiin.
Säännöksen sisältö säilyisi ennallaan. Pykälä
vastaa TEL:iin ehdotettavaa 4 l §:ää.

25 e §. Pykälässä säädettäisiin muutoksen-
hausta ja se vastaa TEL:iin ehdotettavaa
4 m §:ää.

Pykälän nykyiset 2—4 momentit ehdote-
taan kumottaviksi. Pykälän 2 momentin muu-
toksenhakua koskeva säännös ehdotetaan
muutetussa muodossa siirrettäväksi pykälän
1 momenttiin. Pykälän 3 momentin eläkekas-
san ilmoitusvelvollisuutta koskeva säännös
ehdotetaan muutetussa muodossa siirrettä-
väksi 25 d §:ään. Pykälän 4 momentin palkan
ja kuntoutusrahan yhteensovittamista koske-
va säännös ehdotetaan kumottavaksi huomi-
oon ottaen, että vastaava säännös on TEL:stä
kumottu lailla 1331/1999 ja asiaa koskeva
säännös nyt myös ehdotetaan otettavaksi
25 a §:n 3 momenttiin.

25 f §. Pykälässä kuntoutusraha säädettäi-
siin ensisijaiseksi työkyvyttömyyseläkkee-
seen nähden ja se vastaa TEL:iin ehdotetta-
vaa 4 n §:ää.

1.5. Kansaneläkelaki

39 §. Pykälän 3 momenttia muutettaisiin
niin, että oikeus työkyvyttömyyseläkkee-
seen alkaisi aikaisintaan sen kuukauden
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alusta, jota edeltäneen kuukauden aikana
hakijan oikeus ammatillisen kuntoutuksen
ajalta maksettavaan kuntoutusrahaan on
päättynyt. Tämä rajoitus koskisi vain am-
matillisen kuntoutuksen ajalta maksettavaa
kuntoutusrahaa. Ammatillisen kuntoutuksen
perusteella samalta ajalta suoritettava kun-
toutusraha estäisi työkyvyttömyyseläke-
oikeuden alkamisen riippumatta siitä,
maksetaanko sitä kuntoutusrahalain vai
työntekijäin eläkelain 8 §:n 4 momentissa
mainitun lain tai eläkesäännön perusteella.
Työkyvyttömyyseläke voitaisiin kuitenkin
myöntää henkilölle, jolla ei selvitysten perus-
teella katsota olevan mahdollisuuksia amma-
tillisen kuntoutuksen jatkamiseen tai jonka
ammatillinen kuntoutus on pitkäaikaisen sai-
rauden vuoksi keskeytynyt tai päättynyt.
Lääkinnällisen kuntoutuksen ajalta mahdolli-
sesti maksettava kuntoutusraha ei estäisi työ-
kyvyttömyyseläkeoikeuden alkamista. Tar-
koituksena on, että kuntoutusraha säädettäi-
siin siten ensisijaiseksi työkyvyttömyyseläk-
keeseen nähden, että uutta työkyvyttömyys-
eläkettä ei voisi saada ennen kuin ammatilli-

sen kuntoutuksen perusteella syntynyt oikeus
kuntoutusrahaan on päättynyt. Jos henkilö
sen sijaan jo olisi työkyvyttömyyseläkkeellä
kuntoutuksen alkaessa, hän olisi oikeutettu
kuntoutusrahalain 16 §:n mukaiseen eläk-
keensaajan kuntoutusrahaan tai vastaavasti
työeläkelakien mukaiseen kuntoutuskorotuk-
seen.

2. Voimaantulo

Lait ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivä-
nä tammikuuta 2004.

3. Säätämisjärjes tys

Tämän hallituksen esityksen sisältämät
lakiehdotukset parantavat vakuutettujen
etuuksia ja ne voidaan käsitellä normaa-
lissa lainsäätämisjärjestyksessä. Muutokset
turvaavat vakuutetun toimeentuloturvan.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo-
tukset:
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Lakiehdotukset

1.

Laki

kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 27 päivänä maaliskuuta 1991 kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta

annetun lain (610/1991) 2 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1504/1995, sekä
lisätään 2 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi mainitussa laissa 1504/1995, uusi 2 momentti,

jolloin nykyinen 2, 3 ja 4 momentti siirtyvät 3, 4 ja 5 momentiksi seuraavasti:

2 §

Vajaakuntoisten ammatillinen kuntoutus

Kansaneläkelaitoksen on järjestettävä va-
kuutetulle, jolle asianmukaisesti todettu
sairaus, vika tai vamma todennäköisesti
aiheuttaa uhkan tulla työkyvyttömäksi tai
jonka työkyvyn ja ansiomahdollisuuksien
on katsottava sairauden, vian tai vamman
vuoksi olennaisesti heikentyneen, tarkoi-
tuksenmukainen ammatillinen koulutus ja
valmennus hänen työkykynsä säilyttämisek-
si tai parantamiseksi, jollei sitä ole järjes-
tetty työvoimapalvelulain (1005/1993), työ-
voimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta anne-
tun lain (763/1990), työeläkelakien taikka
erityisopetusta koskevien säännösten perus-
teella.

Työkyvyttömyyden uhkalla tarkoitetaan ti-
lannetta, jossa on todennäköistä, että työnte-
kijälle lähivuosina, vaikka hoidon ja lääkin-
nällisen kuntoutuksen toteutuksen mahdolli-

suudet otetaan huomioon, ilman ammatillisia
kuntoutustoimia tulisi myönnettäväksi työ-
kyvyttömyyseläke. Työkyvyn ja ansiomah-
dollisuuksien olennaista heikentymistä arvi-
oitaessa otetaan huomioon vakuutetun jäljellä
oleva kyky hankkia itselleen ansiotuloja saa-
tavissa olevalla sellaisella työllä, jonka suo-
rittamista voidaan häneltä kohtuudella edel-
lyttää hänen koulutuksensa, aikaisempi toi-
mintansa, ikänsä, asumisolosuhteensa ja
muut näihin verrattavat seikat huomioonotta-
en. Kuntoutuksen tarkoituksenmukaisuutta
arvioitaessa otetaan huomioon hakijan ikä,
ammatti, aikaisempi toiminta, koulutus ja so-
siaalis-taloudelliset seikat sekä se, johtaako
haettu kuntoutus todennäköisesti hakijan ter-
veydentilalle sopivassa työssä jatkamiseen,
työhön palaamiseen tai työelämään siirtymi-
seen.
— — — — — — — — — — — — — —

———
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-

kuuta 2004.

—————
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2.

Laki

kuntoutusrahalain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti,
muutetaan 27 päivänä maaliskuuta 1991 annettuun kuntoutusrahalain (611/1991) 5 §:n 1

momentin 4 kohta, sekä
lisätään 14 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1480/2001, uusi 2 momentti, jolloin nykyi-

nen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi seuraavasti:

5 §

Kuntoutuksen antamisperuste

Kuntoutusrahan maksamisen edellytyksenä
on, että kuntoutus on tarpeellista 4 §:n mu-
kaisesti ja sitä annetaan jonkin seuraavan
säännöksen nojalla:
— — — — — — — — — — — — — —

4) työterveyshuoltolain (1383/2001) 12 ja
14 §; tai
— — — — — — — — — — — — — —

14 §

Kuntoutusrahan määrä

— — — — — — — — — — — — — —
Ammatillisen kuntoutuksen ajalta makset-

tavan kuntoutusrahan määrä päivältä määräy-
tyy 1 momentin mukaisesti, kuitenkin siten,
että se on 75 prosenttia sairausvakuutuslaissa
säädetyn työtulon kolmassadasosasta kussa-
kin mainitun lain 16 §:n 1 momentissa tar-
koitetussa tuloluokassa.
— — — — — — — — — — — — — —

———
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-

kuuta 2004. Tätä lakia sovelletaan kuntou-
tusrahaan, jota maksetaan ammatillisen kun-
toutuksen ajalta tämän lain voimassaollessa.

—————
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3.

Laki

työntekijäin eläkelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 8 päivänä heinäkuuta 1961 annetun työntekijäin eläkelain (395/1961) 4 h § ja 4

j—4 m § sekä 5 b §:n 5 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 4 h § on mainitussa laissa 612/1991
ja 4 j—4 m § edellä mainitussa laissa 612/1991, laissa 1544/1993 ja mainitussa laissa
1482/1995 ja 5 b §:n 5 momentti mainitussa laissa 1482/1995, sekä

lisätään lakiin siitä lailla 390/1995 kumotun 4 i §:n tilalle uusi 4 i § sekä lisätään 4 l §:n
edelle uusi väliotsikko seuraavasti:

Kuntoutus

4 h §
Työntekijällä on oikeus saada työkyvyttö-

myyden estämiseksi tai työ- ja ansiokyvyn
parantamiseksi tarkoituksenmukaista amma-
tillista kuntoutusta, jos

1) asianmukaisesti todettu sairaus, vika tai
vamma todennäköisesti aiheuttaa uhkan, että
hän tulee työkyvyttömäksi 4 §:n 3 momentis-
sa tarkoitetulla tavalla, tai häntä on pidettävä
mainitussa lainkohdassa tarkoitetulla tavalla
työkyvyttömänä; ja

2) työntekijän eläkettä määrättäessä otettai-
siin huomioon eläkkeeseen oikeuttavana 6
a §:n 1 momentissa tarkoitettu tuleva aika,
jos hän olisi tullut työkyvyttömäksi ajankoh-
tana, jona hakemus tehtiin tai jona hakijan
kuntoutustarve on viimeistään selvitettävä
kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntou-
tuksesta annetun lain (610/1991) 6 §:n mu-
kaan; jos työntekijä jo saa työkyvyttömyys-
eläkettä, edellytetään että eläke on edellä tar-
koitetulla tavalla täysitehoinen.

Edellä 1 momentissa työkyvyttömyyden
uhkalla tarkoitetaan tilannetta, jossa on to-
dennäköistä, että työntekijälle lähivuosina,
vaikka hoidon ja lääkinnällisen kuntoutuksen
toteutuksen mahdollisuudet otetaan huomi-
oon, ilman ammatillisia kuntoutustoimia tuli-
si myönnettäväksi työkyvyttömyyseläke täy-
tenä tai osaeläkkeenä. Kuntoutuksen tarkoi-
tuksenmukaisuutta arvioitaessa otetaan huo-
mioon hakijan ikä, ammatti, aikaisempi toi-
minta, koulutus, yhteys työelämään sekä se,
johtaako haettu ammatillinen kuntoutus to-

dennäköisesti hakijan terveydentilalle sopi-
vassa työssä jatkamiseen tai työhön palaami-
seen. Lisäksi tarkoituksenmukaisuutta arvioi-
taessa otetaan huomioon, lykkääkö ammatil-
linen kuntoutus hakijan eläkkeelle jäämistä.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuna ammatil-
lisena kuntoutuksena voidaan työntekijälle
tehdä kuntoutustutkimuksia, antaa työhön tai
ammattiin johtavaa koulutusta, työhön val-
mennusta, elinkeinotukea ja sellaista lääkin-
nällistä kuntoutusta, joka tukee tätä ammatil-
lista kuntoutusta, sekä korvata mainitun kun-
toutuksen aiheuttamat välttämättömät ja tar-
peelliset kustannukset.

Oikeutta tämän lain mukaiseen ammatilli-
seen kuntoutukseen ei kuitenkaan ole, jos
työntekijällä on oikeus kuntoutukseen tapa-
turmavakuutuksen tai liikennevakuutuksen
kuntoutusta koskevien säännösten perusteel-
la.

Kuntoutusetuudet

4 i §
Muulla kuin työkyvyttömyyseläkkeensaa-

jalla on oikeus kuntoutusrahaan niiltä kalen-
terikuukausilta, joiden aikana hän on koko-
naan tai osittain estynyt tekemästä ansiotyötä
4 h §:ssä tarkoitetun ammatillisen kuntoutuk-
sen vuoksi.

Jos työntekijä on kokonaan estynyt teke-
mästä ansiotyötä ammatillisen kuntoutuksen
vuoksi, kuntoutusraha on yhtä suuri kuin nii-
den 8 §:n 4 momentissa tarkoitettujen perus-
eläkkeiden yhteismäärä, joihin työntekijällä
olisi oikeus, jos hän olisi tullut täyteen työ-
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kyvyttömyyseläkkeeseen oikeuttavasti työ-
kyvyttömäksi 4 h §:n 1 momentin 2 kohdassa
tarkoitettuna ajankohtana.

Jos työntekijä ammatillisen kuntoutuksen
aikana ansaitsee enemmän kuin puolet siitä
eläkkeen perusteena olevasta palkasta, jonka
perusteella 2 momentissa tarkoitetun eläk-
keen tulevan ajan eläkkeenosa lasketaan,
kuntoutusrahan määrä on puolet 2 momentis-
sa tarkoitetun täyden työkyvyttömyyseläk-
keen määrästä.

4 j §
Kuntoutusrahaan, kuntoutustukeen ja työ-

kyvyttömyyseläkkeeseen maksetaan 4 h §:n
3 momentissa tarkoitetun toimenpiteen kes-
toajalta kuntoutuskorotus.

Kuntoutuskorotus on 33 prosenttia kuntou-
tusrahan, kuntoutustuen tai työkyvyttömyys-
eläkkeen yhteensovitetusta määrästä.

Kuntoutusrahasta ja -korotuksesta ja niiden
saajasta on soveltuvin osin voimassa, mitä
kuntoutustuesta tai työkyvyttömyyseläkkees-
tä taikka niiden saajasta säädetään. Kuntou-
tusraha ja -korotus voidaan kuitenkin maksaa
kuukautta lyhyemmältä ajalta.

4 k §
Kuntoutusrahaa voidaan maksaa harkin-

nanvaraisena kuntoutusavustuksena myös
kuntoutuspäätöksen antamisen ja kuntoutuk-
sen alkamisen väliseltä ajalta sekä kuntoutus-
jaksojen väliseltä ajalta. Kuntoutusavustusta
maksetaan kuitenkin enintään kolmelta kuu-
kaudelta kalenterivuotta kohden kummankin
edellä mainitun syyn perusteella erikseen
laskettuna, jollei sen maksaminen pitemmältä
ajalta ole kuntoutuksen turvaamiseksi perus-
teltua.

Kuntoutusrahaa saaneelle voidaan maksaa
enintään kuudelta kuukaudelta 4 i §:ssä tar-
koitetun kuntoutusrahan suuruista kuntou-
tusavustusta, jos tämä on hänen työllistymi-
sensä kannalta erityisen tarpeellista. Tällöin
kuntoutusavustus määritellään kertasuorituk-
sena ja maksetaan yhdessä tai useammassa
erässä. Kuntoutusavustusta ei kuitenkaan

makseta ajalta, jolta työntekijällä on oikeus
työttömyysturvalain mukaiseen työttömyys-
päivärahaan tai työmarkkinatuesta annetun
lain (1542/1993) mukaiseen työmarkkinatu-
keen.

Ilmoitusvelvollisuus ja muutoksenhaku

4 l §
Eläkelaitoksen on ilmoitettava kansanelä-

kelaitokselle 4 h §:ssä tarkoitetusta kuntou-
tustoimestaan sekä kuntoutusrahaa ja
-korotusta koskevasta päätöksestään.

4 m §
Eläkelaitoksen päätökseen, joka koskee

4 h §:n 3 momentissa tarkoitettua kuntoutuk-
sen sisältöä tai 4 k §:ssä tarkoitettua kuntou-
tusavustusta, ei saa hakea muutosta valitta-
malla.

4 n §
Oikeutta 4 §:n 3 momentissa tarkoitettuun

työkyvyttömyyseläkkeeseen ei ole ilman pai-
navaa syytä ennen kuin oikeus 8 §:n 4 mo-
mentissa mainitun lain tai eläkesäännön taik-
ka kuntoutusrahalain (611/1991) mukaiseen
kuntoutusrahaan on päättynyt.

5 b §
— — — — — — — — — — — — — —

Jos täytenä myönnetty työkyvyttömyyselä-
ke lakkautetaan, työkyvyttömyyseläke voi-
daan maksaa osaeläkkeenä vuotta lyhyem-
mältäkin ajalta. Osaeläke voidaan maksaa
täytenä eläkkeenä 4 j §:ssä tarkoitetun kun-
toutuksen ajalta.
— — — — — — — — — — — — — —

———
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-

mikuuta 2004.
Tätä lakia sovelletaan kuntoutukseen, joka

alkaa lain tultua voimaan.

—————
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4.

Laki

merimieseläkelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan 26 päivänä tammikuuta 1956 annetun merimieseläkelain (72/1956) 25 e §:n 2—4

momentti sellaisina kuin ne ovat laissa 1745/1995,
muutetaan 25 §, 25 a—25 d § ja 25 e §:n 1 momentti sellaisina kuin ne ovat edellä mainitus-

sa laissa 1745/1995, sekä
lisätään lakiin uusi 25 f § seuraavasti:

25 §
Työntekijällä on oikeus saada työkyvyttö-

myyden estämiseksi tai työ- ja ansiokyvyn
parantamiseksi tarkoituksenmukaista amma-
tillista kuntoutusta, jos

1) asianmukaisesti todettu sairaus, vika tai
vamma todennäköisesti aiheuttaa uhkan, että
hän tulee työkyvyttömäksi 15 §:n 1 momen-
tissa tarkoitetulla tavalla, tai häntä on pidet-
tävä mainitussa lainkohdassa tarkoitetulla ta-
valla työkyvyttömänä; ja

2) työntekijän eläkettä määrättäessä otettai-
siin huomioon eläkkeeseen oikeuttavana
12 a §:n 1 momentissa tarkoitettu tuleva aika,
jos hän olisi tullut työkyvyttömäksi ajankoh-
tana, jona hakemus tehtiin tai jona hakijan-
kuntoutustarve on viimeistään selvitettävä
kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntou-
tuksesta annetun lain (610/1991) 6 §:n mu-
kaan; jos työntekijä jo saa työkyvyttömyys-
eläkettä, edellytetään, että eläke on edellä
tarkoitetulla tavalla täysitehoinen.

Edellä 1 momentissa työkyvyttömyyden
uhkalla tarkoitetaan tilannetta, jossa on to-
dennäköistä, että työntekijälle lähivuosina,
vaikka hoidon ja lääkinnällisen kuntoutuksen
toteutuksen mahdollisuudet otetaan huomi-
oon, ilman ammatillisia kuntoutustoimia tuli-
si myönnettäväksi työkyvyttömyyseläke täy-
tenä tai osaeläkkeenä. Kuntoutuksen tarkoi-
tuksenmukaisuutta arvioitaessa otetaan huo-
mioon hakijan ikä, ammatti, aikaisempi toi-
minta, koulutus, yhteys työelämään sekä se,
johtaako haettu ammatillinen kuntoutus to-
dennäköisesti hakijan terveydentilalle sopi-
vassa työssä jatkamiseen tai työhön palaami-
seen. Lisäksi tarkoituksenmukaisuutta arvioi-
taessa otetaan huomioon, lykkääkö ammatil-

linen kuntoutus hakijan eläkkeelle jäämistä.
Edellä 1 momentissa tarkoitettuna ammatil-

lisena kuntoutuksena voidaan työntekijälle
tehdä kuntoutustutkimuksia, antaa työhön tai
ammattiin johtavaa koulutusta, työhön val-
mennusta, elinkeinotukea ja sellaista lääkin-
nällistä kuntoutusta, joka tukee tätä ammatil-
lista kuntoutusta, sekä korvata mainitun kun-
toutuksen aiheuttamat välittämättömät ja tar-
peelliset kustannukset.

Oikeutta tämän lain mukaiseen ammatilli-
seen kuntoutukseen ei kuitenkaan ole, jos
työntekijällä on oikeus kuntoutukseen tapa-
turmavakuutuksen tai liikennevakuutuksen
kuntoutusta koskevien säännösten perusteel-
la.

25 a §
Muulla kuin työkyvyttömyyseläkkeensaa-

jalla on oikeus kuntoutusrahaan niiltä kalen-
terikuukausilta, joiden aikana hän on koko-
naan tai osittain estynyt tekemästä ansiotyötä
25 §:ssä tarkoitetun ammatillisen kuntoutuk-
sen vuoksi.

Jos työntekijä on kokonaan estynyt teke-
mästä ansiotyötä ammatillisen kuntoutuksen
vuoksi, kuntoutusraha on yhtä suuri kuin nii-
den työntekijäin eläkelain 8 §:n 4 momentis-
sa tarkoitettujen peruseläkkeiden yhteismää-
rä, joihin työntekijällä olisi oikeus, jos hän
olisi tullut täyteen työkyvyttömyyseläkkee-
seen oikeuttavasti työkyvyttömäksi 25 §:n 1
momentin 2 kohdassa tarkoitettuna ajankoh-
tana.

Jos työntekijä ammatillisen kuntoutuksen
aikana ansaitsee enemmän kuin puolet siitä
eläkkeen perusteena olevasta palkasta, jonka
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perusteella 2 momentissa tarkoitetun eläk-
keen tulevan ajan eläkkeenosa lasketaan,
kuntoutusrahan määrä on puolet 2 momentis-
sa tarkoitetun täyden työkyvyttömyyseläk-
keen määrästä.

25 b §
Kuntoutusrahaan, kuntoutustukeen ja työ-

kyvyttömyyseläkkeeseen maksetaan 25 §:n 3
momentissa tarkoitetun toimenpiteen kesto-
ajalta kuntoutuskorotus.

Kuntoutuskorotus on 33 prosenttia kuntou-
tusrahan, kuntoutustuen tai työkyvyttömyys-
eläkkeen yhteensovitetusta määrästä.

Kuntoutusrahasta ja –korotuksesta ja niiden
saajasta on soveltuvin osin voimassa, mitä
kuntoutustuesta tai työkyvyttömyyseläkkees-
tä taikka niiden saajasta säädetään. Kuntou-
tusraha ja -korotus voidaan kuitenkin maksaa
kuukautta lyhyemmältä ajalta.

25 c §
Kuntoutusrahaa voidaan maksaa harkin-

nanvaraisena kuntoutusavustuksena myös
kuntoutuspäätöksen antamisen ja kuntoutuk-
sen alkamisen väliseltä ajalta sekä kuntoutus-
jaksojen väliseltä ajalta. Kuntoutusavustusta
maksetaan kuitenkin enintään kolmelta kuu-
kaudelta kalenterivuotta kohden kummankin
syyn perusteella erikseen laskettuna, jollei
sen maksaminen pitemmältä ajalta ole kun-
toutuksen turvaamiseksi perusteltua.

Kuntoutusrahaa saaneelle voidaan maksaa
enintään kuudelta kuukaudelta 25 a §:ssä tar-
koitetun kuntoutusrahan suuruista kuntou-
tusavustusta, jos tämä on hänen työllistymi-

sensä kannalta erityisen tarpeellista. Tällöin
kuntoutusavustus määritellään kertasuorituk-
sena ja maksetaan yhdessä tai useammassa
erässä. Kuntoutusavustusta ei kuitenkaan
makseta ajalta, jolta työntekijällä on oikeus
työttömyysturvalain mukaiseen työttömyys-
päivärahaan tai työmarkkinatuesta annetun
lain mukaiseen työmarkkinatukeen.

25 d §
Eläkekassan on ilmoitettava kansaneläke-

laitokselle 25 §:ssä tarkoitetusta kuntoutus-
toimestaan sekä kuntoutusrahaa ja –korotusta
koskevasta päätöksestään.

25 e §
Eläkekassan päätökseen, joka koskee

25 §:n 3 momentissa tarkoitettua kuntoutuk-
sen sisältöä tai 25 c §:ssä tarkoitettua kuntou-
tusavustusta, ei saa hakea muutosta valitta-
malla.

25 f §
Oikeutta 15 §:n 1 momentissa tarkoitettuun

työkyvyttömyyseläkkeeseen ei ole ilman pai-
navaa syytä ennen kuin oikeus työntekijäin
eläkelain 8 §:n 4 momentissa mainitun lain
tai eläkesäännön taikka kuntoutusrahalain
(611/1991) mukaiseen kuntoutusrahaan on
päättynyt.

———
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-

kuuta 2004.
Tätä lakia sovelletaan kuntoutukseen, joka

alkaa lain voimaan tultua.

—————
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5.
Laki

kansaneläkelain 39 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 8 päivänä kesäkuuta 1956 annetun kansaneläkelain (347/1956) 39 §:n 3 ja 4 mo-

mentti, sellaisena kuin 3 momentti on laissa 1502/1995 ja 4 momentti laissa 70/2002, seuraa-
vasti:

39 §
— — — — — — — — — — — — — —

Oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen alkaa
aikaisintaan sen kuukauden alusta, jota edel-
täneen kuukauden aikana hakijalla olisi vii-
meksi ollut oikeus sairauden, vian tai vam-
man perusteella sairausvakuutuslain 15 §:n 1
tai 3 momentin nojalla päivärahaan tai kun-
toutusrahalain tai työntekijäin eläkelain 8 §:n
4 momentissa mainitun lain tai eläkesäännön
nojalla ammatillisen kuntoutuksen ajalta
maksettavaan kuntoutusrahaan. Jos oikeutta
päivärahaan ei ole, oikeus työkyvyttömyys-
eläkkeeseen alkaa kuitenkin vasta, kun saira-
usvakuutuslain 19 §:ssä tarkoitettua aikaa
vastaava aika on päättynyt. Tämä ei kuiten-
kaan koske hakijaa, jonka työkyvyttömyys
on alkanut ennen kuin hän on täyttänyt 15
vuotta. Jos vakuutetulla on oikeus saada sai-
rausvakuutuslain mukaista päivärahaa vas-
taavaa ulkomailta maksettavaa etuutta, se
otetaan huomioon eläkkeen alkamisaikaa
määrättäessä samalla tavalla kuin sairausva-

kuutuslain mukainen päiväraha kuitenkin
enintään sairausvakuutuslain mukaiseen
enimmäissuoritusaikaan saakka. Etuuteen
voidaan rinnastaa myös tällaista etuutta vas-
taava palkka.

Alle 20-vuotiaan oikeus työkyvyttömyys-
eläkkeeseen alkaa aikaisintaan sen kuukau-
den alusta, jota edeltävän kuukauden aikana
hänen oikeutensa kuntoutusrahalain perus-
teella maksettavaan kuntoutusrahaan on päät-
tynyt. Oikeutta eläkkeeseen ei myöskään ole
henkilöllä, joka saa ammatillista kuntoutusta
ennen kuntoutusrahan maksamisen päätty-
mistä. Eläke voidaan kuitenkin myöntää hen-
kilölle, jolla ei selvitysten perusteella katsota
olevan mahdollisuuksia ammatilliseen kun-
toutukseen tai jonka ammatillinen kuntoutus
on sairauden vuoksi keskeytynyt tai päätty-
nyt tuloksettomana.
— — — — — — — — — — — — — —

———
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-

kuuta 2004.
—————

Helsingissä 13 päivänä syyskuuta 2002

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Sosiaali- ja terveysministeri Maija Perho
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Liite
Rinnakkaistekstit

1.

Laki

kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 27 päivänä maaliskuuta 1991 kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta

annetun lain (610/1991) 2 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1504/1995, sekä
lisätään 2 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi mainitussa laissa 1504/1995, uusi 2 momentti,

jolloin nykyinen 2, 3 ja 4 momentti siirtyvät 3, 4 ja 5 momentiksi seuraavasti:

Voimassa oleva laki Ehdotus

2 §

Vajaakuntoisten ammatillinen kuntoutus

Kansaneläkelaitoksen on järjestettävä va-
kuutetulle, jonka työkyky ja ansiomahdolli-
suudet ovat sairauden, vian tai vamman
vuoksi olennaisesti heikentyneet, tarvittava
ammatillinen koulutus tai valmennus hänen
työkykynsä säilyttämiseksi tai parantami-
seksi, jollei sitä ole järjestetty työvoimapal-
velulain (1005/93), työvoimapoliittisesta
aikuiskoulutuksesta annetun lain (763/90),
työeläkelakien taikka erityisopetusta koske-
vien säännösten perusteella.

2 §

Vajaakuntoisten ammatillinen kuntoutus

Kansaneläkelaitoksen on järjestettävä
vakuutetulle, jolle asianmukaisesti todettu
sairaus, vika tai vamma todennäköisesti
aiheuttaa uhkan tulla työkyvyttömäksi
tai jonka työkyvyn ja ansiomahdollisuuk-
sien on katsottava sairauden, vian tai
vamman vuoksi olennaisesti heikenty-
neen, tarkoituksenmukainen ammatillinen
koulutus ja valmennus hänen työkykynsä
säilyttämiseksi tai parantamiseksi, jollei
sitä ole järjestetty työvoimapalvelulain
(1005/1993), työvoimapoliittisesta aikuis-
koulutuksesta annetun lain (763/1990),
työeläkelakien taikka erityisopetusta kos-
kevien säännösten perusteella.

Työkyvyttömyyden uhkalla tarkoitetaan ti-
lannetta, jossa on todennäköistä, että työn-
tekijälle lähivuosina, vaikka hoidon ja lää-
kinnällisen kuntoutuksen toteutuksen mah-
dollisuudet otetaan huomioon, ilman am-
matillisia kuntoutustoimia tulisi myönnettä-
väksi työkyvyttömyyseläke. Työkyvyn ja an-
siomahdollisuuksien olennaista heikenty-
mistä arvioitaessa otetaan huomioon va-
kuutetun jäljellä oleva kyky hankkia itsel-
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leen ansiotuloja saatavissa olevalla sellai-
sella työllä, jonka suorittamista voidaan
häneltä kohtuudella edellyttää hänen koulu-
tuksensa, aikaisempi toimintansa, ikänsä,
asumisolosuhteensa ja muut näihin verrat-
tavat seikat huomioonottaen. Kuntoutuksen
tarkoituksenmukaisuutta arvioitaessa ote-
taan huomioon hakijan ikä, ammatti, aikai-
sempi toiminta, koulutus ja sosiaa-
lis-taloudelliset seikat sekä se, johtaako ha-
ettu kuntoutus todennäköisesti hakijan ter-
veydentilalle sopivassa työssä jatkamiseen,
työhön palaamiseen tai työelämään siirty-
miseen.

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

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2004.

———
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2.

Laki

kuntoutusrahalain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti,
muutetaan 27 päivänä maaliskuuta 1991 annettuun kuntoutusrahalain (611/1991) 5 §:n 1

momentin 4 kohta, sekä
lisätään 14 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1480/2001, uusi 2 momentti, jolloin nykyi-

nen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi seuraavasti:

Voimassa oleva laki Ehdotus

5 §

Kuntoutuksen antamisperuste

Kuntoutusrahan maksamisen edellytykse-
nä on, että kuntoutus on tarpeellista 4 §:n
mukaisesti ja sitä annetaan jonkin seuraa-
van säännöksen nojalla:

5 §

Kuntoutuksen antamisperuste

Kuntoutusrahan maksamisen edellytykse-
nä on, että kuntoutus on tarpeellista 4 §:n
mukaisesti ja sitä annetaan jonkin seuraa-
van säännöksen nojalla:

— — — — — — — — — — — — — —
4) työterveyshuoltolain 2 ja 3§; tai

— — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — —
4) työterveyshuoltolain (1383/2001) 12 ja

14 §; tai
— — — — — — — — — — — — — —

14 §

Kuntoutusrahan määrä

— — — — — — — — — — — — — —
Ammatillisen kuntoutuksen ajalta makset-

tavan kuntoutusrahan määrä päivältä mää-
räytyy 1 momentin mukaisesti, kuitenkin si-
ten, että se on 75 prosenttia sairausvakuu-
tuslaissa säädetyn työtulon kolmassa-
dasosasta kussakin mainitun lain 16 §:n 1
momentissa tarkoitetussa tuloluokassa.
— — — — — — — — — — — — — —

———
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-

mikuuta 2004. Tätä lakia sovelletaan kun-
toutusrahaan, jota maksetaan ammatillisen
kuntoutuksen ajalta tämän lain voimassaol-
lessa.

———
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3.

Laki

työntekijäin eläkelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 8 päivänä heinäkuuta 1961 annetun työntekijäin eläkelain (395/1961) 4 h § ja 4

j—4 m § sekä 5 b §:n 5 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 4 h § on mainitussa laissa 612/1991
ja 4 j—4 m § edellä mainitussa laissa 612/1991, laissa 1544/1993 ja mainitussa laissa
1482/1995 ja 5 b §:n 5 momentti mainitussa laissa 1482/1995, sekä

lisätään lakiin siitä lailla 390/1995 kumotun 4 i §:n tilalle uusi 4 i § sekä lisätään 4 l §:n
edelle uusi väliotsikko seuraavasti:

Voimassa oleva laki Ehdotus

Kuntoutus

4 h §
Työkyvyttömyyden estämiseksi tai työ- ja

ansiokyvyn parantamiseksi voidaan työnte-
kijälle ammatillisena kuntoutuksena antaa
neuvontaa, tehdä kuntoutustutkimuksia sekä
antaa työhön ja ammattiin johtavaa kou-
lutusta, työhönvalmennusta ja elinkeino-
tukea sekä edellä tarkoitettua ammatillista
kuntoutusta tukevaa lääkinnällistä kuntou-
tusta.

Kuntoutusta voidaan antaa työntekijälle,
jonka eläkettä tämän lain mukaan määrättä-
essä olisi eläkkeeseen oikeuttavana otettu
huomioon myös aika työkyvyttömyyden al-
kamisesta eläkeikään, jos työkyvyttömyys
olisi alkanut ajankohtana, jona kuntoutus-
päätös tehtiin, tai työntekijälle, joka päätös-
tä tehtäessä saa sanotulla tavalla määrättyä
tämän lain mukaista eläkettä.

Kuntoutus

4 h §
Työntekijällä on oikeus saada työkyvyt-

tömyyden estämiseksi tai työ- ja ansiokyvyn
parantamiseksi tarkoituksenmukaista am-
matillista kuntoutusta, jos

1) asianmukaisesti todettu sairaus, vika
tai vamma todennäköisesti aiheuttaa uhkan,
että hän tulee työkyvyttömäksi 4 §:n 3 mo-
mentissa tarkoitetulla tavalla, tai häntä on
pidettävä mainitussa lainkohdassa tarkoite-
tulla tavalla työkyvyttömänä; ja

2) työntekijän eläkettä määrättäessä otet-
taisiin huomioon eläkkeeseen oikeuttavana
6 a §:n 1 momentissa tarkoitettu tuleva ai-
ka, jos hän olisi tullut työkyvyttömäksi
ajankohtana, jona hakemus tehtiin tai jona
hakijan kuntoutustarve on viimeistään selvi-
tettävä kansaneläkelaitoksen järjestämästä
kuntoutuksesta annetun lain (610/1991)
6 §:n mukaan; jos työntekijä jo saa työky-
vyttömyyseläkettä, edellytetään että eläke
on edellä tarkoitetulla tavalla täysitehoi-
nen.

Edellä 1 momentissa työkyvyttömyyden
uhkalla tarkoitetaan tilannetta, jossa on to-
dennäköistä, että työntekijälle lähivuosina,
vaikka hoidon ja lääkinnällisen kuntoutuk-
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sen toteutuksen mahdollisuudet otetaan
huomioon, ilman ammatillisia kuntoutus-
toimia tulisi myönnettäväksi työkyvyttö-
myyseläke täytenä tai osaeläkkeenä. Kun-
toutuksen tarkoituksenmukaisuutta arvioi-
taessa otetaan huomioon hakijan ikä, am-
matti, aikaisempi toiminta, koulutus, yhteys
työelämään sekä se, johtaako haettu amma-
tillinen kuntoutus todennäköisesti hakijan
terveydentilalle sopivassa työssä jatkami-
seen tai työhön palaamiseen. Lisäksi tarkoi-
tuksenmukaisuutta arvioitaessa otetaan
huomioon, lykkääkö ammatillinen kuntoutus
hakijan eläkkeelle jäämistä.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuna amma-
tillisena kuntoutuksena voidaan työntekijäl-
le tehdä kuntoutustutkimuksia, antaa työhön
tai ammattiin johtavaa koulutusta, työhön
valmennusta, elinkeinotukea ja sellaista
lääkinnällistä kuntoutusta, joka tukee tätä
ammatillista kuntoutusta, sekä korvata
mainitun kuntoutuksen aiheuttamat välttä-
mättömät ja tarpeelliset kustannukset.

Oikeutta tämän lain mukaiseen ammatilli-
seen kuntoutukseen ei kuitenkaan ole, jos
työntekijällä on oikeus kuntoutukseen tapa-
turmavakuutuksen tai liikennevakuutuksen
kuntoutusta koskevien säännösten perus-
teella.

Kuntoutusetuudet

4 i §
Muulla kuin työkyvyttömyyseläkkeen-

saajalla on oikeus kuntoutusrahaan niiltä
kalenterikuukausilta, joiden aikana hän on
kokonaan tai osittain estynyt tekemästä an-
siotyötä 4 h §:ssä tarkoitetun ammatillisen
kuntoutuksen vuoksi.

Jos työntekijä on kokonaan estynyt teke-
mästä ansiotyötä ammatillisen kuntoutuk-
sen vuoksi, kuntoutusraha on yhtä suuri
kuin niiden 8 §:n 4 momentissa tarkoitettu-
jen peruseläkkeiden yhteismäärä, joihin
työntekijällä olisi oikeus, jos hän olisi tullut
täyteen työkyvyttömyyseläkkeeseen oikeut-
tavasti työkyvyttömäksi 4 h §:n 1 momentin
2 kohdassa tarkoitettuna ajankohtana.

Jos työntekijä ammatillisen kuntoutuksen
aikana ansaitsee enemmän kuin puolet siitä
eläkkeen perusteena olevasta palkasta, jon-
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ka perusteella 2 momentissa tarkoitetun
eläkkeen tulevan ajan eläkkeenosa laske-
taan, kuntoutusrahan määrä on puolet 2
momentissa tarkoitetun täyden työkyvyttö-
myyseläkkeen määrästä.

4 j §
Jos työntekijälle eläkelaitoksen päätöksen

perusteella 4 h §:n 1 momentin mukaisesti
tehdään kuntoutustutkimuksia taikka anne-
taan työhön ja ammattiin johtavaa koulutus-
ta tai työhönvalmennusta tai lääkinnällistä
kuntoutusta, kuntoutustukeen maksetaan
kuntoutuskorotus. Korotus maksetaan
myös, jos vastaavan päätöksen on antanut
jokin muu 8 §:n 4 momentissa tarkoitettua
peruseläkettä kuntoutustukena maksava
eläkelaitos.

Kuntoutuskorotus maksetaan niin ikään,
jos 1 momentissa tarkoitettu päätös koskee
työntekijää, joka saa työkyvyttömyyseläket-
tä muuna kuin kuntoutustukena.

Kuntoutuskorotus on 33 prosenttia kun-
toutustuen tai työkyvyttömyyseläkkeen 8
§:n mukaisesti yhteensovitetusta määrästä.
Se maksetaan niiltä kalenterikuukausilta,
joiden ajan kuntoutus kestää.

4 j §
Kuntoutusrahaan, kuntoutustukeen ja työ-

kyvyttömyyseläkkeeseen maksetaan 4 h §:n
3 momentissa tarkoitetun toimenpiteen kes-
toajalta kuntoutuskorotus.

Kuntoutuskorotus on 33 prosenttia kun-
toutusrahan, kuntoutustuen tai työkyvyttö-
myyseläkkeen yhteensovitetusta määrästä.

Kuntoutusrahasta ja -korotuksesta ja nii-
den saajasta on soveltuvin osin voimassa,
mitä kuntoutustuesta tai työkyvyttömyys-
eläkkeestä taikka niiden saajasta sääde-
tään. Kuntoutusraha ja -korotus voidaan
kuitenkin maksaa kuukautta lyhyemmältä
ajalta.

4 k §
Muulla kuin työkyvyttömyyseläkkeensaa-

jalla on oikeus kuntoutusrahaan niiltä ka-
lenterikuukausilta, joiden aikana hän on es-
tynyt tekemästä ansiotyötään 4 h §:ssä tar-
koitetun kuntoutuksen johdosta.

Kuntoutusrahaa voidaan maksaa myös
kuntoutuspäätöksen antamisen ja kuntou-
tuksen alkamisen väliseltä ajalta sekä kun-
toutusjaksojen väliseltä ajalta. Tällöin kun-
toutusrahaa maksetaan kuitenkin enintään
kolmelta kuukaudelta kalenterivuotta koh-
den kummankin syyn perusteella erikseen
laskettuna, jollei sen maksaminen pidem-
mältä ajalta ole kuntoutuksen etenemisen
turvaamiseksi perusteltua.

Kuntoutuksen jälkeiseltä ajalta kuntoutus-
rahaa saaneelle voidaan maksaa harkinnan-

4 k §
Kuntoutusrahaa voidaan maksaa harkin-

nanvaraisena kuntoutusavustuksena myös
kuntoutuspäätöksen antamisen ja kuntou-
tuksen alkamisen väliseltä ajalta sekä kun-
toutusjaksojen väliseltä ajalta. Kuntou-
tusavustusta maksetaan kuitenkin enintään
kolmelta kuukaudelta kalenterivuotta koh-
den kummankin edellä mainitun syyn pe-
rusteella erikseen laskettuna, jollei sen
maksaminen pitemmältä ajalta ole kuntou-
tuksen turvaamiseksi perusteltua.

Kuntoutusrahaa saaneelle voidaan mak-
saa enintään kuudelta kuukaudelta 4 i §:ssä
tarkoitetun kuntoutusrahan suuruista kun-
toutusavustusta, jos tämä on hänen työllis-
tymisensä kannalta erityisen tarpeellista.
Tällöin kuntoutusavustus määritellään ker-



HE 116/2002 vp
Voimassa oleva laki Ehdotus

33

varaista kuntoutusavustusta, jos tämä on
hänen työllistymisensä kannalta erityisen
tarpeellista.

tasuorituksena ja maksetaan yhdessä tai
useammassa erässä. Kuntoutusavustusta ei
kuitenkaan makseta ajalta, jolta työntekijäl-
lä on oikeus työttömyysturvalain mukaiseen
työttömyyspäivärahaan tai työmarkkina-
tuesta annetun lain (1542/1993) mukaiseen
työmarkkinatukeen.

4 l §
Kuntoutusrahan suuruutta määrättäessä

otetaan perusteeksi ne 8 §:n 4 momentissa
tarkoitetut peruseläkkeet, joihin työntekijäl-
lä olisi oikeus, jos hän olisi tullut täyteen
työkyvyttömyyseläkkeeseen oikeuttavasti
työkyvyttömäksi ajankohtana, jona kuntou-
tuspäätös tehtiin. Kuntoutusraha on yhtä
suuri kuin edellä tarkoitettujen eläkkeiden
yhteismäärä korotettuna 33 prosentilla.

Edellä 4 k §:n 3 momentissa tarkoitettu
harkinnanvarainen kuntoutusavustus on
enintään kuudelta kuukaudelta lasketun
kuntoutusrahan suuruinen. Harkinnanvarai-
nen kuntoutusavustus määritellään kerta-
suorituksena ja maksetaan yhdessä tai use-
ammassa erässä. Harkinnanvaraista kuntou-
tusavustusta ei makseta ajalta, jolta työnte-
kijällä on oikeus työttömyysturvalain mu-
kaiseen työttömyyspäivärahaan taikka työ-
markkinatuesta annetun lain mukaiseen
työmarkkinatukeen.

Ilmoitusvelvollisuus ja muutoksenhaku

4 l §
Eläkelaitoksen on ilmoitettava kansan-

eläkelaitokselle 4 h §:ssä tarkoitetusta kun-
toutustoimestaan sekä kuntoutusrahaa ja
-korotusta koskevasta päätöksestään.

4 m §
Työntekijälle voidaan maksaa korvaus

kuntoutuksen aiheuttamista välttämättömis-
tä ja tarpeellisista kustannuksista.

4 m §
Eläkelaitoksen päätökseen, joka koskee

4 h §:n 3 momentissa tarkoitettua kuntou-
tuksen sisältöä tai 4 k §:ssä tarkoitettua
kuntoutusavustusta, ei saa hakea muutosta
valittamalla.

4 n §
Kuntoutusrahasta ja sitä koskevasta pää-

töksenteosta on soveltuvin osin voimassa,
mitä tässä laissa on säädetty eläkepäätök-
sestä, sitä koskevasta muutoksenhakumenet-
telystä, eläkkeensaajan ilmoitusvelvollisuu-
desta sekä eläkkeen maksamisesta ja ta-
kaisinperinnästä.

Muutosta ei saa hakea päätökseen, joka
koskee oikeutta 4 h §:n mukaiseen kuntou-

4 n §
Oikeutta 4 §:n 3 momentissa tarkoitettuun

työkyvyttömyyseläkkeeseen ei ole ilman
painavaa syytä ennen kuin oikeus 8 §:n 4
momentissa mainitun lain tai eläkesäännön
taikka kuntoutusrahalain (611/1991) mukai-
seen kuntoutusrahaan on päättynyt.
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tukseen tai 4 k §:n 2 momentin mukaiseen
kuntoutusrahaan, eikä päätökseen, joka
koskee 4 k §:n 3 momentin ja 4 l §:n 3 mo-
mentin mukaista harkinnanvaraista kuntou-
tusavustusta.
Eläkelaitoksen on välittömästi ilmoitettava
4 h §:ssä tarkoitetusta kuntoutustoimenpi-
teestään ja kuntoutusrahapäätöksestään
kansaneläkelaitokselle.

5 b §
— — — — — — — — — — — — — —

Jos työkyvyttömyyseläke lakkautetaan, se
voidaan maksaa osaeläkkeenä vuotta lyhy-
emmältäkin ajalta. Osaeläke voidaan mak-
saa täytenä eläkkeenä 4 j §:n 1 ja 2 momen-
tissa tarkoitetun kuntoutuksen ajalta.

— — — — — — — — — — — — — —

5 b §
— — — — — — — — — — — — — —

Jos täytenä myönnetty työkyvyttömyys-
eläke lakkautetaan, työkyvyttömyyseläke
voidaan maksaa osaeläkkeenä vuota lyhy-
emmältäkin ajalta. Osaeläke voidaan mak-
saa täytenä eläkkeenä 4 j §:ssä tarkoitetun
kuntoutuksen ajalta.
— — — — — — — — — — — — — —

———
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-

mikuuta 2004.
Tätä lakia sovelletaan kuntoutukseen, joka
alkaa lain tultua voimaan.

———
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4.

Laki

merimieseläkelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan 26 päivänä tammikuuta 1956 annetun merimieseläkelain (72/1956) 25 e §:n 2—4

momentti sellaisina kuin ne ovat laissa 1745/1995,
muutetaan 25 §, 25 a—25 d § ja 25 e §:n 1 momentti sellaisina kuin ne ovat edellä mainitus-

sa laissa 1745/1995, sekä
lisätään lakiin uusi 25 f § seuraavasti:

Voimassa oleva laki Ehdotus

25 §
Työkyvyttömyyden estämiseksi tai työ- ja

ansiokyvyn parantamiseksi voidaan työnte-
kijälle ammatillisena kuntoutuksena antaa
neuvontaa, tehdä kuntoutustutkimuksia sekä
antaa työhön ja ammattiin johtavaa koulu-
tusta, työhönvalmennusta ja elinkeinotukea
sekä edellä tarkoitettua ammatillista kun-
toutusta tukevaa lääkinnällistä kuntoutusta.

Kuntoutusta voidaan antaa työntekijälle,
jonka eläkettä tämän lain mukaan määrättä-
essä olisi eläkkeeseen oikeuttavana otettu
huomioon myös aika työkyvyttömyyden al-
kamisesta eläkeikään, jos työkyvyttömyys
olisi alkanut ajankohtana, jona kuntoutus-
päätös tehtiin, tai työntekijälle, joka päätös-
tä tehtäessä saa sanotulla tavalla määrättyä
tämän lain mukaista eläkettä.

25 §
Työntekijällä on oikeus saada työkyvyt-

tömyyden estämiseksi tai työ- ja ansiokyvyn
parantamiseksi tarkoituksenmukaista am-
matillista kuntoutusta, jos

1) asianmukaisesti todettu sairaus, vika
tai vamma todennäköisesti aiheuttaa uhkan,
että hän tulee työkyvyttömäksi 15 §:n 1
momentissa tarkoitetulla tavalla, tai häntä
on pidettävä mainitussa lainkohdassa tar-
koitetulla tavalla työkyvyttömänä; ja

2) työntekijän eläkettä määrättäessä
otettaisiin huomioon eläkkeeseen oikeut-
tavana 12 a §:n 1 momentissa tarkoitettu
tuleva aika, jos hän olisi tullut työkyvyt-
tömäksi ajankohtana, jona hakemus teh-
tiin tai jona hakijan kuntoutustarve on
viimeistään selvitettävä kansaneläkelaitok-
sen järjestämästä kuntoutuksesta anne-
tun lain (610/1991) 6 §:n mukaan; jos
työntekijä jo saa työkyvyttömyyseläkettä,
edellytetään, että eläke on edellä tarkoi-
tetulla tavalla täysitehoinen.

Edellä 1 momentissa työkyvyttömyyden
uhkalla tarkoitetaan tilannetta, jossa on to-
dennäköistä, että työntekijälle lähivuosina,
vaikka hoidon ja lääkinnällisen kuntoutuk-
sen toteutuksen mahdollisuudet otetaan
huomioon, ilman ammatillisia kuntoutus-
toimia tulisi myönnettäväksi työkyvyttö-
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myyseläke täytenä tai osaeläkkeenä. Kun-
toutuksen tarkoituksenmukaisuutta arvioi-
taessa otetaan huomioon hakijan ikä, am-
matti, aikaisempi toiminta, koulutus, yhteys
työelämään sekä se, johtaako haettu amma-
tillinen kuntoutus todennäköisesti hakijan
terveydentilalle sopivassa työssä jatkami-
seen tai työhön palaamiseen. Lisäksi tarkoi-
tuksenmukaisuutta arvioitaessa otetaan
huomioon, lykkääkö ammatillinen kuntoutus
hakijan eläkkeelle jäämistä.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuna amma-
tillisena kuntoutuksena voidaan työntekijäl-
le tehdä kuntoutustutkimuksia, antaa työhön
tai ammattiin johtavaa koulutusta, työhön
valmennusta, elinkeinotukea ja sellaista
lääkinnällistä kuntoutusta, joka tukee tätä
ammatillista kuntoutusta, sekä korvata
mainitun kuntoutuksen aiheuttamat välittä-
mättömät ja tarpeelliset kustannukset.

Oikeutta tämän lain mukaiseen ammatilli-
seen kuntoutukseen ei kuitenkaan ole, jos
työntekijällä on oikeus kuntoutukseen tapa-
turmavakuutuksen tai liikennevakuutuksen
kuntoutusta koskevien säännösten perus-
teella.

25 a §
Jos työntekijälle eläkekassan päätöksen

perusteella 25 §:n 1 momentin mukaisesti
tehdään kuntoutustutkimuksia taikka anne-
taan työhön ja ammattiin johtavaa koulutus-
ta tai työhönvalmennusta tai lääkinnällistä
kuntoutusta, kuntoutustukeen maksetaan
kuntoutuskorotus. Korotus maksetaan
myös, jos vastaavan päätöksen on antanut
jokin muu työntekijäin eläkelain 8 §:n 4
momentissa tarkoitettua peruseläkettä kun-
toutustukena maksava eläkelaitos.

Kuntoutuskorotus maksetaan niin ikään,
jos 1 momentissa tarkoitettu päätös koskee
työntekijää, joka saa työkyvyttömyyseläket-
tä muuna kuin kuntoutustukena.

Kuntoutuskorotus on 33 prosenttia kun-
toutustuen tai työkyvyttömyyseläkkeen
työntekijäin eläkelain 8 §:n mukaisesti yh-
teensovitetusta määrästä. Se maksetaan niil-
tä kalenterikuukausilta, joiden ajan kuntou-
tus kestää.

25 a §
Muulla kuin työkyvyttömyyseläkkeensaa-

jalla on oikeus kuntoutusrahaan niiltä ka-
lenterikuukausilta, joiden aikana hän on
kokonaan tai osittain estynyt tekemästä an-
siotyötä 25 §:ssä tarkoitetun ammatillisen
kuntoutuksen vuoksi.

Jos työntekijä on kokonaan estynyt teke-
mästä ansiotyötä ammatillisen kuntoutuk-
sen vuoksi, kuntoutusraha on yhtä suuri
kuin niiden työntekijäin eläkelain 8 §:n 4
momentissa tarkoitettujen peruseläkkeiden
yhteismäärä, joihin työntekijällä olisi oike-
us, jos hän olisi tullut täyteen työkyvyttö-
myyseläkkeeseen oikeuttavasti työkyvyttö-
mäksi 25 §:n 1 momentin 2 kohdassa tar-
koitettuna ajankohtana.

Jos työntekijä ammatillisen kuntoutuksen
aikana ansaitsee enemmän kuin puolet siitä
eläkkeen perusteena olevasta palkasta, jon-
ka perusteella 2 momentissa tarkoitetun
eläkkeen tulevan ajan eläkkeenosa laske-
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taan, kuntoutusrahan määrä on puolet 2
momentissa tarkoitetun täyden työkyvyttö-
myyseläkkeen määrästä.

25 b §
Muulla kuin työkyvyttömyyseläkkeensaa-

jalla on oikeus kuntoutusrahaan niiltä ka-
lenterikuukausilta, joiden aikana hän on es-
tynyt tekemästä ansiotyötään 25 §:ssä tar-
koitetun kuntoutuksen johdosta.

Kuntoutusrahaa voidaan maksaa myös
kuntoutuspäätöksen antamisen ja kuntou-
tuksen alkamisen väliseltä ajalta sekä kun-
toutusjaksojen väliseltä ajalta. Tällöin kun-
toutusrahaa maksetaan kuitenkin enintään
kolmelta kuukaudelta kalenterivuotta koh-
den kummankin syyn perusteella erikseen
laskettuna, jollei sen maksaminen pidem-
mältä ajalta ole kuntoutuksen etenemisen
turvaamiseksi perusteltua.

Kuntoutuksen jälkeiseltä ajalta kuntoutus-
rahaa saaneelle voidaan maksaa harkinnan-
varaista kuntoutusavustusta, jos tämä on
hänen työllistymisensä kannalta erityisen
tarpeellista.

25 b §
Kuntoutusrahaan, kuntoutustukeen ja työ-

kyvyttömyyseläkkeeseen maksetaan 25 §:n 3
momentissa tarkoitetun toimenpiteen kesto-
ajalta kuntoutuskorotus.

Kuntoutuskorotus on 33 prosenttia kun-
toutusrahan, kuntoutustuen tai työkyvyttö-
myyseläkkeen yhteensovitetusta määrästä.

Kuntoutusrahasta ja -korotuksesta ja nii-
den saajasta on soveltuvin osin voimassa,
mitä kuntoutustuesta tai työkyvyttömyys-
eläkkeestä taikka niiden saajasta sääde-
tään. Kuntoutusraha ja korotus voidaan
kuitenkin maksaa kuukautta lyhyemmältä
ajalta.

25 c §
Kuntoutusrahan suuruutta määrättäessä

otetaan perusteeksi ne työntekijäin eläkelain
8 §:n 4 momentissa tarkoitetut peruseläk-
keet, joihin työntekijällä olisi oikeus, jos
hän olisi tullut täyteen työkyvyttömyys-
eläkkeeseen oikeuttavasti työkyvyttömäksi
ajankohtana, jona kuntoutuspäätös tehtiin.
Kuntoutusraha on yhtä suuri kuin edellä
tarkoitettujen eläkkeiden yhteismäärä koro-
tettuna 33 prosentilla.

Edellä 25 b §:n 3 momentissa tarkoitettu
harkinnanvarainen kuntoutus-avustus on
enintään kuudelta kuukaudelta lasketun
kuntoutusrahan suuruinen. Harkinnanvarai-
nen kuntoutusavustus määritellään kerta-
suorituksena ja maksetaan yhdessä tai use-
ammassa erässä. Harkinnanvaraista kuntou-
tusavustusta ei makseta ajalta, jolta työnte-
kijällä on oikeus työttömyysturvalain mu-
kaiseen työttömyyspäivärahaan taikka työ-
markkinatuesta annetun lain mukaiseen
työmarkkinatukeen.

25 c §
Kuntoutusrahaa voidaan maksaa harkin-

nanvaraisena kuntoutusavustuksena myös
kuntoutuspäätöksen antamisen ja kuntou-
tuksen alkamisen väliseltä ajalta sekä kun-
toutusjaksojen väliseltä ajalta. Kuntou-
tusavustusta maksetaan kuitenkin enintään
kolmelta kuukaudelta kalenterivuotta koh-
den kummankin syyn perusteella erikseen
laskettuna, jollei sen maksaminen pitem-
mältä ajalta ole kuntoutuksen turvaamiseksi
perusteltua.

Kuntoutusrahaa saaneelle voidaan mak-
saa enintään kuudelta kuukaudelta
25 a §:ssä tarkoitetun kuntoutusrahan suu-
ruista kuntoutusavustusta, jos tämä on hä-
nen työllistymisensä kannalta erityisen tar-
peellista. Tällöin kuntoutusavustus määri-
tellään kertasuorituksena ja maksetaan yh-
dessä tai useammassa erässä. Kuntou-
tusavustusta ei kuitenkaan makseta ajalta,
jolta työntekijällä on oikeus työttömyystur-
valain (602/1984) mukaiseen työttömyys-
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päivärahaan tai työmarkkinatuesta annetun
lain mukaiseen työmarkkinatukeen.

25 d §
Työntekijälle voidaan maksaa korvaus

kuntoutuksen aiheuttamista välttämättömis-
tä ja tarpeellisista kustannuksista.

25 d §
Eläkekassan on ilmoitettava kansanelä-

kelaitokselle 25 §:ssä tarkoitetusta kuntou-
tustoimestaan sekä kuntoutusrahaa ja
-korotusta koskevasta päätöksestään.

25 e §
Kuntoutusrahasta ja sitä koskevasta pää-

töksenteosta on soveltuvin osin voimassa,
mitä tässä laissa on säädetty eläkepäätök-
sestä, sitä koskevasta muutoksenhakume-
nettelystä, eläkkeensaajan ilmoitusvelvolli-
suudesta sekä eläkkeen maksamisesta ja ta-
kaisinperinnästä.

Muutosta ei saa hakea päätökseen, joka
koskee oikeutta 25 §:n mukaiseen kuntou-
tukseen tai 25 b §:n 2 momentin mukaiseen
kuntoutusrahaan, eikä päätökseen, joka
koskee 25 b §:n 3 momentin ja 25 c §:n 2
momentin mukaista harkinnanvaraista kun-
toutusavustusta.

Eläkekassan on välittömästi ilmoitettava
25 §:ssä tarkoitetusta kuntoutustoimenpi-
teestään ja kuntoutusrahapäätöksestään
kansaneläkelaitokselle.

Jos työntekijä saa kuntoutusrahan lisäksi
samalta ajalta palkkaa, palkan määrää vas-
taava osa kuntoutusrahasta maksetaan
työnantajalle.

25 e §
Eläkekassan päätökseen, joka koskee

25 §:n 3 momentissa tarkoitettua kuntou-
tuksen sisältöä tai 25 c §:ssä tarkoitettua
kuntoutusavustusta, ei saa hakea muutosta
valittamalla.

(kumotaan 2—4 mom.)

25 f §
Oikeutta 15 §:n 1 momentissa tarkoitet-

tuun työkyvyttömyyseläkkeeseen ei ole il-
man painavaa syytä, ennen kuin oikeus
työntekijäin eläkelain 8 §:n 4 momentissa
mainitun lain tai eläkesäännön taikka kun-
toutusrahalain (611/1991) mukaiseen kun-
toutusrahaan on päättynyt.

———
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-

mikuuta 2004.
Tätä lakia sovelletaan kuntoutukseen, jo-

ka alkaa lain voimaan tultua.
———
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5.

Laki

kansaneläkelain 39 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 8 päivänä kesäkuuta 1956 annetun kansaneläkelain (347/1956) 39 §:n 3 ja 4 mo-

mentti, sellaisena kuin 3 momentti on laissa 1502/1995 ja 4 momentti laissa 70/2002, seuraa-
vasti:

Voimassa oleva laki Ehdotus

39 §
— — — — — — — — — — — — — —

Oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen alkaa
aikaisintaan sen kuukauden alusta, jota
edeltäneen kuukauden aikana hakijalla olisi
viimeksi ollut oikeus sairauden, vian tai
vamman perusteella sairausvakuutuslain 15
§:n 1 tai 2 momentin nojalla päivärahaan.
Jos oikeutta päivärahaan ei ole, oikeus työ-
kyvyttömyyseläkkeeseen alkaa kuitenkin
vasta, kun sairausvakuutuslain 19 §:ssä
tarkoitettua aikaa vastaava aika on päätty-
nyt. Tämä ei kuitenkaan koske hakijaa, jon-
ka työkyvyttömyys on alkanut ennen kuin
hän on täyttänyt 15 vuotta. Jos vakuutetulla
on oikeus saada sairausvakuutuslain mu-
kaista päivärahaa vastaavaa ulkomailta
maksettavaa etuutta, se otetaan huomioon
eläkkeen alkamisaikaa määrättäessä samalla
tavalla kuin sairausvakuutuslain mukainen
päiväraha kuitenkin enintään sairausvakuu-
tuslain mukaiseen enimmäissuoritukseen
saakka. Etuuteen voidaan rinnastaa myös
tällaista etuutta vastaava palkka.

Alle 20-vuotiaan oikeus työkyvyttömyys-
eläkkeeseen alkaa aikaisintaan sen kuukau-
den alusta, jota edeltävän kuukauden aikana
hänen oikeutensa kuntoutusrahalain perus-
teella maksettavaan kuntoutusrahaan on
päättynyt. Oikeutta eläkkeeseen ei myös-
kään ole henkilöllä, jonka kuntoutus jatkuu
hänen täyttäessään 20 vuotta, ennen kuntou-

— — — — — — — — — — — — — —
Oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen alkaa

aikaisintaan sen kuukauden alusta, jota
edeltäneen kuukauden aikana hakijalla olisi
viimeksi ollut oikeus sairauden, vian tai
vamman perusteella sairausvakuutuslain
15 §:n 1 tai 3 momentin nojalla päivärahaan
tai kuntoutusrahalain tai työntekijäin eläke-
lain 8 §:n 4 momentissa mainitun lain tai
eläkesäännön nojalla ammatillisen kuntou-
tuksen ajalta maksettavaan kuntoutusra-
haan. Jos oikeutta päivärahaan ei ole, oi-
keus työkyvyttömyyseläkkeeseen alkaa kui-
tenkin vasta, kun sairausvakuutuslain
19 §:ssä tarkoitettua aikaa vastaava aika on
päättynyt. Tämä ei kuitenkaan koske haki-
jaa, jonka työkyvyttömyys on alkanut ennen
kuin hän on täyttänyt 15 vuotta. Jos vakuu-
tetulla on oikeus saada sairausvakuutuslain
mukaista päivärahaa vastaavaa ulkomailta
maksettavaa etuutta, se otetaan huomioon
eläkkeen alkamisaikaa määrättäessä samalla
tavalla kuin sairausvakuutuslain mukainen
päiväraha kuitenkin enintään sairausvakuu-
tuslain mukaiseen enimmäissuoritusaikaan
saakka. Etuuteen voidaan rinnastaa myös
tällaista etuutta vastaava palkka.

Alle 20-vuotiaan oikeus työkyvyttömyys-
eläkkeeseen alkaa aikaisintaan sen kuukau-
den alusta, jota edeltävän kuukauden aikana
hänen oikeutensa kuntoutusrahalain perus-
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tuksen tai kuntoutusrahan maksamisen päät-
tymistä. Edellä säädetystä poiketen eläke
voidaan kuitenkin myöntää henkilölle, jolla
ei selvitysten perusteella katsota olevan
mahdollisuuksia ammatilliseen kuntoutuk-
seen tai jonka ammatillinen kuntoutus on
sairauden vuoksi keskeytynyt tai päättynyt
tuloksettomana.

teella maksettavaan kuntoutusrahaan on
päättynyt. Oikeutta eläkkeeseen ei myös-
kään ole henkilöllä, joka saa ammatillista
kuntoutusta ennen kuntoutusrahan maksa-
misen päättymistä. Eläke voidaan kuitenkin
myöntää henkilölle, jolla ei selvitysten pe-
rusteella katsota olevan mahdollisuuksia
ammatilliseen kuntoutukseen tai jonka am-
matillinen kuntoutus on sairauden vuoksi
keskeytynyt tai päättynyt tuloksettomana.

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

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2004.

———


