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Kuntoutusrahan maksaminen
Kuntoutusraha maksetaan omavastuuajan jälkeen jokaiselta arkipäivältä, jonka asiakas on
osallistunut päihdekuntoutukseen. Se maksetaan ensin 6 päivän ja sen jälkeen 25 päivän
jaksoissa. Asiakas voi tarkistaa maksupäivät
kuntoutusrahapäätöksestä ja/tai Kelan asiointipalvelussa. Kuntoutusrahan maksaminen
edellyttää osallistumistodistusta.

Lisätietoja:
 www.kela.fi/asiointi
Asiakkuuden hoitaminen ja yhteydenpito
Kela soittaa asiakkaalle, jos hakemus on puutteellinen ja tarvitaan lisätietoa tai -selvitystä.
Jos asiakas ei vastaa, hänelle jätetään vastaajaan viesti tai lähetetään tekstiviestillä ilmoitus, että Kelan etuuskäsittelijä on tavoitellut
häntä. Jos asiakasta ei saada kiinni puhelimitse
parissa päivässä, hänelle lähetetään lisätietopyyntö postitse. Asiakas voi pyydetystä lisätiedosta riippuen antaa tiedot puhelimitse tai
toimittaa ne asiointipalvelussa tai postitse.

Päihdekuntoutuslaitosten on hyvä huomioida
esimerkiksi puhelimen käyttöä koskevissa
ohjeissaan, että Kela voi tarvita asiakkaalta
lisätietoa kuntoutusrahaa varten.
Lisätietoja:

 www.kela.fi/palvelunumerot
 www.kela.fi/soittopyynto
Päihdekuntoutuslaitoksilla oma sivu
kela.fi:ssä
Kelan verkkosivuille on avattu päihdekuntoutuslaitoksille varten oma sivu ja sieltä löytyy
myös päivietty lista Kelan hyväksymistä laitoksista. Jos Kelan hyväksymän päihdekuntoutuslaitoksen toiminnassa tapahtuu olennaisia muutoksia, tulee niistä ilmoittaa
viipymättä Kelan terveysosastolle. Muutoksista
ilmoittamisesta kerrotaan ko. Kelan verkkosivujen kohdassa. Kela palvelee yhteistyökumppaneitaan puhelimitse valtakunnallisella
viranomaislinjalla.
Lisätietoja:

Kelan asiointipalvelussa on viestitoiminto,
jolla liitteelle voi kirjoittaa saatteen tai lisätietoja. Viestitoiminnolla ei kuitenkaan kannata kysyä Kelalta neuvoja tai hakuohjeita,
koska viestit luetaan vasta hakemuksen ratkaisun yhteydessä.
Kelan toimistoissa ei ole puhelinpalvelua, vaan
käytössä on valtakunnalliset palvelunumerot.
Jos puhelinpalvelu on ruuhkautunut, asiakas
voi jättää soittopyynnön ja Kela soittaa asiakkaalle mahdollisimman pian.
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Tilaa Kelan uutiskirje
Pysy ajan tasalla ja tilaa Kelan uutiskirje
terveydenhuollolle www.kela.fi/uutiskirje.

Kuntoutusraha päihdekuntoutuksessa
Kuntoutusrahaa voi saada päihdekuntoutuksen ajalta.

Tästä esitteestä saat tietoa kuntoutusrahasta,
sen hakemisesta ja eri tilanteissa tarvittavista
hakemuksen liitteistä. Lisäksi kerrotaan, milloin ja miten Kela on yhteydessä kuntoutusta
tarvitsevaan asiakkaaseen ja mistä asiakas saa
lisätietoa.

Kenelle kuntoutusrahaa?
Kuntoutusraha turvaa toimeentuloa kuntoutuksen aikana.
Kuntoutusrahaa voi saada 16–67-vuotias asiakas, kun

Päihdekuntoutuksen järjestäminen
Päihdehuollon laatusuositus (STM 2002) ohjaa
päihdepalveluiden järjestämistä. Kunta vastaa
ja järjestää päihdesairauksien hoidon ja kuntoutuksen kuntalaisille terveydenhuoltolain tai
päihdehuoltolain (perhe- tai yksilökuntoutus)
mukaan. Työnantaja tai yrittäjä voi järjestää
päihdekuntoutusta työterveyshuoltolain mukaisena toimintana.
Kuntoutuksen järjestäjä huolehtii ja vastaa kuntoutuksen laadusta.

•

•
•

kuntoutuksen tavoitteena on työelämässä
pysyminen, työelämään palaaminen tai
työelämään pääsy
asiakas on estynyt työstä kuntoutuksen
vuoksi
asiakas on saanut myönteisen päätöksen
kuntoutuksesta.

Lisäksi kuntoutuksen sisällön tulee täyttää
kuntoutustoiminnalle yleisesti asetetut vaatimukset
•
•
•

kuntoutusta antavat terveydenhuollon
ammattihenkilöt
palveluita annetaan asianmukaisissa
tiloissa
palveluntuottajalla on tarpeelliset luvat
toiminnan harjoittamiseen.

Kuntoutusrahan hakeminen

Hakemuksen liitteet

Asiakas voi hakea kuntoutusrahaa ja lähettää
liitteet verkossa Kelan asiointipalvelussa. Asiakas kirjautuu palveluun omilla verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Kuntoutusrahahakemuksen (KU 112) ja sen liitteet
voi lähettää myös postitse.

Hakemukseen tarvittavat liitteet määräytyvät
kuntouttavan tahon mukaan. Taulukosta voit
tarkistaa, mitä liitteitä eri tilanteissa tarvitaan.

Asiakas voi arvioida kuntoutusrahan määrän
Kelan verkkosivujen laskurilla.
Työnantaja voi hakea kuntoutusrahan työnantajan asiointipalvelussa tai lomakkeella ”Ilmoitus työnantajan maksamasta palkasta” (Y 17).

Lisätietoja:
 www.kela.fi/laskurit
 www.kela.fi/asiointi-tyonantajat

Kuntoutuspäätös
Kuntoutusrahahakemuksen liitteeksi tarvitaan
päihdekuntoutusta koskeva päätös kuntoutuksen järjestäjältä ja maksajalta. Yleensä se on
asiakkaan kotikunnan sosiaali- tai terveystoimelta. Päätöksestä tulee selvitä, mihin lakiin
kuntoutus perustuu ja miten kuntoutuksella
tuetaan asiakkaan työelämätavoitetta.
Kuntoutuspäätöksen tiedot voi ilmoittaa lomakkeella ”Ilmoitus kuntoutuspäätöksestä” (KU
114), joka löytyy Kelan verkkosivuilta.

Osallistumistodistus

Kuntoutus- tai huoltosuunnitelma

Kuntoutusrahan maksamista varten tarvitaan
osallistumistodistus. Päihdekuntoutuslaitos
laatii asiakkaalle osallistumistodistuksen jokaisesta kuntoutuslaitoksessa annetusta kuntoutusjaksosta. Osallistumistodistuksessa on

Kun päihdekuntoutus järjestetään päihdehuoltolain mukaisena yksilökuntoutuksena, tarvitaan hakemuksen ratkaisemiseksi kuntoutusta
koskeva suunnitelma. Suunnitelman laatii asiakkaan hoidosta ja kuntoutuksesta vastaava
taho eli sama taho, joka tekee päätöksen päihdekuntoutuksen järjestämisestä.

•
•

kuntoutujan nimi ja henkilötunnus
todistuksen laatijan nimi ja yhteystiedot.

Lisäksi siinä on tiedot siitä,
•

että todistus on laadittu kuntoutusrahaa
varten
mikä kuntoutus on kyseessä
mitä aikaa osallistumistodistus koskee.

•
•

Kuntoutus- tai hoitosuunnitelmassa kuvataan, miten kuntoutus edistää kuntoutujan
työelämään tuloa, työelämässä pysymistä
tai sinne palaamista. Jos päihdekuntoutus
kestää yli 75 arkipäivää ja asiakas hakee
kuntoutusrahaa, suunnitelma pitää päivittää.

Päihdekuntoutuksen lakiperustan vaikutus liitteisiin ja kuntoutusrahaan
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