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Lainmuutoksen taustaa 

• Kelan ammatillisen kuntoutuksen lainmuutos 1.1.2014 

• Myöntöedellytyksiä muutettiin Kelan kohderyhmälle (nuoret ja työelämään 

vakiintumattomat) paremmin soveltuviksi 

• Sairauden tai vamman lisäksi työ- tai opiskelukyvyn ja ansiomahdollisuuksien olennaisen 

heikentymisen arvioinnissa huomioon henkilön kokonaistilanne 

• Kuntoutuskomitea 11/2017: Kelan ammatillisen kuntoutuksen kriteerien 

muuttaminen nuorten osalta  

• Kelalle tehtävä kehittää palveluita alle 30-vuotiaille NEET–nuorille  

• Kelan NEET-nuorten kuntoutuksen kehittämisen projekti vuosille 2018-2019 

• Tavoitteena ammatillisen kuntoutuksen lainvalmistelu  



Laki astui 

voimaan 

1.1.2019 



Nuoren ammatillisen kuntoutuksen tavoite 1/2 
• Nuoren ammatillisen kuntoutuksen tavoitteena on tukea ja edistää 

vaikeassa elämäntilanteessa olevien ja syrjäytyneiden nuorten 

toimintakykyä, elämänhallintaa sekä valmiuksia ja kykyä opiskella ja 

työllistyä 

 

• Tavoitteena on erityisesti parantaa opiskelun ja työelämän ulkopuolella 

olevien nuorten asemaa ja heidän tulevaisuuden mahdollisuuksiaan 

kouluttautua ammattiin ja osallistua työelämään  

 

• Tavoitteena on, että opiskelun ja työelämän ulkopuolella tai muutoin 

syrjäytymisvaarassa olevat nuoret pääsevät joustavasti ammatilliseen 

kuntoutukseen ja siten etenemään opiskelu- ja työllistymispolulla 

 



Nuoren ammatillisen kuntoutuksen tavoite 2/2 

• Tavoitteena on, että kuntoutus voi käynnistyä matalalla kynnyksellä ja 

varhaisessa vaiheessa, mikä ehkäisee ennalta vaikeuksien pitkittymistä ja 

monimutkaistumista 

 

• Keskeisenä tavoitteena on tunnistaa nuoren omat vahvuudet ja 

voimavarat sekä tukea ja vahvistaa niitä 

 

• Lisäksi tavoitteena on tukea nuoren omaa motivaatiota, kiinnostusta 

opiskeluun ja työllistymiseen sekä tulevaisuuden suunnittelua. 

 



Kenelle kuntoutus 7a§:n mukaan on tarkoitettu eli 
kohderyhmä 

• 16-29 vuotiaille nuorille, jotka ovat ilman opiskelu- tai työpaikkaa tai joiden opiskelu on vaarassa 

keskeytyä. 

• Yhteistä kaikille kohderyhmään kuuluville nuorille on se, etteivät he yksin kykene tai ole 

motivoituneet suunnittelemaan elämäänsä eteenpäin tai luomaan tavoitteita tulevaisuudelle. 

• Myönnetään nuorelle, 

• jonka toimintakyky on olennaisesti heikentynyt ja jolla ei ole todettua sairautta eikä hän tarvitse 

lääketieteellistä selvitystä terveydentilastaan 

 tai  

• jonka toimintakyky on olennaisesti heikentynyt ja jolla voi olla myös diagnosoitu sairaus, mutta 

nuoren työ –tai opiskelukyky ei ole kyseisen sairauden vuoksi olennaisesti heikentynyt  

• Ei myönnetä nuorelle,  

• jolla on akuutti psykoosi 

• jolla on akuutti hoitoa vaativa päihdeongelma, joka estää kuntoutukseen osallistumisen 

 

 

 

 

 



Kohderyhmä – kenelle tarkoitettu 

• Esimerkkejä nuoren elämäntilanteista 
• nuori on asiakkaana esimerkiksi Ohjaamossa, Etsivässä nuorisotyössä, 

sosiaalitoimessa, TYP-toimipisteessä, TE-palveluissa, työpajalla tai muulla taholla. 

Kumppanin asiantuntija-arvion mukaan olennaisesti heikentynyt toimintakyky haittaa tai 

estää opiskelumahdollisuuksien selvittelyä ja opintojen suunnittelua tai työllistymistä 

• nuori on keskeyttänyt opintonsa tai opinnot ovat vaarassa keskeytyä 

• nuori on keskeyttänyt ase- tai siviilipalveluksen ja elämäntilanne on selkiytymätön 

• nuori pyrkii päihdeongelmastaan huolimatta muuttamaan elämäänsä sekä tarvitsee 

muutokseen hoidon ja päihdekuntoutuksen ohella muuta kuntoutuksellista tukea 

• nuori on vapautumassa tai vapautunut vankilasta ja ammatillinen jatkosuunnitelma on 

epäselvä. 

 



Nuoren heikentyneen toimintakyvyn arviointi  

• ICF-viitekehys tausta-ajatuksena (osallistuminen, suoriutuminen, ympäristö- ja yksilötekijät), 

myös vahvuudet, osaaminen ja taidot! 

• Toimintakyky on olennaisesti heikentynyt, kun heikentyminen jollakin toimintakyvyn osa-

alueella estää/vaikeuttaa nuorta suunnittelemasta tulevaisuuttaan tai pääsemään työhön tai 

opiskelemaan. 

• Ohjaavien tahojen käyttöön on laadittu toimintakyvyn arviointia varten Kelan ja THL:n 

työryhmässä toimintakykysuositus niihin tilanteisiin, joissa nuori on hakeutumassa Kelan 

ammatilliseen kuntoutukseen ilman lääkärinlausuntoa 

• Työryhmä tunnisti viisi nuorten toimintakyvyn arvioinnissa käytössä olevaa laaja-alaista arviointivälinettä: Kyky-

viisari, 3X10D, Onnen Apila,  Tilannekompassi ja Elämäntilanteen selvittämisen ympyrä 

• Julkaistu Kuntoutusta kehittämässä-julkaisusarjassa: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/250244  

 

 

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/250244


Toimintakyvyn eri osa-alueet  

Yksilötekijät  

Ympäristötekijät  

Terveydentila ja 
ruumiin toiminnot 

ja rakenteet  
Osallistuminen 

Suoriutuminen  

Taustalla ICF-

viitekehys 

Toimintakyky on 

moniulotteinen, 

näiden eri osa-

alueiden 

yhteisvaikutuksesta 

muuttuva 

kokonaisuus.  



Nuoren ammatillisen kuntoutuksen palvelut (7a§) 

Nuoren ammatillisena kuntoutuksena voidaan myöntää:  

 

• NUOTTI-valmennus  

• Ammatillinen kuntoutusselvitys 

• TEAK (työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus eli työkokeilu, 

työhönvalmennus tai näiden yhdistelmä)  

• Koulutuskokeilu 

 

 

 



NUOTTI-valmennus 

Palvelun sisältö 

• Nuori saa tuekseen 
henkilökohtaisen valmentajan, 
Kesto 20 x 60 min käyntikertaa  

• Lisäksi tarpeellinen verkostotyö ja 
yhteydenpito 

• Ratkaisukeskeinen työote ja 
toiminnalliset menetelmät 

• Valmennus toteutuu pääasiassa 
arkiympäristössä eli siellä missä 
nuori liikkuu ja viettää aikaansa 

 

Valmennuksen teemat 

• Nuoren vahvuuksien ja toiminnan 
esteiden kartoittaminen 

• Muutosmotivaation vahvistaminen 

• Ammatilliselle polulle 
suuntaaminen  

 

 



Koulutuskokeilu 

• Koulutuskokeilu on tarkoitettu nuorelle, 

jolla on koulutusalan valinnassa erityisiä 

vaikeuksia 

• Nuorella voi olla esimerkiksi  

• oppimiseen liittyviä ongelmia  

• motivaatio-ongelmia  

• keskeytyneitä opintoja  

 valittavan koulutusalan ja 

opiskelumuodon kartoittaminen on erityisen 

tärkeää  

 

• Koulutuskokeilun kesto on max. 10 vrk 

• Nuori tutustuu opiskeluelämään  ja arvioi 

kiinnostustaan tiettyyn koulutusalaan 

• Samalla hän tutustuu koulutuksen 

asettamiin vaatimuksiin ja siihen, mitä 

ammattiala edellyttää 

• Nuori etsii itse koulutuskokeilupaikan ja 

sopii koulutuskokeilun ajankohdasta 

oppilaitoksen kanssa 



Kelan ammatilliset kuntoutuspalvelut 16-29-v. 
nuorille ilman diagnoosia 

NUOTTI 

Koulutuskokeilu 

Ammatillinen 
kuntoutusselvitys/NEET 

TEAK (sis. työkokeilun, 
työhönvalmennuksen ja 

em. yhdistelmän) 

Valmentava palvelu Selvittävä ja arvioiva palvelu 



Mitä uutta kuntoutukseen hakeutumisessa on? 



Mitä nuoren ammatillinen kuntoutus tarkoittaa kuntoutukseen ohjautumisessa? 

Varhaisemmassa vaiheessa ammatillisen 
kuntoutuksen palveluihin ilman 

lääkärinlausuntoa 

Uusi väylä Kelan 
ammatilliseen 

kuntoutukseen nuorille:  
Ei sairautta tai vammaa vaan 

toimintakyvyn olennainen 
heikentyminen estämässä 
työhön tai opiskelemaan 

suuntaamista 

Kelan kuntoutukseen 
ohjautuminen: 

Asiakkaalla on sairaus tai 
vamma, joka heikentää työ- 
opiskelu- tai toimintakykyä 

Perinteisen 
ohjautumisen 
väylä lääkärin-

lausunnon 
perusteella 

edelleen, jos 
nuorella on 
sairaus tai 

vamma 

1.1.2019 lukien 



Ei lomakkeita – Ei lääkärinlausuntoa 

Nuori voi ohjautua kuntoutuspalveluihin: 

 

1) ottamalla itse yhteyttä Kelaan 

2) siten, että yhteistyötaho ottaa nuoren kanssa yhteyttä Kelaan 

3) siten, että Kelassa tunnistetaan nuoren tuen tarve. 

 

• Kelan kuntoutuksen etuuskäsittelijä haastattelee nuoren ja ottaa vastaan suullisen 

hakemuksen   

 

• Nuoren ei tarvitse toimittaa hakemusta tai lääkärinlausuntoa Kelaan 

X 



Case 1, valvottu koevapaus 1/2 

• 21-vuotias nainen  

• Suorittanut siivousalan perustutkinnon vuonna 2016 

• Työkokemusta vuokratyöfirman kautta 

• Päässyt koevapauteen ja sen myötä nuori asuu ensimmäistä kertaa omassa asunnossa 

• Nuorelle on laadittu koevapauden edellyttämä viikkotuntisuunnitelma, joka sisältää työskentelyä 

työvoimaa vuokraavan yrityksen kautta hallisiivouskohteissa. Viikkotunteja voi olla 10h/viikko tai 

välillä enemmän, riippuen muusta toimintavelvoitteen täyttävästä ohjelmasta 

• Tarvitsee tukea itsenäistymiseen ja erilaisten käytännön asioiden, esim. etuusasioiden 

hoitamiseen 

• Nuorella on halu oppia elämään itsenäisesti ja pysyä päihteettömänä ja rikoksettomana 

• Nuori kokee vahvuudekseen urheilullisuuden sekä ruoanlaittotaidon 

• Nuori kokee negatiivisia psyykkisiä oireita, kuten ahdistusta, surua, pelkoa ja epäonnistumisen 

tunteita ja kertoo niiden johtuvan elämäntilanteestaan 

 

 



Case 1 , valvottu koevapaus 2/2 

• Nuorelle on haettu NUOTTI-valmennusta tueksi ja jatkumoksi rikosseuraamuslaitoksen 

ohjaukselle, joka jatkuu vielä koevapauden ajan vähenevissä määrin 

• Nuorelle on myönnetty NUOTTI-valmennus;  tavoitteena tukea ammatillisia tavoitteita ja 

siirtyä saattaen pois Risen ohjauksesta yhteiskunnan muihin palveluihin  

• Nuoren kohdalla voidaan luoda tarvittava tukiverkko NUOTTI-valmennuksen kautta  

• Nuoren työskentely vuokratyöyrityksen kautta on edellytys pääsylle koevapauteen. 

Kyseessä on väliaikainen ratkaisu, joka tukee rikosseuraamuksen suorittamista 

valvotussa koevapaudessa. Huomioi, että kyse ei ole sellaisesta työskentelystä, joka 

olisi este nuoren ammatillisen kuntoutuksen myöntämiselle.  

• Nuori tarvitsee tukea itsenäisessä asumisessa ja asioiden hoitamisessa, 

elämänhallinnassa ja työllistymisasioissa. NUOTTI-valmennuksen keinoin voidaan tukea 

nuoren tavoitetta päihteettömästä ja rikoksettomasta elämästä tukemalla integroitumista 

yhteiskuntaan.  



Hyvä tietää  



 
 
Yhteensä 1218 nuorta päässyt 
kuntoutukseen ilman 
lääkärinlausuntoa 31.12.2018 
mennessä 
 
Ammatilliseen 
kuntoutusselvitykseen 386 nuorta 
 
NUOTTI-valmennukseen 832 
nuorta 
 



Nuoren ammatillisen 
kuntoutuksen ratkaisut ajalla  
1.1.-28.2.2019 

Ratkaisuja nuoren ammatillisesta 

kuntoutuksesta on tehty yhteensä 493 kpl 

 

Nuoren ammatillisena kuntoutuksena on 

myönnetty 

• NUOTTI-valmennus 352 nuorelle 

• AKSE 94 nuorelle 

• TEAK 41 nuorelle 



Mistä saa tietoa Kelan 
kuntoutuksesta ? 

Yhteistyökumppani 

• www.kela.fi > Yhteistyökumppanit 

• Valtakunnallinen viranomaislinja puh. 020 692 235 > vastataan yleisesti etuuteen liittyviin 

kysymyksiin ma–pe 9-16 

• Yhteistyökumppanit voivat käyttää chat-palvelua ma-pe klo 9-15 

 

Kuntoutuja 

• www.kela.fi > Henkilöasiakkaat 

• Valtakunnallinen kuntoutuksen palvelunro 020 692 205 

• Kelan toimistot 

• Ajanvaraus Kelan toimistoon tai puhelinaika 

 

 

 

 

 

http://www.kela.fi/
http://www.kela.fi/


Nuoren ammatilliseen kuntoutukseen ohjaaminen 

• Miten otat yhteyttä nuoren asioissa Kelaan?  

 

 Puhelimitse: Kuntoutuksen viranomaislinja 020 692 235 ma-pe klo 9-16 

 

 Vakuutuspiirikohtaiseen skype-rinkiin ma-pe klo 10-15 (tarvitaan federoitu yhteys):  

 tyokyky.lantinen@kela.fi  (Kelan Läntinen vakuutuspiiri) 

 tyokyky.keskinen@kela.fi (Kelan Keskinen vakuutuspiiri) 

 nuoret.etelainen@kela.fi  (Kelan Eteläinen vakuutuspiiri) 

 nuoret.itainen@kela.fi      (Kelan Itäinen vakuutuspiiri) 

 nuoret.pohjoinen@kela.fi (Kelan Pohjoinen vakuutuspiiri) 

 

 

 

 



Lisätietoa saat 

• 7.2.2019 pidetty koulutus nuoren ammatillisesta kuntoutuksesta 

yhteistyökumppaneille 

 

• 21.3.2019 klo 12-15 Toimintakyvyn arviointi ohjatessa nuorta 

ammatilliseen kuntoutukseen 

 

• Koulutusten materiaalit ja tallenteet löytyvät https://www.kela.fi/tilaisuudet-

palveluntuottajille  

 

https://www.kela.fi/tilaisuudet-palveluntuottajille
https://www.kela.fi/tilaisuudet-palveluntuottajille
https://www.kela.fi/tilaisuudet-palveluntuottajille


Kiitos! 
Anne Koski 

suunnittelija 

Kela, Lakiyksikkö, Kuntoutusryhmä 

 


