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Laki
Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 

muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista anne-

tun lain (566/2005) 23 §:n 2 momentti ja 24 §, sellaisena kuin niistä on 23 §:n 2 momentti
laissa 1236/2014, sekä

lisätään lakiin uusi 7 a § seuraavasti:

7 a §

Nuoren ammatillisen kuntoutuksen järjestäminen

Kansaneläkelaitos järjestää 16–29-vuotiaalle vakuutetulle ammatillista kuntoutusta
(nuoren ammatillinen kuntoutus), jos:

1) vakuutetun toimintakyky on olennaisesti heikentynyt;
2) kuntoutus on tarkoituksenmukaista vakuutetun toimintakyvyn ja elämänhallinnan

sekä opiskelu- tai työllistymisvalmiuksien tukemiseksi tai edistämiseksi; ja
3) kuntoutus on tarpeen tukemaan tai edistämään vakuutetun kykyä opiskella tai työl-

listyä.
Vakuutetun toimintakyvyn heikentymistä arvioitaessa otetaan kokonaisvaltaisesti huo-

mioon hänen toimintakykyynsä vaikuttavia tekijöitä erityisesti suoriutumisen, osallistu-
misen, yksilötekijöiden ja ympäristötekijöiden osa-alueilta. Vakuutetun toimintakyky on
olennaisesti heikentynyt, jos heikentyminen toimintakyvyn jollakin osa-alueella rajoittaa
hänen tulevaisuuden suunnitteluaan tai opiskelemaan tai työelämään pääsyään taikka es-
tää häntä jatkamasta opintojaan.

Kuntoutuksen tarkoituksenmukaisuutta arvioitaessa otetaan huomioon, voidaanko hae-
tulla kuntoutuksella edistää hakijan toimintakykyä, elämänhallintaa sekä valmiuksia ja
kykyä opiskella tai työllistyä.

Kansaneläkelaitos järjestää nuoren ammatillisena kuntoutuksena kuntoutustarvetta,
kuntoutusmahdollisuuksia ja opiskelu- ja työllistymismahdollisuuksia selvittäviä ja arvi-
oivia palveluja sekä valmennuksellisia palveluja. Kuntoutuksen tavoitteiden saavuttami-
seksi nuoren ammatillisen kuntoutuksen palveluissa tehdään yhteistyötä kuntoutujan kan-
nalta tarpeellisten toimijoiden kanssa.

23 §

Kuntoutusrahan maksaminen

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, kuntoutusrahaa maksetaan 25–27 §:ssä

tarkoitettua omavastuuaikaa lukuun ottamatta ammatillisena kuntoutuksena myönnettyyn
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koulutukseen, oppisopimuskoulutukseen, 7 a §:ssä tarkoitettuun nuoren ammatilliseen
kuntoutukseen sekä 20 §:ssä tarkoitettuun nuoren kuntoutusrahaan oikeuttavaan kuntou-
tukseen osallistumisen ajalta, jos kuntoutuja on estynyt tekemästä päätoimeen rinnastetta-
vaa muuta kuin kuntoutukseen sisältyvää työtä.

24 §

Kuntoutusraha odotus- ja väliajalta

Ammatillisen kuntoutuksen etenemisen ja kuntoutujan toimeentulon turvaamiseksi
kuntoutusrahaa voidaan maksaa myös kuntoutuspäätöksen antamisen ja kuntoutuksen al-
kamisen väliseltä ajalta (odotusaika) sekä kuntoutusjaksojen väliseltä ajalta (väliaika).
Kuntoutujalla on oikeus kuntoutusrahaan odotus- ja väliajalta, jos hän ei tuolta ajalta saa
toimeentuloa esimerkiksi työstä tai perustoimeentuloa turvaavista muista järjestelmistä.
Kuntoutusraha maksetaan odotus- ja väliajalta 20 prosentilla alennettuna ja enintään kol-
melta kuukaudelta kalenterivuotta kohden kummankin syyn perusteella erikseen laskettu-
na, jollei sen maksaminen pidemmältä ajalta ole toimeentulon turvaamisen ja kuntoutuk-
sen etenemisen kannalta erityisestä syystä perusteltua.

Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, kuntoutusrahaa maksetaan myös odotus-
ja väliajalta kuntoutujalle, joka osallistuu 7 a §:ssä tarkoitettuun nuoren ammatilliseen
kuntoutukseen. Kuntoutusraha maksetaan odotus- ja väliajalta 20 prosentilla alennettuna.

Nuoren kuntoutusrahaa 20 §:n perusteella saavalla vakuutetulla on oikeus kuntoutusra-
haan omavastuuaikaa lukuun ottamatta myös kuntoutusjaksojen väliseltä ajalta ja ajalta,
jona hän odottaa kuntoutuspäätöstä tai kuntoutuksen alkamista. Kuntoutusraha maksetaan
tällöin 20 prosentilla alennettuna.
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