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• Työntekijällä, joka ei ole täyttänyt 
alinta vanhuuseläkeikäänsä, on 
oikeus saada työkyvyttömyyden 
estämiseksi tai työ- ja ansiokyvyn 
parantamiseksi 
tarkoituksenmukaista ammatillista 
kuntoutusta, jos

1) asianmukaisesti todettu sairaus, vika tai 

vamma todennäköisesti aiheuttaa 

sellaisen uhkan, että hän tulee 

työkyvyttömäksi

2) työntekijällä on työskentelystä saatuja 

vakuutettuja ansioita tulevan ajan 

tarkasteluaikana vähintään 34 910,29 €

(vuonna 2017) 

3) työntekijällä ei ole oikeutta kuntoutukseen 

tapaturmavakuutuksen tai 

liikennevakuutuksen kuntoutusta 

koskevien säännösten perusteella.
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TYÖELÄKEKUNTOUTUS = TYÖELÄKEYHTIÖN 
JÄRJESTÄMÄ AMMATILLINEN KUNTOUTUS



• Kun suunnitellaan paluuta entiseen työhön 
pitkän sairausloman tai työkyvyttömyysjakson 
jälkeen

• Kun työntekijä ei sairauden vuoksi pysty 
jatkamaan entisessä työssään

• On sairauslomalla, kuntoutustuella, työttömänä 
tai työssä sinnitellen 
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MILLOIN AMMATILLISTA 
KUNTOUTUSTA?



• Henkilökohtainen neuvonta ja 
ohjaus kuntoutusasioissa 
työnantajille ja työntekijöille 

• Työkokeilu entisessä tai uudessa 
työssä

• Työhönvalmennus uuteen työhön 
tai uusiin työtehtäviin

• Henkilökohtainen työvalmentajan 
tuki ja neuvonta ammatillisen 
suunnitelman laadinnassa 

• Ammatillinen uudelleenkoulutus

• Oppisopimuskoulutus ja kurssit

• Yrittäjyyden tukeminen

• Suurin osa kuntoutuksesta tapahtuu 
työpaikoilla yhteistyössä työnantajan 
ja työterveyshuollon kanssa.

• Työeläkelaitos maksaa 
kuntoutuksen kustannukset ja 
kuntoutusrahaa, jonka määrä on 
täysi työkyvyttömyyseläke + 33 % 
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AMMATILLISEN KUNTOUTUKSEN KEINOT



Kuntoutuksen tarkoituksenmukaisuutta 
arvioitaessa otetaan huomioon työntekijän

– Ikä

– Ammatti

– Aikaisempi toiminta

– Koulutus

– Vakiintuminen työelämään sekä 

– Se, johtaako haettu ammatillinen kuntoutus 
todennäköisesti  työntekijän terveydentilalle 
sopivassa työssä jatkamiseen tai työhön 
palaamiseen

Lisäksi tarkoituksenmukaisuutta arvioitaessa 
otetaan huomioon, lykkääkö ammatillinen 
kuntoutus työntekijän eläkkeelle jäämistä.
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KUNTOUTUKSEN
TARKOITUKSENMUKAISUUS



• Potentiaalisella kuntoutujalla ei välttämättä 
ole selkeää käsitystä siitä

– Mitä kuntoutus hänen kohdallaan 
milloinkin tarkoittaa 

– Kuka, miten, missä ja milloin sitä hänelle/ 
hänen kanssaan järjestää

– Mihin kuntoutuksella pyritään

– Miten kuntoutuksen aikainen toimeentulo 
turvataan

• Jos henkilö saa työeläkeyhtiöltä 
ammatillisen kuntoutuksen 
ennakkopäätöksen ja hänellä on 
työkyvyttömyyden uhka

• = kuntoutujalla on vika, vamma tai sairaus 

• Henkilöllä on todennäköisesti ohjauksen 
ja neuvonnan tarve. 

• Informaation tulisi olla oikeaa, 
motivoivaa, rohkaisevaa ja 
ymmärrettävää. 

• Kysymyksiä ilmenee lisää matkan 
varrella, ja kuntoutujan pitäisi olla 

selvillä, mistä hän saa lisätietoja.
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TUNNETAANKO TYÖELÄKEKUNTOUTUS?



AMMATILLISEN KUNTOUTUKSEN 
PROSESSI KÄYTÄNNÖSSÄ
• Tunnistetaan kuntoutuksen tarve

• Kuntoutushakemus, terveydentilaselvitys ja työnantajan lausunto

– tai ennakkopäätös eläkehakemuksen yhteydessä 

• Hakemuksen ratkaisu

– tai ennakkopäätös eläkehakemuksen yhteydessä 

• Kuntoutussuunnitelman laadinta

• Kuntoutussuunnitelman hyväksyntä

• Kuntoutustoimien toteutus

• Tuloksen arviointi 



• Tieto

• Vuorovaikutus, luottamus

• Mahdollisuuksien tunnistaminen ja puntarointi

• Toteutuksen edetessä tilannekuvan 
tarkentuminen ja vahvistuminen

• Epävarmuudesta pärjäämisen kokemukseen ja 
kestävälle työuralle

Asiantuntijalla (lääkäri, työvalmentaja, 
sosiaalityöntekijä) valmentava kanssakulkijan 
työote.
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PROSESSI KUNTOUTUJAN
MIELEN MAISEMASSA



PERIAATTEITA
• Tavoitehakuinen, oikea-aikainen, 

vaiheittain etenevä yksilöllisesti 
suunniteltu prosessi

• Huomio jäljellä olevaan, ei 
menetettyyn

• Ensisijaisesti tuetaan paluuta 
omaan työhön, mutta tarvittaessa 
voidaan tukea uudelleen koulutusta 

• Kuntoutussuunnitelmaa voidaan 
tarvittaessa muokata, tavoitteena 
hyvä lopputulos (=työhön)
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Kun oman työpaikan mahdollisuudet ammatilliseen 
kuntoutukseen on selvitetty, eikä työnantajalla ole 
tarjota vaihtoehtoja uudelleen sijoittumiseen.

• Henkilölle, joka tarvitsee apua ammatillisen suunnitelman 
laatimiseen voidaan kustantaa henkilökohtainen 
työvalmentaja.

• Työeläkeyhtiöllä on valtakunnallinen ja ammattitaitoinen 
kumppaniverkosto.

• Työvalmentaja on oman alueensa koulutus- ja 
työmarkkinoiden asiantuntija, joka tukee ammatillisen 
suunnitelman laadinnassa.

TYÖELÄKEYHTIÖN  KUSTANTAMA 
TYÖVALMENTAJAN TUKI



KUNTOUTUSSUUNNITELMAN POHJANA ON RIITTÄVÄ 
ARVIO KUNTOUTUJASTA JA HÄNEN TILANTEESTAAN

Elämäntavat
Kuntoutuja: 

voimavarat

ja haasteet

Kiinnostus, 

motivaatio

Perhetilanne

Asuinpaikka

Muu osaaminen
(harrastukset jne.)

Koulutus,

työkokemus

Terveydentila
Sosiaaliset 

taidot



• Ammatillisen kuntoutuksen ”porkkanat”

– Kuntoutuja: parempi toimeentulo nyt ja 
tulevaisuudessa, työelämässä pysyminen eli 
aktiivinen osallistuja, mielekästä tekemistä, 
työyhteisö, …

– Työnantaja: henkilöstöstä huolehtiminen, 
työvoiman turvaaminen, suurella työnantajalla 
eläkemenoriskin hallinta

– Yhteiskunta: työurien pidentyminen, 
eläkemenon säästö, syrjäytymisen ja sen 
oheisongelmien ehkäisy

• Ammatillisen kuntoutuksen ”keppi”

– Jos työkykyä on jäljellä, ammatillinen kuntoutus 
on ensisijainen ja eläke viimesijainen ratkaisu 
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KUNTOUTUJAN MOTIVOINTI



Oletus

• Työkyvyttömyyden todistamista

• Työttömyysturvan muoto

• Vapaalippu unelma-ammattiin

Mutta

• Jos kuntoutusedellytyksiä ei tosiaan 

ole, voidaan päätyä eläkemyöntöön

• Merkittävä terveysongelma eikä 

pitkäaikaistyötön  voi saada 

työeläkekuntoutusta

• Jos ammatillinen kuntoutus 

edellyttää ammatin vaihtoa, hakijan 

motivaatio, taipumukset, 

terveydentila ja työllistymisnäkymät 

otetaan huomioon
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MITÄ TYÖELÄKEKUNTOUTUS EI OLE?



TYÖKYKYÄ, 
TUOTTAVUUTTA, 
MENESTYSTÄ

Kiitos.


