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Laki
Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 

muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista anne-

tun lain (566/2005) 33 §, sellaisena kuin se on osaksi laissa 1200/2009, ja
muutetaan 32, 37 ja 38 §
sellaisina kuin niistä ovat 37 § osaksi laissa 1137/2017 ja 38 § osaksi laissa 92/2016,

seuraavasti:

32 §

Kuntoutusrahan määrä

Kuntoutusraha on määrältään vähintään yhtä suuri kuin se kuntoutujalle myönnettävä
sairausvakuutuslain mukainen sairauspäiväraha, johon hänellä olisi oikeus, jos hän kun-
toutuksen alkaessa olisi tullut työkyvyttömäksi.

Ammatillisen kuntoutuksen ajalta kuntoutusrahan määrä päivältä on kuitenkin 75 pro-
senttia vakuutetun sairausvakuutuslain 11 luvun 2 §:ssä tarkoitetun vuositulon kolmassa-
dasosasta.

Kuntoutusrahan määrä on aina vähintään sairausvakuutuslain 11 luvun 10 §:ssä tarkoi-
tetun päivärahan suuruinen.

37 §

Osittain yhteensovitettavat tulot

Jos kuntoutuja saa ammatillisena kuntoutuksena järjestetyn koulutuksen tai siihen liit-
tyvän harjoittelun ajalta palkka- tai yrittäjätuloja, nämä tulot vähennetään samalta ajalta
maksettavasta kuntoutusrahasta siltä osin kuin niiden määrä ylittää 32 §:n 3 momentin
mukaisesti määräytyvän kuntoutusrahan määrän kerrottuna kahdellakymmenelläviidellä.
Yhteensovitusta tehtäessä palkkatulot kohdistetaan maksupäivän perusteella lukukausit-
tain ajalle, jolta kuntoutusrahaa myönnetään.

Nuoren kuntoutusrahaan tai 47 §:n nojalla työnantajalle maksettavaan kuntoutusrahaan
ei tehdä 1 momentin mukaista yhteensovitusta.

Jos kuntoutujan kuntoutusrahan kanssa yhteen sovitettavat 1 momentissa tarkoitetut tu-
lot muuttuvat päätöksen antamisen jälkeen, Kansaneläkelaitos voi ilman asianosaisen
suostumusta tai päätöksen poistamista ratkaista asian uudelleen asianosaista kuultuaan.
HE 296/2018
StVM 31/2018
EV 298/2018
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38 §

Maksaminen ilman yhteensovitusta

Kuntoutusrahasta ei vähennetä seuraavia kuntoutujan saamia etuuksia:
1) osa-aikaeläke;
2) työkyvyttömyyseläke kansaneläkelain 12 §:n 4 momentin nojalla ja sen lisäksi mak-

settava takuueläke;
3) sairausvakuutuslain 11 luvun 11 ja 12 §:n mukaan määrätty vanhempainpäiväraha;
4) työeläkelakien mukainen osittainen varhennettu vanhuuseläke.
Kuntoutusrahasta ei vähennetä myöskään potilasvahinkolain (585/1986) perusteella

suoritettavaa ansionmenetyskorvausta.
Jos vakuutettu saa työeläkelakien mukaista osatyökyvyttömyyseläkettä tai sitä vastaa-

vaa muuta kuin täyttä työkyvyttömyyseläkettä tai muun kuin täyden työkyvyttömyyden
perusteella maksettavaa sairausvakuutuslain 11 luvun 5 §:n mukaista ansionmenetyskor-
vausta eikä kyseistä etuutta tai korvausta ole huomioitu vuositulossa kuntoutusrahaa
myönnettäessä sairausvakuutuslain 11 luvun 5 §:n 2 momentin tai 11 luvun 6 §:n 5 mo-
mentin nojalla, ei etuutta tai korvausta vähennetä kuntoutusrahasta.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020. Jos kuntoutus on alkanut ennen

tämän lain voimaantuloa, sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita sään-
nöksiä. Lain 37 §:n 3 momenttia sovelletaan kuitenkin lain voimaan tulosta lukien riippu-
matta siitä, milloin kuntoutus on alkanut.
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