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Kuntoutusraha – toimeentulo 
kuntoutuksen aikana 



Kuntoutusrahan myöntöedellytykset 

16–67 vuoden ikä  

Kuntoutuspäätös 

Työstä estyminen 

kuntoutuksen vuoksi, 

vähintään 4h 

matkoineen 

Tavoitteena työssä 

jatkaminen, sinne 

palaaminen tai 

työelämään pääsy 



Kuntoutusrahan maksaminen 

Maksetaan  

 

 omavastuuajan jälkeen 

• omavastuuaika riippuu kuntoutustoimenpiteestä 

 

 kuntoutukseen osallistumisen ajalta, jokaiselta arkipäivältä kuntoutusjakson jälkeen 

• maksetaan kuntoutusjakson jälkeen asiakkaan ilmoittamalle pankkitilille 

 

 kun osallistumistodistus on toimitettu Kelaan 

 

 työnantajalle siltä osin kuin henkilö saa kuntoutusajan palkkaa 
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Kuntoutusrahan maksaminen 

Maksetaan edellytysten täyttyessä myös ammatillisen kuntoutuksen  

• odotusajalta 

• kuntoutusjaksojen väliseltä ajalta 

 

Pidätetään veroa  

 henkilökohtaisen veroprosentin mukaan 

 kuitenkin vähintään 25%, ellei muutosverokorttia 

 

 



Kuntoutusraha nuoren ammatillisen kuntoutuksen 
aikana  

Kun asiakkaan kuntoutus perustuu nuoren ammatillisen kuntoutuksen päätökseen 

(KKRL 7a§), kuntoutusrahaa maksetaan koko kuntoutuksen arvioidun keston ajan  

 

• Myös ajalta jolloin asiakas odottaa kuntoutuspalvelun käynnistymistä (odotusaika) ja 

kuntoutusjaksojen/päivien välisiltä ajoilta (väliaika) 

 

• Toimeentulo turvattu koko kuntoutuksen keston ajan = kuntoutuspäätöstä seuraavasta päivästä 

alkaen viimeiseen seurantapäivään asti  

 

• Ei siirtymisiä etuuksien välillä kuntoutuksen aikana 
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Mihin kuntoutusrahan määrä perustuu? 

• Kuntoutuksen alkamisesta edeltäneen vuoden verotuksessa todetut työtulot 

• Kuntoutus alkaa v. 2019 > käytetään v. 2017 verotustietoja 

 

• Kuntoutusta edeltäviin 6 kuukauden työtuloihin 

• 6 kuukauden tulojen oltava 20 % suuremmat kuin verotuksessa todetut työtulot 

 

• Kuntoutusta edeltävän etuuden (esim. työttömyyskorvauksen) määrään 

 

• Kuntoutusrahan vähimmäismäärät vuonna 2019 

• ammatillinen kuntoutus 31,39 e/pv 

• muu kuntoutus 27,86 e/pv 
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Tukea kuntoutuksen kustannuksiin - Ylläpitokorvaus   
Tarkoituksena varmistaa asiakkaan kuntoutukseen osallistuminen 

 

• Myöntöedellytykset: 

• Asiakkaalla oikeus kuntoutusrahaan 

• Kuntoutusraha määrä on enintään ammatillisen kuntoutuksen ajalta maksettavan 

vähimmäismäärän suuruinen 

• Asiakkaalle aiheutuu kuntoutukseen osallistumisen vuoksi ylimääräisiä kustannuksia, 

esimerkiksi matkakustannuksia 

 

• Maksetaan vain kuntoutuksen ajalta, ei odotus-ja väliajoilta 

 

• 9 €/pv (veroton etuus) 

 

• Ei huomioida toimeentulotuessa tulona 

 



Muu etuus tai korvaus  

• voi estää saamisen, jolloin kuntoutusrahaa ei voida myöntää tai se 

lakkautetaan muun etuuden alkamisesta lukien 

• voi olla ensisijainen, jolloin kuntoutusrahaa maksetaan vain muun 

etuuden tai korvauksen ylittävältä osalta 

 

Henkilön puolison saamat etuudet 

• eivät vaikuta kuntoutusrahaan, mutta kuntoutusraha voi vaikuttaa 

henkilön puolison etuuksiin esim. asumistukeen  
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Kuntoutusrahan suhde muihin etuuksiin 



Vankeus ja kuntoutusraha 
Kuntoutusraha voi tulla myönnettäväksi kuntoutuksen ajalta, kun asiakas suorittaa 

rangaistustaan: 

 

• avovankilassa 

• yhdyskuntapalveluna 

• valvottuna koevapautena 

• yhdistelmärangaistuksena (valvonta-ajan osalta) 

 

Kuntoutusrahaa voidaan maksaa, koska vanki voi samaan aikaan tehdä päätoimista tai siihen 

rinnastettavaa työtä 

 Vankilassaolon ajata kuntoutusrahaa ei voida 

myöntää 



Kuntoutusrahan hakeminen 

• Suullisesti = Kelan etuuskäsittelijä täyttää asiakkaan kanssa sähköisen hakemuksen  

 

 

• Verkossa > Henkilöasiakkaiden asiointipalvelu 

 

 

• Kuntoutusrahan hakemuslomakkeella (KU 112) 

 

 

• Yksi hakemus riittää kaikille jaksoille 

• Hakuaika on 4 kk 
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http://www.kela.fi/asiointi
http://www.kela.fi/asiointi


Kiitos! 


