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1 Etuusohje
Etuusohjetta käytetään apuna Kelan etuuksien valmistelu- ja ratkaisutyössä. Ohje on
ensisijaisesti tarkoitettu Kelan sisäiseen käyttöön.

Ohje julkaistaan Kelan intranetissä verkkosivuina ja pdf-muodossa sekä Kela.fi-sivuilla
pdf-muodossa.

Tämä on Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen etuusohje, joka ohjaa Kelan
valmistelu- ja ratkaisutyötä ja lisää sidosryhmien tuntemusta Kelan vaativasta
lääkinnällisestä kuntoutuksesta. 

Asiakkaalla on oikeus järjestämisvelvollisuuden mukaiseen kuntoutukseen, kun laissa
mainitut edellytykset täyttyvät. Kela maksaa kuntoutuksesta aiheutuvat tarpeelliset ja
kohtuulliset kustannukset.

 

Kelalla on velvollisuus ohjata asiakasta muiden kuntoutuksen järjestäjien palveluihin ja
tehdä yhteistyötä muiden kuntoutusta järjestävien tahojen kanssa.

Katso myös

Ammatillisen kuntoutuksen etuusohje ja

Kuntoutuspsykoterapian etuusohje

Harkinnanvaraisen kuntoutuksen etuusohje sekä

Kuntoutusrahan etuusohje.

 

Lue Kelan kuntoutus perustuu lakiin Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja
kuntoutusrahaetuuksista (566/2005).

Tässä ohjeessa laista käytetään nimitystä Kelan kuntoutuslaki tai lyhennettä KKRL.

Kelan on järjestettävä asiakkaalle vaativa lääkinnällinen kuntoutus siten kuin KKRL 9 §
ja 10 § säädetään .

1.1 Asiakkaan kokonaistilanne
Kela selvittää asiakkaan kokonaistilanteen ratkaisutyön mallin  mukaisesti, kun
etuuskäsittelijä

• käsittelee asiakkaan kuntoutushakemuksen
• osallistuu asiakkaan kokonaistilanteen ja kuntoutustarpeen selvittämiseen muussa

yhteydessä.

Kuntoutuksen ratkaisutyössä etuuskäsittelijä

• tarkastelee asiakkaan kokonaistilannetta laaja-alaisesti
• selvittää asiakkaasta Kelassa saatavilla olevat tiedot

– muut Kelan myöntämät etuudet, näiden asiakirjat sekä asiantuntijalääkärin
arviot ja asiantuntijalausunnot

– mahdolliset kuntoutuspalautteet
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– aiemmat kuntoutuspäätökset, muutoksenhakuasiat ja sairauspäivärahakaudet
– yhteydenotot ja viestit
– vammaisetuuden, sairauspäivärahan, työkyvyttömyyseläkkeen ja

kuntoutusasioiden kommentit
– asiakasmuistioon ja kommentteihin kirjatut asiat
– asiakkaan toimittamat lisäselvitykset

• arvioi lisätiedon tarvetta ja tarvittaessa kysyy lisätietoa asiakkaalta
itseltään tai muulta tarpeelliselta taholta (esim. hoitava taho, työeläkelaitos,
tapaturmavakuutuslaitos)  

• valmistautuu tarvittaessa kuntoutushaastatteluun kokoamalla asiat, joista hän
keskustelee asiakkaan kanssa huomioi mahdollisen oikeuden muuhun etuuteen ja
konsultoi tarvittaessa muun etuuden etuuskäsittelijää.

Etuuskäsittelijä huolehtii tiedonkulusta ja kirjaa tarpeelliset tiedot.

Lue lisää prosessiohjeesta kohdasta Asiakkaan kokonaistilanteeseen tutustuminen

Katso esimerkki ICF, suoriutuminen ja osallistuminen

1.1.1 ICF-luokituksen viitekehys
Etuuskäsittelijä arvioi asiakkaan suoriutumisen ja osallistumisen rajoitteiden ICF-
luokituksen viitekehyksen mukaisesti (International Classification of Functioning,
Disability and Health). ICF on WHO:n luokitusperheeseen kuuluva kansainvälinen
toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus, jonka avulla
voidaan kuvata, miten asiakkaan sairauden ja tai vamman vaikutukset näkyvät
hänen elämässään. ICF kuvaa toimintakykyä moniulotteisesti biopsykososiaalisesta
kokonaisvaltaisesta näkökulmasta.

ICF -luokituksen osa-alueiden avulla on mahdollista tarkastella asiakkaan toimintakykyä
kokonaisvaltaisesti,

ICF

• avaa toimintakyvyn käsitteen laajasti
• yhdenmukaistaa eri ammattiryhmien kieltä
• tarjoaa tieteellisen perustan toiminnallisen terveydentilan ymmärtämiselle ja

tutkimiselle 
• mahdollistaa tietojen vertailun toimintakyvyn rakenteisessa kuvaamisessa

asiakastyössä ja sähköisissä tietojärjestelmissä.

Ruumiin/kehon toiminnot ja rakenteet
ICF-viitekehyksessä ruumiin/kehon toiminnot on jaettu pääluokkiin.

”Kehon toiminnoissa ja rakenteissa on kahdeksan toisiaan vastaavaa pääluokkaa,
jotka kuvaavat elinjärjestelmien fysiologisia ja psykologisia toimintoja tai kehon/ruumiin
anatomisia osia.

Kehon toiminnot (suluissa esimerkkejä):

1. Mielentoiminnot (vireystila, motivaatio, temperamentti, masentuneisuus,
ahdistuneisuus, psykoottisuus, itsetuhoisuus, tarkkaavaisuus, tunteiden säätely,
oppiminen, kehitysvammaisuus)

2. Aistitoiminnot ja kipu
3. Ääni- ja puhetoiminnot (puheen sujuvuus- ja rytmitoiminnot)
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4. Sydän ja verenkierto-, veri-, immuuni- ja hengitysjärjestelmän toiminnot
(hengenahdistus, rintakipu)

5. Ruoansulatus-, aineenvaihdunta- ja umpieritysjärjestelmän toiminnot (ruokahalu,
suolentoiminnan häiriöt)

6. Virtsa- ja sukuelin- sekä suvunjatkamisjärjestelmän toiminnot
(virtsanpidätystoiminnot)

7. Tuki- ja liikuntaelimistöön ja liikkeisiin liittyvät toiminnot (nivelten liikelaajuudet,
spastisuus, lihasvoima, kävely- ja juoksutyylit, tasapaino)

8. Ihon ja ihoon liittyvien rakenteiden toiminnot

Kehon rakenteet:

1. Hermojärjestelmän rakenteet
2. Silmä, korva ja niihin liittyvät rakenteet
3. Ääneen ja puheeseen liittyvät rakenteet
4. Sydän ja verenkierto-, immuuni- ja hengitysjärjestelmän rakenteet
5. Ruoansulatus-, aineenvaihdunta- ja umpieritysjärjestelmän rakenteet
6. Ihon rakenne ja ihoon liittyvät rakenteet
7. Virtsa- ja sukuelin- sekä suvunjatkamisjärjestelmän rakenteet
8. Liikkeeseen liittyvät rakenteet

Suoritukset ja osallistuminen
Suorituksissa ja osallistumisessa on yhdeksän pääluokkaa, jotka kattavat kaikki elämän
alueet. Nämä pääluokat ovat (suluissa esimerkkejä)

1. Oppiminen ja tiedon soveltaminen (oppiminen tai tukitoimien tarve, nettipankin
käytön osaaminen)

2. Kommunikointi (asian ilmaiseminen, puhutun ja kirjoitetun viestin ymmärtäminen)
3. Liikkuminen (mikä on kävelymatka, itsenäinen kelaaminen pyörätuolilla, rapuissa

liikkuminen esineiden nostaminen lattialta jne.)
4. Yleisluontoiset tehtävät ja vaateet (suoriutuminen henkilökohtaisista ja

kodinhoidollisista toimista, ja miten säännöllistä avun tai ohjauksen tarve ilmenee)
5. Itsestä huolehtiminen (pukeutuminen, riisuuntuminen, peseytyminen, syöminen

itsenäisesti)
6. Kotielämä (siivoaminen, ruuanlaitto, ostosten ja asioiden hoitaminen)
7. Henkilöiden välinen vuorovaikutus ja ihmissuhteet (asianmukainen muiden

ihmisten huomioiminen, tunteiden hallinta vuorovaikutuksessa, ystävyyssuhteiden
solmiminen)

8. Keskeiset elämänalueet (selviytyminen itselle merkityksellisissä elämäntilanteissa/
rooleissa esim. vanhempana, työssä, opinnoissa jne.)

9. Yhteisöllinen, sosiaalinen ja kansalaiselämä (harrastaminen itselle
merkityksellisissä harrasteissa, yhteiskunnallisesti aktiivisena oleminen)

Esimerkiksi tasapaino on ruumiin ja kehon toimintaa, mutta huoneesta toiseen kävely
on suoriutumista. 

Etuuskäsittelijä tarkastelee huolella, ovatko rajoitteet kehon toimintojen vai
suoriutumisen ja osallistumisen osa-alueella.  Oireet kuuluvat pääsääntöisesti toiminnot
ja rakenteet osa-alueeseen, ja niiden erottaminen suoriutumisen ja osallistumisen
kategoriasta on tärkeää.

Kun etuuskäsittelijä arvioi asiakkaan toimintakykyä, hän ottaa huomioon asiakkaan
oman toimintaympäristön: onko henkilö työssä, koulussa, päiväkodissa vai kotona.
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Vaatimukset suoriutumiselle ja osallistumiselle vaihtelevat henkilön iän, elinympäristön
ja tehtävien mukaisesti.  

Huomaa, että työssä olevan henkilön suoriutumisen ja osallistumisen vaatimukset
ovat usein erilaisia kuin eläkkeellä olevalla henkilöllä. Eläkkeellä oleva henkilö voi
esimerkiksi tauottaa kotiaskareiden tekoa ja muita toimintoja vointinsa mukaan, kun
taas työelämässä olevan tulisi pystyä selviytymään hänelle määrätyistä työtehtävistä
päivittäin.  Asiakkaan sairaustilanne ja muu kokonaistilanne huomioiden työssäkäyvällä
saattaa tällöin syntyä huomattavia vaikeuksia suoriutumisessa ja osallistumisessa. Kun
arvioit lapsen toimintakykyä, vertaa sitä saman ikäisen terveen lapsen toimintakykyyn.

ICF -luokituksessa huomioidaan myös yksilö- ja ympäristötekijät. Yksilötekijöitä ovat
mm. asiakkaan ikä, sukupuoli, sosiaalinen asema ja elämänkokemus tai hänen
motivaationsa kuntoutukseen. Ympäristötekijöitä voivat olla esimerkiksi asiakkaan
asumisolosuhteet tai lähipiirin tuki tai sen puuttuminen tai apuvälineet.   

Jos etuuskäsittelijä havaitsee, että asiakkaalla on useita tai suuria ongelmia
terveydessä, elämänhallinnassa tai toimeentulossa, etuuskäsittelijä keskustelee
vakuutuspiirissä sovitun asiantuntijan kanssa asiakkaan ohjaamisesta
moniammatilliseen palveluun.

1.2 Kenelle myönnetään
Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakas on alle 65-vuotias, jolla on oikeus
Kelan etuuksiin. Hän ei ole laitoshoidossa ja lisäksi hänellä on

• asianmukaisesti tutkittu ja diagnosoitu sairaus tai vamma, joka aiheuttaa
– huomattavan suoritus- ja osallistumisrajoitteen kotona, opiskelussa,

työelämässä, tai muissa elämäntilanteissa julkisen laitoshoidon ulkopuolella
– vähintään vuoden kestävän kuntoutustarpeen

• julkisen terveydenhuollon laatima kuntoutussuunnitelma
• perusteltu tarve kuntoutukseen
• välitön sairaanhoito toteutunut.

Terveydenhuollon asiakkaalle suositteleman kuntoutuksen tulee olla perustellusti
tarpeen mahdollistamaan asiakkaan suoriutumista ja osallistumista. Jos
asiakkaan kuntoutustavoitteet ovat hoidollisia, kuntoutuksen järjestämisvastuu on
terveydenhuollolla.

Lue lisää prosessiohjeesta kohdasta Arvioi asiakkaan oikeutta vaativaan lääkinnälliseen
kuntoutukseen

Etuuskäsittelijä huomioi, että vaativa lääkinnällinen kuntoutus

• on asiakkaan aktiivista toimintaa ja hänelle merkityksellistä
• ei ole pelkästään hoitoa tai hoidollista terapiaa
• ei liity suoraan sairaanhoitoon.

Katso esimerkki Aktiivisen terapian rinnalla hoidollisen terapian tarve

1.2.1 Tavoite
Kun asiakkaalla syntyy oikeus vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen, Kelalla
on lakiin perustuva velvollisuus järjestää perustellusti tarpeen oleva lääkinnällinen
kuntoutus. Kuntoutus on aina tavoitteellista toimintaa.
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Kuntoutuksen järjestämisen lisäksi Kela voi maksaa kuntoutuksen ajalta Kelan
kuntoutuslaissa säädetyin edellytyksin kuntoutusrahaa, jonka tavoitteena on
toimeentulon turvaaminen kuntoutuksen ajalta.

1.2.1.1 Yksilöllinen vaativan lääkinnällisen
kuntoutuksen tavoite
Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen tavoitteena on

• mahdollistaa asiakkaan suoriutumista ja osallistumista arjen toiminnoista
• muokata asiakkaan arjen ympäristöä toimijuutta tukevaksi.

Tavoitteet ovat asiakkaalle

• yksilöllisiä ja merkityksellisiä
• konkreettisia ja mahdollisia saavuttaa
• aikataulutettavia.

Tavoitteet voidaan laatia ensin osatavoitteiksi, joilla voidaan edistää päätavoitteiden
saavuttamista.

Palveluntuottaja kirjaa tavoitteet yhdessä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa Omat
tavoitteeni –lomakkeelle.

Palveluntuottaja lähettää valmiin Omat tavoitteeni -lomakkeen (GAS-menetelmä)Kelaan
kuntoutuspalautteen liitteenä.

Etuuskäsittelijä arvioi

• kuntoutuksen vaikuttavuutta kuntoutuspalautteen perusteella
• kuntoutukselle asetettujen tavoitteiden toteutumista
• tarpeelliset jatkotoimenpiteet.

Vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta ei voida järjestää pelkästään hoidollisin tavoittein.

1.2.1.2 Välitön sairaanhoito
Vastuu asiakkaan välittömästä sairaanhoidosta ja siihen liittyvästä kuntoutuksesta
kuuluu julkiselle terveydenhuollolle.

Välittömällä sairaanhoidolla tarkoitetaan

• asianmukaista sairauden tutkimusta ja diagnosointia
• selkeää hoitovastuun ottamista
• hyvän hoitokäytännön mukaisen suunnitelmallisen hoidon ja kuntoutuksen

toteuttamista siten, että tilanne vakiintuu hoidollisesti.

Välitön sairaanhoito ei siis ole pelkästään sairauden akuuttihoitoa.

Uusi asiakkuus

Asiakas voi siirtyä Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen järjestämisen vastuulle,
kun

• asiakkaan välitön sairaanhoito on toteutunut
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• kuntoutus voidaan suunnitella tavoitteellisesti vähintään vuodeksi eteenpäin
• asiakas täyttää Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen myöntämisen

edellytykset
• asiakkaan asianmukainen hoitosuhde ja seuranta kuntoutuksen ajalle on sovittu.

Tavoitteena on, että myöntöedellytysten täyttyessä Kela voi viivytyksettä järjestää
kuntoutuksen.

Asiakkaalla on voimassa oleva kuntoutuspäätös

Kun asiakkaalla on jo voimassa oleva kuntoutuspäätös,

• mahdolliseen sairaanhoidolliseen toimenpiteeseen liittyvä välitön kuntoutus on
terveydenhuollon vastuulla

• asiakkaan tilanteen vakiinnuttua ja asiakkaan kotiuduttua kuntoutus voi jatkua
Kelan järjestämänä.

• kuntoutus voi tarvittaessa jatkua tehostettuna.
– Jos tässä yhteydessä terveydenhuolto tarkistaa kuntoutussuunnitelmaa

ja suosittelee jo myönnetyn kuntoutuksen lisäksi uutta terapiaa, voidaan
suoriutumisen ja osallistumisen

kannalta perustellusti tarpeellinen terapia myöntää. Tarve uudelle terapialle voi
olla kestoltaan alle vuoden.

Terapeutti voi tehdä verkostokäynnin asiakkaan kotiutumispäivänä hoitavan tahon
yksikköön jatkokuntoutusohjeiden saamiseksi.

Etuuskäsittelijä arvioi asiakkaan kokonaistilanteen kotiutumisen jälkeen. Jos asiakkaan
tilanne on muuttunut hoidolliseksi, on arvioitava

• onko toimintakyvyn palautumista odotettavissa ja
• ovatko suoriutumisen ja osallistumisen tavoitteet saavutettavissa.

Jos asiakkaan suoriutumista ja osallistumista voidaan mahdollistaa lääkinnällisen
kuntoutuksen keinoin, voi kuntoutus jatkua Kelan järjestämänä.

Jos kuntoutusvastuu siirtyy terveydenhuollolle, lue Hyvinvointialueen
järjestämisvelvollisuuteen kuuluva lääkinnällinen kuntoutus.

1.2.1.3 Julkinen laitoshoito
Kela ei järjestä lääkinnällistä kuntoutusta, jos asiakas on hoidettavana tai
kuntoutettavana julkisessa tai siihen verrattavassa laitoshoidossa.

Laitoshoidolla tarkoitetaan ylläpidon, hoidon ja huolenpidon sisältävää toimintaa
sairaalassa, hoitolaitoksessa tai muussa vastaavassa toimintayksikössä. Lisäksi
laitoshoitoa on hoito vastaavassa sosiaalihuollon laitoksessa. Henkilölle järjestetty
hoito on laitoshoitoa aina, kun hoito on järjestetty sairaalan tai terveyskeskuksen
vuodeosastolla.

Yksityisessä laitoshoidossa olevaksi henkilö katsotaan silloin, kun hän on itse tehnyt
sopimuksen yksityisen palvelujentuottajan kanssa ja hän vastaa itse yli puolesta
palvelusta perittävästä maksusta.

Avohoidossa olevaksi henkilöksi katsotaan muun muassa sosiaalihuoltolain mukaisessa
perhehoidossa oleva, kotona omaishoitoa saava tai lastensuojelulain nojalla laitoksessa
järjestettyä hoitoa saava henkilö. Tällaisia laitoksia ovat mm. hyvinvointialueen
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ja yksityiset lastenkodit, joiden varsinaisena tehtävänä ei ole sairaanhoidon tai
kuntoutuksen antaminen. Myös kotisairaalahoito on avohoitoa.

Etuuskäsittelijä huomioi, ettei hengityshalvauspotilaan määrittelyyn ole yksiselitteisiä
kriteereitä, vaan jokainen hyvinvointialue määrittelee tarkemmat kriteerit itse.

Lue prosessiohjeesta kohta Julkinen laitoshoito

Sovellettava lainkohta KKRL 566/2005 11 § sekä STMa 1239/2022,  SHL 1301/2014 24
§   ja SHA 607/1983 11 §

1.2.2 Kuntoutussuunnitelma
Kuntoutussuunnitelma

• on julkisen terveydenhuollon laatima tai hyväksymä
• tehdään kirjallisena 1–3 vuoden ajalle ja sitä tarkistetaan tarvittaessa, jos

suositeltuun kuntoutussuunnitelmaan tulee muutoksia
• on voimassa vuoden, jos kuntoutussuunnitelmaan ei ole kirjattu sen

voimassaoloaikaa
• sisältö kirjataan kuntoutustavoitteiden perusteella.

Kuntoutussuunnitelma laaditaan terveydenhuollossa lääkärin tai lääkärin ja
moniammatillisen tiimin toimesta.  Lääketieteen kandidaatin tekemät lausunnot
hyväksytään ja lausunnon voi allekirjoittaa lausunnon laatinut kandidaatti. Lääketieteen
kandidaatin tekemä lausunto on arvio- ja ratkaisutyössä jatkossa rinnastettavissa
lääkärinlausuntoon, mutta sillä ei voida korvata erikoislääkärin tekemää lausuntoa.
  Julkisen tahon laatima kuntoutussuunnitelma on luonteeltaan suositus, eikä se
sellaisenaan suoraan sido Kelaa.

Jos terapeutti on ollut osa kuntoutussuunnitelmaa laativaa moniammatillista tiimiä, ei
hän voi silloin toimia asiakkaan terapian toteuttajana kyseisen kuntoutussuunnitelman
voimassaoloaikana.

Jos kuntoutussuunnitelma laaditaan hyvinvointialueen kasvatus- ja perheneuvoloissa
eikä Kelan vastuulla ole järjestää haettua kuntoutusta, on vastuu lääkinnällisen
kuntoutuksen järjestämisestä julkisella terveydenhuollolla.

Yksityissektorilla laadittua kuntoutussuunnitelmaa voidaan käyttää kuntoutuspäätöksen
perusteena, jos

• julkinen terveydenhuolto on hankkinut kuntoutussuunnitelman laatimisen
ostopalveluna, ja siitä on maininta kuntoutussuunnitelmassa

• julkinen terveydenhuolto on osoittanut allekirjoituksellaan hyväksyvänsä
kuntoutussuunnitelman.

Jos kuntoutussuunnitelma on laadittu yksityisellä sektorilla, etuuskäsittelijä ohjaa
asiakasta hyväksyttämään kuntoutussuunnitelmansa julkisessa terveydenhuollossa
tai pyytää asiakkaalta luvan sen lähettämiseen julkiseen terveydenhuoltoon
hyväksyttäväksi. Etuuskäsittelijä saa tiedon asiakkaan hoitavasta tahosta asiakkaalta
itseltään tai hänen hyvinvointialueeltaan.

Jos hyvinvointialue on järjestänyt perusterveydenhuollon palvelunsa ostamalla
kokonaisuuden yksityiseltä palveluntuottajalta, palveluntuottaja vastaa myös
kuntoutussuunnitelman laadinnasta eikä erillistä hyvinvointialueen hyväksyntää
tarvita. Kuntoutussuunnitelmassa on maininta siitä, että se on tehty hyvinvointialueen
ostopalveluna.
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Muun muassa seuraavien tahojen laatimaa kuntoutussuunnitelmaa ei voida hyväksyä
ilman julkisen tahon hyväksyntää:

• YTHS
• yksityinen terveydenhuolto
• yksityisen ja julkisen tahon järjestämä työterveyshuolto

Kun vastuu kuntoutuksen järjestämisestä siirtyy Kelalle, asiakkaalla tulee ko.
ajankohtana olla haetulle ajalle voimassa oleva julkisessa terveydenhuollossa
laadittu kuntoutussuunnitelma. Kuntoutussuunnitelman laatiminen taannehtien ei ole
mahdollista, koska kuntoutustarvetta ja -tavoitteita ei voida määrittää jälkikäteisesti.

Kuntoutussuunnitelman laatimisen jälkeen voi tulla esille tarve muuttaa suositeltavia
kuntoutustoimenpiteitä. Tällöin asiakas toimittaa täsmennetyn ja perustellun uuden
kuntoutussuunnitelman tai lisäselvityksen sisältävän lääkärinlausunnon julkisen
terveydenhuollon yksiköstä. Jos kuntoutussuunnitelmassa suositellaan kurssia,
ei suunnitelmaan edellytetä nimenomaista mainintaa määrätystä kurssista ja sen
aikataulusta. Tarvittaessa pyydetään yksilöityä lisätietoa eli on tarkennettava, mitä tietoa
tarvitaan.

Lue lisää

Kuntoutussuunnitelma etäpalveluna

Näin kirjoitat lääkärinlausunnon tai kuntoutussuunnitelman vaativaa lääkinnällistä
kuntoutusta varten.

(KKRL 5 9 §)

1.2.2.1 Kuntoutussuunnitelma etäpalveluna
Valvira, hyvinvointialueet ja hoitava lääkäri määrittelevät, milloin etävastaanotto
on mahdollista. Vaativassa lääkinnällisessä kuntoutuksessa ei vaadita kasvokkain
tapaamista, vaan etäpalveluna tehdyt lääkärinlausunnot hyväksytään.  Arvioinnin ja
ratkaisun tekemiseksi tarvitaan riittävät tiedot sekä myönteisessä että hylkäävässä
päätöksessä. Arvio tehdään kokonaisvaltaisesti ja yksilöllisesti. Asiasta lisätietoa

1. Valviran ohjeistus lääkärinlausunnon kirjoittamisesta  
2. Valviran ohje etäpalveluista 
3. Perusterveydenhuollon avovastaanottotoiminnan mallit sote-järjestelmässä, Hyvä

käytäntö-konsensussuositus

Tarvittaessa pyydetään yksilöityä lisätietoa. Tietojen pyytämiseksi ei tarvita asiakkaan
suostumusta. Jos lisäselvitys olennaisesti muuttaa kuntoutussuunnitelmaa tai
vaikuttaa kuntoutusratkaisuun, asiakasta on kuultava ennen päätöksen tekoa.
Kun vastuu kuntoutuksen järjestämisestä siirtyy Kelalle, asiakkaalla tulee ko.
ajankohtana olla haetulle ajalle voimassa oleva julkisessa terveydenhuollossa laadittu
kuntoutussuunnitelma.

Kuntoutussuunnitelman laatiminen taannehtien ei ole mahdollista,
koska kuntoutustarvetta ja -tavoitteita ei voida määrittää jälkikäteisesti.
Kuntoutussuunnitelman laatimisen jälkeen voi tulla esille tarve muuttaa suositel-
tavia kuntoutustoimenpiteitä. Tällöin asiakas toimittaa täsmennetyn ja perustellun
uuden kuntoutussuunnitelman tai lisäselvityksen sisältävän lääkärinlausunnon julkisen
terveydenhuollon yksiköstä.
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Jos kuntoutussuunnitelmassa suositellaan kurssimuotoista kuntoutusta, ei
suunnitelmaan edellytetä nimenomaista mainintaa tietystä kurssista ja sen aikataulusta.

Lue lisää hoidosta vastaava taho

Sovellettava lainkohta (KKRL 9 §)

1.2.2.2 Hoidosta vastaava taho
Hoidosta vastaava taho on se julkisen terveydenhuollon yksikkö, joka on vastuussa

• asiakkaan kuntoutustarpeen arvioinnista
• kuntoutuksen suunnittelusta ja seurannasta
• tarpeenmukaisen hoidon jatkuvuudesta kuntoutuksen aikana.

Julkisen terveydenhuollon yksikkö voi olla:

• terveyskeskus tai sairaala
• kasvatus- ja perheneuvola
• lastenneuvola
• kehitysvammaneuvola.

1.2.2.3 Valtion koulut
Valtion koulut tai muuten julkisin varoin ylläpidettävät oppilaitokset järjestävät
oppilailleen lukuvuoden aikana tarvittavan lääkinnällisen kuntoutuksen.

Valtion koulussa laaditun suunnitelman perusteella asiakas voi osallistua Kelan
järjestämään

• vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen vain koulujen kesäloma-aikana
• sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskurssille myös lukuvuoden aikana.

Peruskoulun jälkeen toteutuva kuntoutus pohjautuu julkisen terveydenhuollon laatimaan
tai hyväksymään kuntoutussuunnitelmaan. Hyvinvointialueen pitää hyväksyä muulle
valtion koulussa opiskelevalle asiakkaalle tehty kuntoutussuunnitelma.

Valtion kouluja ovat:

• Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Mikael (Mikkeli)
• Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Onerva (Jyväskylä)
• Valteri center för lärande och kompetens (Skilla Helsingfors)
• Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Mäntykangas (Kuopio)
• Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Ruskis (Helsinki)
• Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Tervaväylä, Lohipadon ja Merikartanon yksiköt

(Oulu) Lue lisää valtion kouluissa laadituista kuntoutussuunnitelmista

Valteri koulussa voi toteutua 2-6 viikon arviojaksoja, joiden aikana arvioidaan asiakkaan
mahdollisuutta jatkaa opintoja Valteri koulussa. Asiakkaan arviojakso voi koostua
useammasta lyhyemmästä jaksosta Valteri koulun eri yksiköissä.

Arviojakson tavoitteena on saada kattavasti tietoa asiakkaan toimintakyvystä ja
koulupaikan sopivuudesta sekä tarvittavista tukitoimista. Arviojakso toteutuu yleensä
edeltävän lukukauden aikana.

Jakson aikana kuntoutus voi jatkua Kelan toteuttamana, koska asiakas ei ole
varsinaisena oppilaana koulussa. Jos asiakas jatkossa hakeutuu Valteri koulun
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oppilaaksi, Kelan terapiat lakkautetaan samasta päivästä, jolloin asiakas aloittaa
koulun.

1.2.3 Kuntoutuksen tarpeen arviointi
Etuuskäsittelijä arvioi ICF-luokituksen viitekehyksen mukaisesti asiakkaan
kuntoutustarpeen ja toimintakykyyn vaikuttavat tekijät.

Etuuskäsittelijä arvioi myös, voiko suunniteltu kuntoutus perustellusti mahdollistaa
asiakkaan suoriutumisen ja osallistumisen työhön, opiskeluun tai muihin arjen
toimintoihin.

Etuuskäsittelijän arvioitavia asioita ovat:

• tarvitaanko kuntoutusta mahdollistamaan suoriutumista ja osallistumista
• onko todennäköistä, että suunnitellun kuntoutuksen avulla voidaan saavuttaa

tavoitteet, jotka mahdollistavat suoriutumisen ja osallistumisen
• onko suunniteltu kuntoutus tai kuntoutuskokonaisuus tarpeen tavoitteiden

saavuttamiseksi
• onko kuntoutuksen toteutustapa tarkoituksenmukainen tavoitteiden

saavuttamiseksi.

Etuuskäsittelijä ottaa arvioinnissa huomioon

• hyvän kuntoutuskäytännön ja vaativan kuntoutuksen periaatteet (esim.
terapiakertojen määrä ja kesto, eri terapioiden tavoitteiden samansuuntaisuus,
tiivistäminen ja jaksottaminen sekä ohjauksellinen terapia)

• asiakkaan voimavarat.

Eri terapioissa voidaan erilaisia menetelmiä käyttämällä tukea terapioiden
yhteisvaikutusta, jolloin asiakkaan tavoitteet voivat olla samansuuntaisia.

Etuuskäsittelijä arvioi kuntoutuksen tarpeellisuutta seuraamalla asiakkaan aiemmin
saaman kuntoutuksen vaikutusta asiakkaan suoriutumiseen ja osallistumiseen.
Tarpeellisuutta arvioidaan kuntoutusprosessin alusta alkaen.

Huomioitavia asioita ovat:

• mitä kuntoutustoimenpiteitä asiakas on saanut
• kuinka pitkään kuntoutus on jatkunut
• onko lyhyt päätösjakso tarpeen esimerkiksi kotiohjeiden varmistamiseksi, kun

pitkään jatkunut terapia ei ole enää tarpeen
• mikä on ollut käyntikertojen määrä ja kesto
• mitkä ovat olleet kuntoutuksen tavoitteet
• mitkä ovat kuntoutustoimenpiteen aikaansaamat vaikutukset suoriutumiseen ja

osallistumiseen
• onko asiakas ja lähiverkosto saanut riittävän ohjauksen ja tuen kuntoutumiseen
• mitä kuntoutuksella voidaan vielä olettaa saavutettavan.

Lisäksi etuuskäsittelijä ottaa huomioon kuntoutuksen kustannusvaikuttavuuden.

Kun asiakas on kokonaisarvion perusteella vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen
asiakas, Kela voi myöntää hänelle tarpeellisen terapian, vaikka rajoite ei uuden
sairauden tai vamman osalta ole huomattava. Yksittäisen kuntoutuspalvelun
myöntäminen ei edellytä vaikean ongelman tasoista rajoitetta, sillä toimintakyvyn osa-
alueella, johon kyseessä olevalla terapialla vaikutetaan.
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Kela voi kuitenkin osana kuntoutuksen kokonaisuutta järjestää terapiaa hoidollisin
tavoittein, jos osa kuntoutuksesta mahdollistaa suoriutumisen ja osallistumisen
tavoitteiden toteutumista.

Lue lisää prosessiohjeesta kohdasta Arvioi asiakkaan oikeutta vaativaan lääkinnälliseen
kuntoutukseen

Sovellettava lainkohta (KKRL 9 § ja 14§)

1.2.3.1 Kuntoutusvastuun siirtyminen Kelalta
terveydenhuollolle

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen järjestämisvastuu kuuluu tai siirtyy
terveydenhuollolle, kun arvioidaan, että kuntoutuksen tavoitteet ovat pelkästään
hoidollisia tai kuntoutuksella ei voida mahdollistaa työstä, opiskelusta tai muista arjen
toiminnoista suoriutumista ja osallistumista.

Kuntoutusvastuu siirtyy muun muassa, kun etenevää sairautta sairastavan asiakkaan
kuntoutuksen tavoitteet ovat muuttuneet ainoastaan hoidollisiksi tai kun odotuksesta
huolimatta erittäin vaikeasti sairaan tai vammautuneen asiakkaan kuntoutuksella ei ole
voitu mahdollistaa suoriutumista ja osallistumista.

Arviossa on tarkasteltava

• kuntoutukselle asetettuja tavoitteita
• asiakkaan kykyä osallistua omaan kuntoutukseensa aktiivisesti ja harkitusti
• asiakkaan kykyä toteuttaa tehtävä tai toimi ja tai kykyä osallistua aktiivisesti ja

harkitusti elämän tilanteisiin itsenäisesti, apuvälinein tai avustettuna tai onko tämä
odotettavissa kuntoutuksen keinoin. Avustettuna tapahtuva toiminta ei kuitenkaan
tarkoita puolesta tekemistä.

• mahdollistuuko jäljellä oleva suoriutuminen ja osallistuminen ilman kuntoutusta eli
onko kuntoutus tarpeellista?

Lue prosessiohjeesta Kuntoutusvastuun siirtyminen Kelalta terveydenhuollolle.

1.2.4 Kuntoutuspalautteet
Etuuskäsittelijä seuraa kuntoutuksen toteutumista ja myöntämisedellytyksissä
tapahtuneita muutoksia sekä huolehtii asiakkaan kuntoutusprosessin sujuvasta
etenemisestä suunnitelman mukaisesti.

Etuuskäsittelijä arvioi kuntoutuspalautteen perusteella

• asiakkaan kuntoutuksen toteutumista, kuntoutusprosessin onnistumista ja
sujuvuutta

• asiakkaan kuntoutuksen tarvetta jatkossa
• palveluntuottajan palvelun laatua.

Jos kuntoutuslaitoksesta tai terapeutilta saatu kuntoutuspalaute on epäselvä
tai puutteellinen, etuuskäsittelijä pyytää palveluntuottajaa täydentämään
kuntoutuspalautetta.

Kuntoutuspalautteiden pohjalta voidaan syventää kumppanuusyhteistyötä
palveluntuottajien kanssa esimerkiksi auditoinnein.
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Jatkosuositukset

Kelan järjestämän kuntoutuksen tai kuntoutuskokonaisuuden päätyttyä etuuskäsittelijä
ohjaa asiakkaan tarvittaessa muiden palvelujen piiriin.

Lue lisää prosessiohjeesta kohdasta Kuntoutuksen jatkopäätös ja seuranta

1.3 Hakeminen
Etuuksille yhteinen Hallintolain soveltaminen ja asiointi toisen puolesta Kelassa -
ohje, Asian vireillepanotavat ja Etuuksille yhteinen Hallintolain soveltaminen ja asiointi
toisen puolesta Kelassa -ohje, Kuka voi hakea etuutta.

 Asiakas hakee vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta hakemuslomakkeella KU 104 ja
julkisen terveydenhuollon lääkärinlausunnolla B, joka sisältää kuntoutusuunnitelman.

Suullinen hakeminen (kela.fi)

 Vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta on asiakkaan mahdollista hakea eri kanavien
kautta:

• asiointipalvelu OmaKelassa, vain asiakkaan oma hakemus
• kirjallisesti (lomakkeen voi täyttää ja tulostaa paperisena  Lomakkeet - kela.fi)
• suullisesti (Suullinen hakeminen vaativa lääkinnällinen kuntoutus lomake)

Hakuaika kuntoutusetuuksissa
Kuntoutusta järjestetään ja korvataan aikaisintaan sen kalenterikuukauden alusta
lukien, jona kuntoutushakemus on toimitettu Kelalle. Kuntoutus voidaan erityisestä
syystä myöntää takautuvasti, kuitenkin enintään kuuden kuukauden ajalta ennen
sen hakemista. Etuuskäsittelijä arvioi asiakkaan kokonaistilanteen perusteella, onko
olemassa erityistä syytä, joka on estänyt kuntoutuksen hakemisen ajoissa.

Kuntoutushakemuksen vireilletulo
Vaativa lääkinnällinen kuntoutushakemus tulee vireille sinä päivänä, kun hakemus
saapuu Kelaan.

Hakemuksen liitteet

Vaativassa lääkinnällisessä kuntoutuksessa hakemuksen liitteenä olevien lausuntojen
pitää olla julkisessa terveydenhuollossa laadittuja tai julkisen terveydenhuollon
hyväksymiä.

 Ensimmäisen vuoden hakemuksen liitteet:

• julkisen terveydenhuollon laatima kuntoutussuunnitelma
• puheterapiaa haettaessa puheterapeutin arvio, jos puheterapeutin lausunto on osa

diagnostiikkaa
• neuropsykologista kuntoutusta haettaessa neuropsykologinen tutkimuslausunto
• psykoterapiaa haettaessa psykiatrian erikoislääkärin lausunto.

 

Jatkohakemuksen liitteet:

• julkisen terveydenhuollon laatima kuntoutussuunnitelma
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• terveydenhuollon terapeutin tekemä arvio asiakkaan yksilöllisen tilanteen mukaan
ja hyvän hoito- ja kuntoutuskäytännön mukaisesti

• kuntoutuspalaute toteutuneesta kuntoutuksesta
• psykoterapian jatkon hakeminen.

 

 Valvira on antanut ohjeet potilaille annettavista terveydenhuollon etäpalveluista

Sovellettava lainkohta  KKRL 41 §

Tutustu verkkoasiointiin Kelassa.

Lue myös asiakirjan siirrosta.

1.3.1 Asiakas valitsee palveluntuottajan
Asiakas valitsee vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottajan terapiassa
ja moniammatillisessa yksilökuntoutuksessa. Hän valitsee omalla asiointikielellään
palvelua antavan palveluntuottajan Kelan kanssa sopimuksen tehneistä
palveluntuottajista ennen kuntoutushakemuksen tekemistä. 

Kelan etuuskäsittelijä voi tukea asiakasta palveluntuottajan valinnassa, kun asiakas
hakee vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta eikä hänellä ole tietoa tarvitsemansa
kuntoutuksen palveluntuottajista. Etuuskäsittelijä ohjaa ja neuvoo tarvittaessa asiakasta
valintaan liittyvissä kysymyksissä. 

Kuntoutuksen palveluntuottajien haku -palvelu on asiakkaan ja terveydenhuollon
käytettävissä. Asiakas voi tarvittaessa keskustella hoitavan tahon kanssa hänelle
suositellun kuntoutuksen palveluntuottajan valintaan liittyvistä kysymyksistä

Yksilöterapia
Asiakas valitsee yksilöterapian palveluntuottajan ensisijaisesti niistä palveluntuottajista,
jotka on hyväksytty siihen kuntaryhmään, jossa asiakkaan asuinkunta sijaitsee. Jos
hyväksyttyä palveluntuottajaa ei ole saatavilla kuntaryhmän alueella, asiakas voi valita
palveluntuottajan naapurikuntaryhmän alueelta.

Jos palveluntuottajaa ei löydy naapurikuntaryhmästä, hän voi valita palveluntuottajan
maakunnan tai koko vakuutuspiirin alueelta.

Asiakkaan pitää huomioida palveluntuottajan valinnassa, että kuntoutus voidaan
toteuttaa vaikuttavasti ja matkakustannukset ovat kohtuullisia ja tarpeellisia.

Kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit
Asiakas tai hänen edustajansa valitsevat kuntoutus- tai sopeutumisvalmennuskurssin
toteuttajaksi palveluntuottajan, jolla on sopimus hänelle sopivasta ja tarpeellisesta
palvelusta

Moniammatillinen yksilökuntoutus

Kela hankkii moniammatillista yksilökuntoutusta toteuttavat palveluntuottajat
valtakunnallisesti.  
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 Asiakas tai hänen edustajansa valitsevat yksilökuntoutuksen toteuttajaksi
palveluntuottajan, jolla on sopimus Kelan kanssa hänelle sopivasta palvelusta.
Asiakas tai hänen edustajansa tekevät valinnan käytettävissä olevien tietojen
perusteella. Valintaan liittyvää tietoa asiakas saa Kelan verkkosivuilta Kuntoutuksen
palveluntuottajien haku -palvelusta sekä tarvittaessa lisätietoa palveluntuottajien
omilta verkkosivuilta. 

 Lue lisää prosessiohjeesta kohdasta Asiakkaan valinta

Katso esimerkki Asiakas valitsee palveluntuottajan

1.3.1.1 Kuntoutuspalvelujen hankinta
Kelan hankkii kuntoutuspalveluntuottajat hankintalain mukaisella julkisella
tarjouskilpailulla: 

• sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskurssit  sekä moniammatillisen
yksilökuntoutuksen palveluntuottajat valtakunnallisesti

• terapiat vakuutuspiireittäin.

Palveluntuottajat toteuttavat kuntoutuspalvelut Kelan kuntoutuksen palvelukuvauksen
yleisen osan ja palvelukohtaisen palvelukuvauksen mukaan.  

 Palvelukuvaukset sisältävät laatuvaatimuksia  

• kuntoutusprosessin toteuttamiselle ja sisällölle 
• asiakkaan osallistumiselle 
• palveluntuottajan kuntoutusprosessiin liittyvälle yhteistyölle Kelan ja muiden eri

tahojen kanssa

1.3.2 Kelan oikeus saada tietoja viranomaisilta
Kelalla on oikeus saada käsiteltävänä olevan etuuden ratkaisemista varten
välttämättömät tiedot: 

• valtion ja kunnan viranomaiselta sekä muulta julkisoikeudelliselta yhteisöltä 
• Eläketurvakeskukselta, eläke- ja vakuutuslaitokselta sekä muulta eläkkeen tai

muun korvauksen myöntäjältä tai maksajalta 
• Potilasvakuutuskeskukselta ja Liikennevakuutuskeskukselta 
• työnantajalta, työttömyyskassalta ja työpaikkakassalta 
• oppilaitokselta, oppisopimuskoulutuksen järjestäjältä ja Työllisyysrahastolta. 

Sovellettava lainkohtaKKRL 59 § 

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994, Laki potilaan asemasta ja
oikeuksista 785/1992.  

1.3.3 Kuka voi hakea kuntoutusta
Vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta voi hakea 

• asiakas itse 
• huoltaja 
• edunvalvoja 
• edunvalvontavaltuutettu 
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• asiamies tai valtuutettu 
• hyvinvointialueen sosiaalityöntekijä huostaan otetulle alaikäiselle. 

Etuuksille yhteinen Hallintolain soveltaminen ja asiointi toisen puolesta Kelassa -ohje,

Kuka voi hakea etuutta 

KKRL 42 § 

Lue lisää 

Prosessiohjeen kohdasta Puhevallan käyttäminen

• Toisen puolesta asiointi 11 - 15 § (kela.fi).  

1.3.3.1 Huostaanotetun lapsen kuntoutuksen
hakeminen

Jos lapsi on otettu hyvinvointialueen sosiaalihuollon toimielimen huostaan, sillä on
oikeus hakea lapselle kuuluvaa etuutta. Perhehoitaja voi olla mukana kuntoutuksen
suunnittelussa ja hakemisessa. Lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän pitää olla
tietoinen lapsen kuntoutuksen tarpeesta ja hakemisesta ja hän allekirjoittaa
hakemuksen. Sosiaalityöntekijä tiedottaa perhehoitajaa päätöksestä. 

Lastensuojelulaki 417/2007 45§, 52 §

Lue lisää prosessiohjeesta kohdasta Puhevallan käyttäminen

1.4 Kenelle kuntoutusvastuu kuuluu
Asiakkaan lääkinnällisen kuntoutuksen järjestämisvastuu on jaettu eri toimijoiden
kesken. Jos asiakkaan kuntoutustarve liittyy sairaanhoitoon, hyvinvointialue järjestää
kuntoutuksen. Julkinen terveydenhuolto laatii yhdessä asiakkaan kanssa lääkinnällisen
kuntoutuksen suunnitelman siten, että kuntoutuskokonaisuus on mahdollista toteuttaa
asiakkaan voimavarat huomioiden.

Jos asiakkaalla on kuntoutuslain mukainen oikeus kuntoutukseen, sen järjestää Kela.
Hyvinvointialueen on kuitenkin järjestettävä kuntoutussuunnitelmassa määritelty
lääkinnällinen kuntoutus, jos kuntoutuksen järjestämisvastuu ei selkeästi ole
osoitettavissa.

Kelalla on lakisääteinen velvollisuus ohjata asiakasta oikean palvelun piiriin silloin, kun

• järjestämisvastuu kuuluu jollekin toiselle taholle
• Kela hylkää kuntoutushakemuksen,koska vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen

asiakkuuden kriteerit eivät täyty.

Hyvinvointialue järjestää sosiaalihuoltolain mukaiset toimintakykyä tukevat palvelut ja
kuntoutus, esimerkiksi päihdekuntoutuksen.

Lakisääteinen kuntoutus on ensisijaista Kelan kuntoutukseen nähden.

Lue lisää Estävät kuntoutusetuudet

Lue myös Asiakkaan ohjaaminen.

Lue myös prosessiohjeeen kohta Estävät kuntoutusetuudet tai muun lain mukainen
korvaus
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Sosiaalihuoltolaki 1301/2014

1.4.1 Hyvinvointialueen järjestämä lääkinnällinen
kuntoutus

Lääkinnällisen kuntoutuksen järjestämisvelvollisuus on hyvinvointialueella,
jos kuntoutus ei kuulu Kelan tai erityislainsäädännön perusteella muun tahon
järjestettäväksi. Hyvinvointialue huolehtii siitä, että lääkinnällisen kuntoutuksen
palvelut järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan sellaisiksi kuin kuntoutuksen tarve
hyvinvointialueella edellyttää.

Hyvinvointialueen on järjestettävä kuntoutussuunnitelmassa määritelty lääkinnällinen
kuntoutus, jos kuntoutuksen järjestämis- ja kustannusvastuu eivät ole selkeästi
osoitettavissa. Jos järjestämis- ja kustannusvastuu kuuluvat kuitenkin Kelalle, on sen
suoritettava  hyvinvointialueelle takautuvasti kuntoutuksen järjestämisestä aiheutuneet
tarpeelliset ja kohtuulliset kustannukset.  Ne korvataan siitä alkaen, kun kuntoutus
on päätöksessä myönnetty ja siihen saakka, kun Kela on ratkaissut hakemuksen ja
katsonut olevansa vastuussa kuntoutuksen järjestämisestä. 

Hyvinvointialue vastaa lisäksi kuntoutuspalvelun ohjauksesta ja seurannasta sekä
tarvittaessa nimeää potilaalle kuntoutuksen yhdyshenkilön.

Lisätietoja hyvinvointialueiden järjestämästä lääkinnällisestä kuntoutuksesta saa
terveyskeskuksista ja sairaaloista.

Lue myös

Kuntoutusrahan etuusohje

Terveydenhuoltolaki 1326/2010 29 §

1.4.2 Estävät kuntoutusetuudet
Kela ei järjestä kuntoutusta, jos asiakas voi saada kuntoutusta tai korvausta sen
kustannuksista jonkin seuraavan lain perusteella:

• Työtapaturma- ja ammattitautilaki
• Maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilaki
• Laki liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta
• Sotilasvammalaki
• Sotilastapaturmalaki
• Laki sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta
• Laki tapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta kriisinhallintatehtävässä.

Lisäksi Kela ei järjestä kuntoutusta myöskään, kun on kyse

• työtapaturma- ja ammattitautilain 188 §:ssä tarkoitetusta vapaaehtoisen
vakuutuksen perusteella korvattavasta kuntoutuksesta

• maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain 21 §:ssä tarkoitetusta
maatalousyrittäjän erityisissä olosuhteissa sattuneesta tapaturmasta.

Tällöin kuntoutuksen korvausvelvollisuus on kokonaan vakuutusyhtiöllä tai
Valtiokonttorilla.
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Jos asian käsittely vakuutusyhtiössä viivästyy, asiakas voi hakea kuntoutusta Kelasta.
Asiakas pyytää vakuutusyhtiöltä Kelaa varten viivästymistodistuksen.

Huomautus

Vakuutusyhtiön ohella korvausvelvollisuus voi tietyissä tapauksissa (esim.
vakuuttamisvelvollisuuden laiminlyönti) olla Liikennevakuutuskeskuksella tai
Tapaturmavakuutuskeskuksella.

Asiakas osoittaa kuntoutushakemuksen vakuutusyhtiölle tai Valtionkonttorille, jos
kuntoutusvastuu ei kuulu Kelalle.

Lue prosessiohjeesta kohta Estävät kuntoutusetuudet tai muun lain mukainen korvaus.

1.4.3 Ulkomailta saatava kuntoutus
Asiakkaan ulkomainen kuntoutusetuus rinnastetaan vastaavaan suomalaiseen
etuuteen, kun se Suomesta saatuna vaikuttaisi Kelan kuntoutuksen
järjestämisvelvollisuuteen tai kustannuksista maksettavien korvausten määrää.

Jos asiakas on saanut ulkomailta siellä sovellettavien lakien tai muiden velvoittavien
määräysten nojalla korvausta esimerkiksi tapaturmasta, ammattitaudista tai
liikennevahingosta ja korvaukseen sisältyy kuntoutus, tällainen ulkomainen etuus
syrjäyttää Kelan järjestämisvelvollisuuden samalla tavalla kuin vastaava kotimainen
etuus Kelan kuntoutuslain 13 §:n mukaan.

Korvausta ei makseta Kelan kuntoutuslain mukaan, jos asiakas on saanut korvauksen,
joka vastaa oleskelumaan vakuutettujen korvausta kuntoutuksesta. Tämä koskee
esimerkiksi EU-maissa annettua kuntoutusta silloin, kun vakuutetulla on oikeus
kuntoutustoimenpiteisiin ja etuuksiin samasta kuntoutuksesta sosiaaliturva-asetuksen
883/2004 perusteella

1.4.3.1 Vaativa lääkinnällinen kuntoutus ulkomailla
Terapia voi jatkua ja sitä voidaan korvata reaaliaikaisena kuvapuheluna
toteutettuna myös silloin, jos asiakas muuttaa meneillään olevan terapian aikana
esimerkiksi opiskelemaan tai töihin ulkomaille. Edellytyksenä on, että

• asiakas on Suomen sosiaalivakuutuksen piirissä ja
• terapeutti työskentelee Suomessa.

Kuvapuheluna ulkomaille toteutettua terapiaa korvataan samoin perustein kuin
Suomessa toteutettua terapiaa.

Huomioitava on, että Potilasvakuutuskeskuksen mukaan potilasvakuutusturva koskee
vain Suomessa annettavaa terveyden- ja sairaanhoitoa. Etämenetelmin annettava
kuntoutus katsotaan annetuksi Suomessa, jos sekä asiakas että kuntoutusta antava
terveydenhuollon ammattihenkilö ovat fyysisesti Suomessa. Hoitotapahtumaan ei
sovelleta potilasvakuutuslakia, jos asiakas on hoitohetkellä ulkomailla.

KKRL 16§
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1.5 Palvelut
Kela järjestää hyvän kuntoutuskäytännön mukaista kuntoutusta, joka perustuu tutkittuun
tietoon sekä erityiseen asiantuntemukseen ja osaamiseen. Tutkittua tietoa täydentävät
vakiintuneet ja kokemusperäisesti perustellut menettelytavat. Palveluntuottaja voi
käyttää kuntoutuksessa menetelmiä, joihin hän on hankkinut koulutuksen

Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluita ovat:

• terapiat (kela.fi)
• moniammatillinen yksilökuntoutus (kela.fi)
• kurssit ja sopeutumisvalmennus (kela.fi).

1.5.1 Yksilöterapiat
Kela järjestää vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena yksilöllisesti suunniteltua
erityisasiantuntemukseen ja tarpeelliseen yhteistyöhön perustuvaa yksilö- ja
ryhmäterapiaa.

Terapian pitää olla asiakkaalle tarpeellista, merkityksellistä ja sen pitää toteutua hyvän
kuntoutuskäytännön ja vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen periaatteiden mukaisesti.

Kela myöntää tarpeelliset terapiat asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

Terapiajakson aikana terapeutti

• tekee terapiasuhteen alkaessa verkostokäynnin ja tutustuu asiakkaan
toimintakykyyn arjen ympäristössä

• tekee asiakkaan toimintakyvyn arvion ja mittaukset terapiajakson alku- ja
päätösvaiheessa sekä tarvittaessa niiden välillä

• asettaa terapian tavoitteet yhteistyössä asiakkaan ja tarvittaessa hänen läheistensä
kanssa

• sopii asiakkaan kanssa kuntoutumisessa käytettävistä menetelmistä ja aikataulusta
• tekee kuntoutussuunnitelmaan perustuvan kirjallisen terapiasuunnitelman yhdessä

asiakkaan ja tarvittaessa hänen läheistensä kanssa
• käyttää toiminnallisia menetelmiä
• antaa kuntoutumista tukevia välitehtäviä eli toimintaohjeita ja harjoitteita arkeen
• ohjaa asiakasta ja hänen läheisiään kuntoutumista tukevaan liikunta- tai

harrastustoimintaan
• tekee aktiivisesti yhteistyötä asiakkaan, hänen läheistensä ja verkoston kanssa

sekä kannustaa heitä edistämään asiakkaan omakuntoutusta eli ottamaan arjessa
aktiiviseen käyttöön terapiassa harjoiteltuja asioita

• varmistaa tiedonkulun asiakkaan, hänen läheistensä ja verkoston sekä muiden
toimijoiden välillä

• järjestää jakson päätösvaiheessa keskustelun asiakkaan ja tarvittaessa hänen
läheistensä kanssa

• laatii kuntoutuspalautteen toteutuneesta kuntoutuksesta ja sen hyödyistä sekä
arvion terapian jatkotarpeesta. Terapeutti toimittaa kuntoutuspalautteen asiakkaalle
itselleen, Kelalle ja kuntoutussuunnitelman laatijataholle 1–3 kuukautta ennen
terapiajakson päättymistä tai lyhyestä terapiajaksosta heti sen päätyttyä.

Kuntoutustavoitteiden saavuttamiseksi ja terapiassa opittujen taitojen siirtymiseksi arjen
käytäntöihin terapeutti
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• huolehtii asiakkaan ja hänen läheistensä osallistumisesta terapiatilanteisiin silloin
kun se on tarpeen

• tukee terapiassa tehtyjen harjoitteiden ja taitojen siirtymistä osaksi asiakkaan arkea
• ottaa päiväkodissa tai koulussa lapsen kanssa työskentelevät ammattilaiset

mukaan terapiatilanteisiin, jotta he saavat tietoa lapsen terapiasta ja yhteisistä
toimintatavoista.

Päiväkodissa tai koulussa lapsen kanssa työskentelevät henkilöt voivat osallistua
terapiatilanteisiin, jotta he saavat tietoa lapsen terapiasta ja yhteisistä toimintatavoista.
Yhteistyössä terapeutti saa tietoa asiakkaan kokonaistilanteesta.

Lue kohdat Kuntoutuspäätöksen pituus ja Maksaminen

Lue lisää palvelukuvauksesta  Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapiat 1.1.2023
alkaen.

1.5.1.1 Allasterapia
Allasterapiakäynnin kesto voi olla 45 minuuttia tai 60 minuuttia. Allasterapiaa voidaan
toteuttaa yksilöterapiana ja kahden fysioterapeutin ohjaamana ryhmäterapiana.

Allasterapia on fysioterapeutin toteuttamaa fysioterapiaa altaassa, jossa hyödynnetään
veden kannatusta, vastusta ja veden aiheuttamaa painetta. Allasterapian tavoitteet
voivat ovat samansuuntaisia kuin fysioterapiassa.

Kela myöntää allasterapian itsenäisenä terapiamuotona kuntoutussuunnitelmaan
perustuen. Kuntoutussuunnitelman muutokset päivittää hoitava taho
asiakkaan yhteydenoton perusteella (esim. allasterapapiakäyntejä vaihdetaan
fysioterapiakäynneiksi).

Lue lisää palvelukuvauksesta Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapiat 1.1.2023
alkaen.

1.5.1.2 Fysioterapia
Fysioterapiaterapiakäynnin kestot ovat 45 minuuttia, 60 minuuttia tai 90 minuuttia.

Fysioterapia voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmäterapiana.

Fysioterapian avulla voidaan

• edistää ja ylläpitää asiakkaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista suoriutumista ja
osallistumista omassa arjessaan

• ohjata läheisiä toimimaan asiakkaan arjessa kuntoutumista mahdollistavalla tavalla
• ohjata ympäristön muokkausta asiakkaalle mahdollisimman optimaaliseksi
• edistää lapsen ja nuoren psykomotorista kehittymistä.

Fysioterapia sisältää

• neuvontaa ja ohjausta
• terapeuttista harjoittelua, manuaalista ja fysikaalista terapiaa
• verkostoyhteistyötä
• apuvälineiden käytön ja työelämän valmiuksien harjoittelua
• ohjausta harrastus- ja vapaa-ajantoimintoihin.

Fysioterapia voidaan toteuttaa erilaisilla viitekehyksillä ja menetelmillä. Fysioterapeutilla
pitää olla käyttämänsä viitekehyksen ja menetelmän koulutus.
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Lue lisää palvelukuvauksesta Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapiat 1.1.2023
alkaen.

1.5.1.3 Kuvataidepsykoterapia
Kuvataidepsykoterapianterapiakäynnin kestot ovat 45 minuuttia, 60 minuuttia tai 90
minuuttia.

Kuvataidepsykoterapiassa käytetään kuvallista kommunikaatiota sanallisen
kommunikaation ohella. Sitä käytetään esimerkiksi, kun sanallinen ilmaisu on
häiriintynyt tai kontaktin ja luottamuksen rakentamisessa tai tunteiden tunnistamisessa
on erityisiä vaikeuksia.

Kela myöntää kuvataidepsykoterapiaa samoilla perusteilla kuin yksilöpsykoterapia.

Lue Psykoterapia

Lue lisää palvelukuvauksesta Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapiat 1.1.2023
alkaen.

1.5.1.4 Musiikkiterapia
Musiikkiterapiakäynnin kestot ovat 45 minuuttia, 60 minuuttia tai 90 minuuttia.

Musiikkiterapiaa voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmäterapiana.

Musiikkiterapian tavoitteita ovat esimerkiksi

• vuorovaikutustaitojen edistäminen
• kehonhahmotuksen varmentuminen
• oman toiminnan jäsentäminen
• ympäristön hahmottaminen
• tarkkaavaisuuden suuntaaminen ja ylläpitäminen
• psyykkinen hyvinvointi
• itseilmaisuun edistäminen
• tunne-elämän, itsetuntemuksen, itseluottamuksen ja elämänhallinnan

parantuminen.

Musiikkiterapeutti ja asiakas valitsevat käytettävät menetelmät asiakkaan yksilöllisten
tarpeiden mukaan.

Musiikkiterapeutti käyttää erilaisina menetelmiä esimerkiksi

• soittamista
• improvisaatiota
• äänenkäyttöä ja laulamista
• musiikin tekemiseen perustuvia menetelmiä, kuten laulujen tekemistä, säveltämistä

ja sovittamista.

Fysioakustinen tuolihoito voi olla vain pienenä osana musiikkiterapiaa.

Lue lisää palvelukuvauksesta Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapiat 1.1.2023
alkaen.
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Vaativa lääkinnällinen kuntoutus matkojen arvonlisävero
LomakkeisiinKU203 jaKU205 on lisätty kohta,
johon arvonlisäverovelvollinen palveluntuottaja voi kirjata tiedon arvonlisäveron
osuuden verkostokäyntiin tehdyn matkan osalta (Verohallinnon arvonlisäverouudistus). 

Arvonlisäveron voi lisätä ainoastaan sellaisen matkan kustannuksiin, joista
maksetaan verohallinnon ohjeen mukainen kilometritaksa. Terapiakäyntien
hinnat on sovittu vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapioissa sopimuksilla
ja kuntoutuspsykoterapiakäynneistä maksetaan asetuksen mukainen
korvaus. Tästä syystä niihin ei voi lisätä arvonlisäveroa. Muutos koskee niitä
musiikkiterapeutteja, jotka eivät ole terveydenhuollon ammattihenkilöitä ja ovat siitä
syystä arvonlisäverovelvollisia. Asiasta laaditaan palveluntuottajille tiedote, jossa
ohjataan käyttämään uusia lomakkeita. Lomakkeiden kääntöpuolella on myös tietoa ja
ohjeita lomakkeen täyttämiseen. 

1.5.1.5 Neuropsykologinen kuntoutus
Neuropsykologisen kuntoutuksen terapiakäynnin kestot ovat 45 minuuttia, 60 minuuttia
tai 90 minuuttia.

Neuropsykologista kuntoutusta voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmäterapiana.

Asiakas voi tarvita neuropsykologista kuntoutusta, kun hänen suoriutumisen ja
osallistumisen rajoitteita ovat esimerkiksi

• tarkkaavaisuuden, päättelyn, muistin ja kielellisten toimintojen ja
hahmotustoimintojen

• toiminnanohjauksen ja käyttäytymisen säätelyn
• tunne-elämän tai sosiaalisen vuorovaikutuksen alueilla.

Neuropsykologisen kuntoutuksen tavoitteita ovat esimerkiksi

• rajoitteiden lievittäminen
• uusien toimintatapojen kehittäminen ja kompensoivien taitojen harjoittaminen ja

käyttöönotto
• asiakkaan vahvuuksien ja rajoitteiden tiedostamisen kehittäminen
• omatoimisuuden lisääminen.

Neuropsykologisen kuntoutuksen menetelmiä ovat esimerkiksi

• toimintojen harjoittaminen
• korvaavien taitojen kehittäminen ja käyttöönotto
• apuvälineiden käytön harjoittelu
• psykoedukatiivinen ja psykososiaalinen ohjaus ja neuvonta
• muu psyykkinen tuki.

Asiakas määrittelee yksilölliset tavoitteensa terapeutin ja mahdollisuuksien mukaan
läheistensä kanssa. Hän sopii terapeutin kanssa kuntoutumisessaan käytettävistä
menetelmistä ja aikataulusta.

Harjoitusvälineitä ovat esimerkiksi neuropsykologiset harjoitusohjelmat,
tietokonepohjaiset kuntoutusohjelmat, harjoitus- ja opetusmateriaali sekä
havainnollistamisvälineet.

Kuntoutusta toteuttava neuropsykologi toteuttaa myös kuntoutukseen liittyvät
ohjauskäynnit.
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Neuropsykologisen kuntoutuksen hakemiseen asiakas tarvitsee hakemuksen
ja kuntoutussuunnitelman, jonka pohjana on aina neuropsykologinen tutkimus.
Neuropsykologien vähäisen määrän vuoksi Kela voi hyväksyä myös neuropsykologisen
tutkimuksen, jonka on tehnyt psykologi ilman neuropsykologin pätevyyttä.

Tällaiseksi hyväksytään neuropsykologinen tutkimus, jonka on tehnyt psykologi, joka
toimii erikoissairaanhoidossa tai erikoissairaanhoidon tasoisessa

• lastenpsykiatrisessa
• nuorisopsykiatrisessa
• neuropsykiatrisessa
• psykiatrisessa
• foniatrisessa
• lastenneurologisessa
• neurologisessa yksikössä.

Lisäksi Kela hyväksyy

• ostopalveluna hankitut neuropsykologin tekemän neuropsykologisen tutkimuksen
• muussa yksikössä toimivan psykologin tekemän neuropsykologisen tutkimuksen

seuraavin ehdoin:
– tutkimuksen tekevälle psykologille on nimetty ohjaava neuropsykologi,

jota pitää olla mahdollisuus konsultoida tutkimuksen suunnittelussa,
sen suorittamisessa sekä lausunnon kirjoittamiseen liittyvissä asioissa.
Neuropsykologin konsultointi voi tapahtua puhelimitse tai esimerkiksi
kuvapuhelun välityksellä

– ohjaava neuropsykologi varmistaa neuropsykologisen tutkimuksen ja
kirjoitetun lausunnon oikeellisuuden, psykologi kirjaa varmistuksen ja ohjaavan
neuropsykologin nimen, toimipaikan ja yhteystiedot lausuntoon.

Lausunto jatkohakemusta varten
Kela tarvitsee jatkohakemusta varten julkisen terveydenhuollon hoitavan lääkärin
lausunnon, josta tulee selvitä perusteet kuntoutuksen jatkamiselle, kuntoutuksen
ennuste, kesto ja tiheys. Lisäksi kuntouttavan neuropsykologin pitää toimittaa Kelaan
terapiapalaute toteutuneesta neuropsykologisesta kuntoutuksesta.

Lue lisää palvelukuvauksesta Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapiat 1.1.2023
alkaen.

1.5.1.6 Perheterapia
Perheterapianterapiakäynnin kestot ovat 45 minuuttia, 60 minuuttia tai 90 minuuttia.

Perheterapian tavoitteena on perheen sisäisen vuorovaikutuksen edistäminen tai
muuttaminen sellaiseksi, että se mahdollistaa asiakkaan psyykkisen, sosiaalisen ja
fyysisen terveyden.

Perheterapia toteutuu perheterapiakäynneillä terapeutin tai terapeuttien ja
perheenjäsenten välisessä vuorovaikutuksessa. Perheterapiaan voi osallistua
asiakkaan lisäksi esimerkiksi puoliso, asiakkaan vanhemmat ja tarvittaessa sisaruksia.
Kokoonpano eri terapiakerroilla voi vaihdella. Kyse on perheen terapiasta, jossa
pääasiallisesti työskennellään koko perheen kanssa. Perheterapiaan voi sisältyä
ainoastaan yksittäisiä tapaamisia kahden kesken asiakkaan kanssa.
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Muista terapiamuodoista poiketen perheterapiassa on mahdollista, että yksi tai kaksi
terapeuttia tapaa perhettä tai perheenjäseniä samanaikaisesti. Kela voi myöntää
asiakkaalle perheterapian rinnalla yksilöterapiaa, kun sen tarve on lääkärinlausunnossa
yksilöllisesti perusteltu.

Kela myöntää vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen perheterapiaa samalla tavalla kuin
vaativan lääkinnällisen kuntouksen yksilöpsykoterapiaa.

Lue lisää Psykoterapia, Psykoterapian hakeminen

1.5.1.7 Psykoterapia
Psykoterapian terapiakäynnin kestot ovat 45 minuuttia, 60 minuuttia tai 90 minuuttia.

Psykoterapiaa voidaan myöntää yksilö- ja ryhmäterapiana.

Psykoterapian tavoitteena on, että asiakas selviytyy jokapäiväisen elämän erilaisista
haasteista ja vuorovaikutuksellisista vaatimuksista.

Psykoterapiakokonaisuuteen vaikuttavat asiakkaan

• sairaus ja psyykkinen oireilu
• kokonaistilanne
• terapian tavoitteet ja terapiasta saatu hyöty.

Kun asiakas hakee vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena psykoterapiaa
ensimmäistä kertaa, hän liittää hakemukseen ajantasaisen psykiatrian erikoislääkärin
lausunnon.

Lausunnossa pitää olla selvitys

• asiakkaan sairauden nykytilasta
• psykoterapian tarpeesta ja soveltuvuudesta
• kuntoutuksen tavoitteista ja suositus kuntoutuksesta perusteluineen.

Julkisen terveydenhuollon psykiatrisessa yksiköissä psykiatriaan tai muuhun
lääketieteen alaan erikoistuvien lääkärien lausunnot rinnastetaan mainittujen lääkärien
lausuntoihin. Lääkäri voi olla erikoistumassa muuhunkin kuin psykiatriaan, esimerkiksi
työterveyshuoltoon tai yleislääketieteeseen, jolloin hän saa ohjauksen opintojaan
ohjaavalta psykiatrilta.

Psykoterapian hakeminen
Psykoterapian hakeminen ensimmäistä kertaa perustuu aina psykiatrian erikoislääkärin
arvioon ja sen pohjalta laadittuun lääkärinlausuntoon psykoterapian tarpeesta ja
soveltuvuudesta asiakkaalle.

• Jos yksityispuolella toimiva psykiatri on laatinut kuntoutussuunnitelman, pitää
suunnitelma hyväksyttää julkisessa terveydenhuollossa ja hyväksyjäksi riittää
lääkäri. Hyväksyjältä ei edellytetä tässä tilanteessa psykiatrin koulutusta.

• Jos kuntoutussuunnitelman laatii lääketieteen opiskelija, pitää myös ohjaavan
lääkärin tavata asiakas ja vahvistaa laadittu kuntoutussuunnitelma omalla
allekirjoituksellaan. Psykoterapiassa ohjaavan lääkärin pitää olla psykiatri silloin
kun vaaditaan psykiatrin lausuntoa.

Kela edellyttää, että jatkohakemuksen liitteenä on
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• ale 18-vuotiaan asiakkaan kohdalla psykiatrian erikoislääkärin arvioon perustuva
kuntoutussuunnitelma vuosittain

• 18 vuotta täyttäneen asiakkaan kohdalla hoitavan lääkärin laatima
lääkärinlausunto.

Jos terapiakäynnit eivät ole toteutuneet suunnitelman mukaisesti tai terapia ei
ole edennyt tavoitteiden mukaisesti, Kela edellyttää psykiatrian erikoislääkärin
laatimaa lääkärinlausuntoa vuosittain. Muulloin psykiatrian erikoislääkärin laatimaa
lääkärinlausuntoa edellytetään vähintään kolmen vuoden välein.

Lue lisää palvelukuvaukset Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapiat 1.1.2023
alkaen.

1.5.1.8 Puheterapia
Puheterapian terapiakäynnin kestot ovat 45 minuuttia tai 60 minuuttia.

Puheterapia voidaan myöntää yksilö- tai ryhmäterapiana tai samanaikaisesti sekä
yksilö- että ryhmäterapiana.

Puheterapian tarkoitus on

• ehkäistä, lieventää tai poistaa kielen ja puheen häiriöitä sekä niihin liittyviä
vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin ongelmia

• harjoittaa äänentuottoa
• harjoittaa syömis- ja nielemistoimintoja
• opettaa ja harjoitella puhetta tukevien menetelmien eli kommunikaation

apuvälineiden (esim. viittomien, kuvien tai Bliss-symbolien) ja
kommunikaatiolaitteiden käyttöä

• ohjata ja tukea lähiympäristöä kommunikaation edistämisessä.

Huomautus

Viittomakielen opetus ja symbolikirjojen kokoaminen kuuluvat
hyvinvointialueen järjestämisvastuulle.

Puheterapian hakeminen
Puheterapian hakeminen ensimmäistä kertaa perustuu aina puheterapeutin arvioon
ja sen pohjalta laadittuun julkisen terveydenhuollon lääkärinlausuntoon puheterapian
tarpeesta ja soveltuvuudesta asiakkaalle.

• Jatkohakemuksen liitteenä pitää olla julkisen terveydenhuollon puheterapeutin
arvio puheterapian perustellusta tarpeesta silloin, kun sitä asiakkaan tarpeen ja
hyvän hoito- ja kuntoutuskäytännön mukaisesti tarvitaan.

• Alle 4-vuotiaan lapsen tarkempaa psykologista tutkimusta ei edellytetä, kun
diagnoosina on kehityksellinen kielihäiriö tai monimuotoinen kehityshäiriö.

Kun asiakkaalla on muusta syystä huomattavia suoriutumisen ja osallistumisen
vaikeuksia, ei puheterapian perusteena olevan häiriön tarvitse olla huomattava,
vaan oikeus vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen arvioidaan kokonaistilanteen
perusteella.
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Kela järjestää puheterapiaa suomen ja ruotsin kielellä. Terapiaa voidaan toteuttaa
muulla kielellä edellyttäen, että Kelan kanssa sopimuksen tehneellä palveluntuottajalla
on siihen riittävä kielitaito.

Monikielisten lasten altistuminen suomen tai ruotsin kielelle voi olla edellytys
asianmukaisen diagnoosin asettamiseksi.

Puheterapian myöntäminen ei edellytä asiakkaan pitkää altistumista suomen tai ruotsin
kielelle, jos lapsella on huomattavia vaikeuksia äidinkielessä esimerkiksi

• puheen puuttumisen, huomattavan niukan tai epäselvän puheen
• ymmärtämisen ongelmien ja vuorovaikutus ongelmien
• suun motoriikan, änkytyksen tai syömisvaikeuksien vuoksi.

Kela voi myöntää sisäkorvaistutteen saaneelle lapselle puheterapia heti
sisäkorvaistutteen aktivoimisen jälkeen noin 1 vuoden ikäisestä siihen saakka, kun hän
täyttää 3 vuotta. Päätös voidaan antaa kahden

vuoden ajalle. Sisäkorvaistutteen saaneen lapsen yksilöllinen kyky oppia kieltä
vaikuttaa puheterapian tarpeeseen sen jälkeen, kun lapsi on täyttänyt 3 vuotta. Osalla
tarve voi jatkua vielä kouluiässä.

Muuta kuulon apuvälinettä käyttävän lapsen puheterapian tarve vaihtelee yksilöllisesti,
ja mahdollisuus saada Kelan järjestämää puheterapiaa arvioidaan lapsen
kokonaistilanteen perusteella.

Usein puheterapia aloitetaan terveydenhuollossa osana hyvää hoitoa, mutta sitä ei
edellytetä vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen puheterapian myöntämiseksi.

Lue esimerkiksi Käypä hoito –suositus Kehityksellinen kielihäiriö.

Lue lisää palvelukuvauksesta Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapiat 1.1.2023.

1.5.1.9 Ratsastusterapia
Ratsastusterapian terapiakäynnin kestot ovat 45 minuuttia tai 60 minuuttia.

Ratsastusterapian yksilöity tavoite ja tarpeellisuus perustellaan
kuntoutussuunnitelmassa.

Fysio- ja toimintaterapeuttien ammatilliset lähestymistavat poikkeavat peruskoulutuksen
pohjalta toisistaan. Fysioterapeutin tai toimintaterapeutin toteuttama ratsastusterapia
valitaan kuntoutussuunnitelman ja kuntoutustavoitteiden perusteella. Ratsastusterapian
jatkotarve arvioidaan vuosittain terapiapalautteen ja kuntoutussuunnitelman perusteella.
Ratsastusterapia ei voi toteutua kotikäyntinä eikä etäterapiana. Verkostokäynnit on
mahdollista toteuttaa etämenetelmin.

1.5.1.9.1 Ratsastusterapia fysioterapeutin
toteuttamana

Ratsastusterapia voi toteutua itsenäisenä terapiana, samanaikaisesti tai jaksotettuna
fysioterapian kanssa. Fysio- ja ratsastusterapiakäyntien yhteismäärä arvioidaan
suhteessa kuntoutukselle asetettuihin tavoitteisiin. Ratsastusterapia voi osaltaan tukea
fysioterapeuttisia tavoitteita, kun kysymyksessä on esimerkiksi asiakkaan
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• motorinen ongelma, kuten poikkeava tonus, asymmetria, asento- ja
tasapainoreaktioiden puutteellisuus tai vartalon puutteellinen hallinta

• jännelyhentymien ja virheasentojen ehkäiseminen tai niistä aiheutuvien haittojen
lievittäminen

• oman kehon ja liikkeiden hahmottamisen vaikeudet
• näkövamman, kehityshäiriön tai viivästyneen kehityksen aiheuttaman asennon

muutoksen kuntouttaminen
• tilanne, jossa ratsastusterapiaa voidaan käyttää motivointikeinona.

Lue lisää palvelukuvauksesta Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapiat 1.1.2023
alkaen.

1.5.1.9.2 Ratsastusterapia toimintaterapeutin
toteuttamana

Ratsastusterapia voi toteutua itsenäisenä terapiana, samanaikaisesti tai jaksotettuna
toimintaterapian kanssa. Toiminta- ja ratsastusterapiakäyntien yhteismäärä arvioidaan
suhteessa kuntoutukselle asetettuihin tavoitteisiin. Ratsastusterapia voi osaltaan tukea
toimintaterapeuttisia tavoitteita, kun kysymyksessä on esimerkiksi asiakkaan

• oman kehon ja liikkeiden hahmottamisen vaikeudet
• silmä- käsikoordinaation kehittämisen tarve
• kaksikätisen toiminnan harjoittelu
• aistitiedon jäsentämisen harjoittelu
• näkövamman, kehityshäiriön tai viivästyneen kehityksen aiheuttaman asennon

muutoksen sietäminen
• autismiin, kehitysvammaisuuteen, tarkkaavaisuus- tai käytöshäiriöön

liittyen tarve tukea oma-aloitteellisuutta, toiminnanohjausta sekä aistitiedon
tarkoituksenmukaista käyttöä ja tuntoaistimusten sietämistä.

Lue lisää palvelukuvauksesta Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapiat 1.1.2023
alkaen.

1.5.1.10 Toimintaterapia
Toimintaterapian terapiakäynnin kestot ovat 45 minuuttia, 60 minuuttia tai 90 minuuttia.

Toimintaterapia mahdollistaa asiakkaan

• toimijuuden omassa arjessa
• itsenäisen toiminnan omassa elämässä ja valinnoissa
• arjessa tarpeellisten ja mahdollisten taitojen kehittymisen.

Toimintaterapeutti

• ohjaa ja tukee asiakkaan taitojen harjoittelua
• edistää asiakkaan kompensaatiokeinojen omaksumista erilaisilla tekniikoilla ja

apuvälineillä
• tukee asiakasta muokkaamaan fyysistä ympäristöä ja tehtäviä
• tukee asiakkaan läheistä ja lähiverkostoa sekä tekee yhteistyötä asiakkaan

lähiverkoston kanssa.
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Toimintaterapian keinoja asiakkaan toimintamahdollisuuksien parantamiseksi
ovat esimerkiksi psykososiaalisten taitojen tai arjen toimintojen harjoittelu.
Toimintaterapeutti suunnittelee terapeuttisen toiminnan asiakkaalle mielekkääksi ja
hänen toimintakyvylleen sopivaksi.

Lue lisää palvelukuvauksesta Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapiat 1.1.2023

1.5.2 Ryhmäterapia
Ryhmäterapia soveltuu erityisesti asiakkaalle, joka hyötyy taitojen harjoittelusta
ryhmässä sekä ryhmän tarjoamasta vuorovaikutuksesta ja vertaistuesta. Ryhmäterapia
tarjoaa turvallisen ympäristön harjoitella ja parantaa taitoja, joita asiakas tarvitsee
arjessaan.

Ryhmäterapian tavoitteena on vahvistaa asiakkaan aktiivista osallistumista arjen eri
vuorovaikutustilanteissa ja toiminnoissa, esimerkiksi koulussa, työssä ja vapaa-ajalla.

Lasten ja nuorten (4–17-vuotiaiden) ryhmä:

• yhden terapeutin ohjaamassa ryhmässä on 2–4 lasta tai nuorta
• kahden terapeutin ohjaamassa allasterapiaryhmässä on 3–6 lasta tai nuorta.

Aikuisten ryhmä:

• yhden terapeutin ohjaamassa ryhmässä on 3–5 asiakasta (ei koske allasterapiaa)
• kahden terapeutin ohjaamassa allasterapiaryhmässä on 3–8 asiakasta.

Ryhmäterapiassa on 10–40 käyntikertaa vuodessa. Ryhmäterapiakäynti myönnetään
aina 90 minuutin kestoisena. Myönnettyjen käyntikertojen lisäksi kuntoutuspäätös
sisältää kaksi 60 minuutin yksilökäyntiä. Yksilökäynnit järjestetään kuntoutuksen
alkuvaiheessa (kuntoutustarpeiden kartoittaminen) ja päätösvaiheessa (tavoitteiden
toteutumisen ja jatkotarpeiden arviointi).

Lasten ja nuorten ryhmäterapiassa myönnetyistä terapiakerroista toteutetaan vähintään
2 terapiakertaa vanhempien ohjauksellisina ryhmätapaamisina. Perustellusta syystä
ohjauksellisia ryhmätapaamisia voi toteuttaa enemmän, kuitenkin enintään neljäsosa
lapselle tai nuorelle myönnetyistä terapiakerroista.

Aikuisten ryhmäterapiassa läheiset voivat osallistua asiakkaan mukana ryhmäterapiaan,
kun se on suunniteltu ja sovittu ryhmään osallistuvien asiakkaiden kanssa.

Ryhmää koottaessa terapeutti tekee yhteistyötä asiakkaan hoitavan tahon tai
kuntoutukseen ohjanneen tahon kanssa. Yhteistyössä varmistuu, että ryhmään
osallistuvilla asiakkailla on riittävän yhtenäiset tavoitteet ja mahdollisuudet toimia
ryhmässä. Ryhmä voi olla suljettu tai ryhmän toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisesti
ja tiedossa olevin väliajoin täydentyvä (esim. koululaisten lukukausien mukaisesti).

Lue lisää Palvelukuvaukset Ryhmäterapiat 1.1.2022

1.5.3 Terapian toteuttaminen
Terapian pitää olla hyvän kuntoutuskäytännön ja vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen
periaatteiden mukaista sekä toteutua kuntoutuspäätöksen mukaisesti. Palveluntuottaja
toteuttaa terapiakäynnit kuntoutuspäätöksessä myönnetyn ajan pituisena.
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Huomautus

Palveluntuottaja neuvottelee mahdollisista kaksoiskäynnin tarpeista Kelan
kanssa.

Asiakkaan terapiakäynnin lisäksi saman päivänä voi toteutua

• verkostokäynti
• asiakkaan läheisen ohjauskäynti, jossa asiakas ei ole läsnä.

Palveluntuottaja voi toteuttaa terapian

• terapeutin tiloissa tai kokonaan tai osittain asiakkaan arjen ympäristössä,
esimerkiksi kotona, koulussa tai päiväkodissa

• etäterapiana kokonaan tai osittain.

Terapian vaikuttavuuden lisäämiseksi terapeutti ohjaa läheisiä tai muita asiakkaalle
merkityksellisiä toimijoita asiakkaan arjen kuntoutumisessa.

Yksilöterapiassa

• voidaan erityisistä syistä järjestää läheisen ohjauskäyntejä
• asiakas voi kokeilla liikunta- ja harrastusmuotoja ja saada ohjausta harrastuksiin
• terapeutti osallistuu verkostokäynteihin
• asiakkaan terapeutit voivat järjestää yhteiskäynnin, johon asiakas osallistuu.

Yhteiskäynnin tarkoitus on vahvistaa hyvää yhteistyötä ja toimivaa tiedonkulkua.

1.5.3.1 Tiivistäminen, vuorottelu ja ohjauksellinen
toteutus

Terapiaa on mahdollista jaksottaa siten, että se toteutuu vuorotellen toisen terapian
kanssa tai ajoittain tiivistetysti. Terapian tiivistäminen perustuu aina asiakkaan tarpeisiin.

Terapia voi toteutua myös ohjauksellisesti. Tällöin terapiassa painotetaan asiakkaan ja
mahdollisesti myös läheisten tai muiden toimijoiden ohjausta. Terapeutin antama ohjaus
vahvistaa harjoittelun ja taitojen siirtymistä asiakkaan arkeen.

1.5.3.2 Liikunta- ja harrastuskokeilu
Yksilöterapiassa terapeutti voi ohjata asiakasta kuntoutusta tukevaan liikunta- tai
muuhun harrastustoimintaan. Tarkoituksena on, että asiakas voi jatkossa yhdessä
läheistensä kanssa jatkaa harrastamista.

Terapeutti huolehtii mahdollisuuksien mukaan, että asiakkaan läheiset osallistuvat
ohjaustilanteisiin. Kokeilukertoja voi olla enintään 5 kertaa vuoden aikana. Käyntikerrat
sisältyvät myönnettyyn yksilöterapian määrään.

1.5.3.3 Eläinavusteinen terapia
Kela voi hyväksyä eläinavusteisen terapian menetelmänä, kun

• terapeutilla on terapia-alan koulutus ja koulutus eläinavusteiseen menetelmään
• eläimen käytölle on suunnitelma ja peruste
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• eläin on sopiva terapiaeläimeksi ja ympäristö on turvallinen
• terapeutilla on palvelukuvauksen mukainen tapaturmavakuutus asiakkaan

tapaturman varalle.

Lue lisää palvelukuvauksesta Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapiat 1.1.2023
alkaen ja kohta Terapioiden laskutus

1.5.3.4 Koti-, päiväkoti- ja koulukäynti
Yksilöterapia voi toteutua terapeutin toimipisteen lisäksi joko osittain tai kokonaan
asiakkaan kotona, päiväkodissa tai koulussa tai muussa asiakkaan merkityksellisen
arjen ympäristössä.

Koti-, päiväkoti- tai koulukäyntien tavoitteena on edistää

• asiakkaan arjen toimijuutta
• ympäristöissä toimivien lähihenkilöiden taitoja asiakkaan suoriutumisen ja

osallistumisen tukemiseen.

Huomautus

Kotikäyntejä ei myönnetä allasterapiaan, ratsastusterapiaan eikä
ryhmäterapiaan.

Lue lisää Kelan palvelukuvaus Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapiat 1.1.2023
alkaen

1.5.3.5 Ohjauskäynnit
Ohjauskäynnit toteutuvat vuorovaikutuksessa terapeutin ja asiakkaan läheisten kanssa.
Ohjauskäynnille voi osallistua mahdollisesti myös muita asiakkaan arjen toimijoita.

Ohjauskäynneillä

• läheiset ja muut toimijat saavat terapeutilta tietoa ja ohjausta asiakkaan arjessa
tarvitsemien taitojen harjoitteluun ja asiakkaan omakuntoutuksen tukemiseen

• terapeutti saa tietoa asiakkaan tukemiseen terapiassa.

Kela ei korvaa esimerkiksi terapeutin ja päiväkodin tai koulun henkilökunnan välisiä
neuvotteluja ilman läheisten läsnäoloa.

Läheisen ohjauskäynnit ovat mahdollisia, kun

• ne ovat tarpeen kuntoutustavoitteiden saavuttamiseksi
• asiakkaan läsnäolo ei ole tarkoituksenmukaista
• kuntoutussuunnitelmassa on erityinen perustelu ohjauskäynneille ja niiden

määrälle.

Läheisen ohjauskäynnit eivät ole mahdollisia

• allasterapiassa
• ratsastusterapiassa
• ryhmäterapiassa.
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Huomautus

Usein terapiakäynneillä tapahtua läheisen ohjaus on tarkoituksenmukaista ja
riittävää.

Yksilöpsykoterapiassa tai perheterapiassa läheisten ohjauskäynnit voi toteuttaa muu
kuin asiakkaan yksilöterapeutti tai perheterapeutti oman sopimuksensa perusteella.
Ohjauskäynnit toteuttava terapeutti laatii ohjauskäynneistä erillisen terapiapalautteen.

Ohjauskäynteihin osallistuu aina vähintään 1 lapsen tai nuoren huoltaja tai muu
läheinen tai aikuisen asiakkaan läheinen.

Ohjauskäynneille voi asiakkaan luvalla osallistua läheisten lisäksi esimerkiksi

• henkilökohtainen avustaja
• päiväkodin henkilökuntaa
• koulun henkilökuntaa
• työpaikalta tarpeellinen henkilö.

Osallistuminen voi tapahtua kasvokkain tai kuvapuheluna.

Ohjauskäyntien määrä ja kesto 
Ohjauskäyntien määrä perustuu hyvään kuntoutuskäytäntöön ja asiakkaan yksilölliseen
tarpeeseen.

 Ohjauskäyntien määrä vuodessa on enintään

• 10 käyntikertaa yksilöterapiassa
• 20 käyntikertaa alle 26-vuotiaan psykoterapiassa erityisen yksilöllisen tarpeen

perusteella
• 5 käyntikertaa perheterapiassa.

Ohjauskäynnin kesto on asiakkaan kuntoutuspäätöksessä myönnetyn terapiakerran
pituinen, kuitenkin enintään 60 minuuttia.

 Lue lisää palvelukuvauksesta Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapiat 1.1.2023
alkaen

ja kohta Maksaminen

1.5.3.6 Yhteistyökäynti
Yhteistyökäynti on asiakkaan terapiakäynti, johon asiakkaan ja terapeuttien lisäksi voi
osallistua asiakkaan läheinen. Asiakkaan tarpeen mukaan siihen voi osallistua myös
moniammatillista yksilökuntoutusta toteuttavan palveluntuottajan edustaja. 

Kun Kela on myöntänyt asiakkaalle kaksi tai useamman yksilöterapiamuodon (ml.
perheterapia) terapeutit voivat toteuttaa yhteistyökäynnin, kun se on tarpeen asiakkaan
kuntoutustavoitteiden saavuttamiseksi. Yksilöpsykoterapiassa yhteistyökäynti on
mahdollinen myös silloin, kun asiakkaan yksilöpsykoterapian toteuttaa eri terapeutti
kuin läheisen ohjauskäynnit. Yhteistyökäynnit sisältyvät asiakkaalle myönnettyjen
terapiakäyntien määrään. Käynnin kesto on 45 minuuttia. Esimerkiksi pitkien
välimatkojen vuoksi voidaan yhdistää kaksi yhteistyökäyntiä (2 x 45 min).
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1.5.3.7 Yhteisterapia
Joskus yksilöterapiassa voi olla perusteltua toteuttaa osa terapiakerroista kahden
eri terapiamuodon terapeutin toteuttamana yhteisterapiana. Yhteisterapiatilanteissa
molemmilla terapeuteilla on koulutuksensa mukainen aktiivinen terapeutin rooli.
Kumpikaan terapeuteista ei toimi avustajan roolissa.

Yhteisterapioiden tarve tulee perustella kuntoutussuunnitelmassa. Vuoden aikana
voidaan toteuttaa enintään 18 yhteisterapiakertaa.

Lue lisää palvelukuvauksesta Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapiat 1.1.2023
alkaen

1.5.3.8 Verkostokäynnit
Verkostokäynnin tarkoituksena on, että

• terapeutti antaa ja saa yhteistyössä tietoa vaikuttavan terapian toteuttamiseen
• eri toimijat voivat sopia kaikille yhteisistä, terapiassa ja asiakkaan lähihenkilöiden

ohjauksessa toteutettavista periaatteista.

Kuntoutuspäätöksen perusteella kaikki verkostokäynnit ovat mahdollisia ja voivat
toteutua läsnä- tai etäkäynteinä. Terapeutin pitää asiakkaan kanssa arvioida, voiko
asiakkaan arjen ympäristöön tehty verkostokäynti toteutua etäkäyntinä vai onko
kasvokkain tapahtuva käynti tarpeen.

Vuoden aikana asiakkaan kuntoutuspäätöksen perusteella verkostokäyntiin voi
osallistua

• yksilöterapian terapeutti
• 1 perheterapeutti
• kahden ohjaajan allasryhmäterapiassa vain toinen terapeuteista.

Arkiverkostokäyntejä on (ARKI) yhteensä enintään 4, jotka ovat

• asiakkaan koti- tai muussa arkiympäristössä tapahtuvaa asiakkaan elämäntilanteen
ja ympäristön sekä kuntoutumisen tukemisen mahdollisuuksien arviointia

• laitosmuotoisen kuntoutuksen palveluntuottajan toteuttamaa verkostoneuvottelua
tai kotikäyntiä

• arkiympäristössä toteutuvaa sosiaali- tai terveydenhuollon toteuttamaa apuvälineen
sovitusta tai käytönohjausta, jossa asiakas on mukana.

Lisäksi aikuisella asiakkaalla voi tarpeen mukaan toteutua enintään 2 ja lapsella/
nuorella enintään 4 verkostokäyntiä vuoden aikana, jotka ovat:

• Kuntoutussuunnitelman laatiminen (KUSU)
– terveydenhuollossa tehtävä lääkinnällisen kuntoutussuunnitelman laatiminen

tai tarkistaminen
– Kelan palveluntuottajana toimivan terapeutin, hoitavan tahon terapeutin ja

asiakkaan tapaaminen ennen varsinaista kuntoutussuunnitelman laatimista
• Henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman (HOJKS)

laatiminen

– perusopetuslain mukaista lapsen ja nuoren koulussa järjestettyä
henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman (HOJKS)
tekeminen
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• Varhaiskasvatuksen suunnitelman laatiminen (VASU)
– varhaiskasvatuslain mukaista päiväkodissa järjestettyä erityistä hoitoa ja

kasvatusta tarvitsevan lapsen varhaiskasvatussuunnitelman tekeminen.

Verkostokäyntien toteuttaminen edellyttää, että terapeutin lisäksi läsnä ovat

• aikuinen asiakas tai hänen edunvalvojansa
• lapsi

– lapsen läsnäolo on tarpeen, jos lapsi kykenee osallistumaan tilaisuuteen ikä ja
kehitysikä huomioiden

– alle 18-vuotias voi osallistua verkostokäyntiin ilman huoltajiaan, jos huoltajat
antavat siihen luvan

– jos lapsi ei osallistu, lapsen mielipide on selvitettävä ja otettava huomioon
varhaiskasvatussuunnitelmaa, henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä
koskevaa suunnitelmaa tai kuntoutussuunnitelmaa laadittaessa

• lapsen huoltaja.

Aikuisten psykoterapiassa ohjauskäyntejä toteuttava terapeutti voi osallistua

• asiakkaan koti- tai muussa arkiympäristössä tapahtuvaan yhteistyökäyntiin
• terveydenhuollossa tehtävään lääkinnällisen kuntoutussuunnitelman laatimista tai

tarkistamista koskevaan verkostokäyntiin.

Lasten ja alle 26-vuotiaiden nuorten yksilöpsykoterapiassa vain vanhempien
ohjauskäyntejä toteuttava terapeutti voi osallistua:

• asiakkaan koti- tai muussa arkiympäristössä tapahtuvaan verkostokäyntiin
• terveydenhuollossa tehtävään lääkinnällisen kuntoutussuunnitelman laatimista tai

tarkistamista koskevaan verkostokäyntiin.

Kela maksaa verkostokäynnistä terapeutille palvelusta vahvistetulla 60 minuutin
hinnalla. Verkostokäyntien osalta terapeutille maksetaan verohallinnon mukainen
matkakorvaus.

Jos verkostokäynti on 2 tunnin pituinen, se vähentää kaksi verkostokäyntiä.
Verkostokäyntien määrää ei suhteuteta kuntoutuspäätöksen kestoon, jos päätös
on alle 1 vuoden pituinen. Jos palveluntuottaja vaihtuu kesken kuntoutuspäätöksen
voimassaoloaikana, uudella palveluntuottajalla on mahdollisuus käyttää
kuntoutuspäätöksen mukaiset verkostokäynnit.

Terapeutin osallistumista verkostokäyntiin ei tarvitse perustella
kuntoutussuunnitelmassa eikä siitä tehdä erillistä kuntoutuspäätöstä.

Terapeutin pitää pystyä todentamaan, että hän on osallistunut verkostokäyntiin.

Arkiverkostokäynnin suunnittelu on Kelan palveluntuottajana toimivan terapeutin
vastuulla. Muiden verkostokäyntien järjestäminen on terveydenhuollon, sosiaalihuollon,
päiväkodin ja koulun lakisääteinen velvollisuus.

Lue lisää palvelukuvauksesta Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapiat 1.1.2023
alkaen

Sovellettava lainkohta: Varhaiskasvatuslaki 7a § ja Perusopetuslaki 17 a §

1.5.3.9 Tukilapsen osallistuminen terapiaan
Terapian vaikuttavuuden lisäämiseksi lapsen terapiaan voi osallistua tukilapsi, kun
molempien lasten huoltajat ovat antaneet suostumuksensa ja molempien lasten
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huoltajat ovat sitoutuneet vaitiolovelvollisuuteen. Tukilapsella tarkoitetaan lasta, joka on
psykososiaaliselta kehitykseltään ikätasoinen ja samasta ikäryhmästä asiakaslapsen
kanssa. Tukilapsen osallistuminen terapiaan mahdollistaa toiminnan mallintamisen ja
vuorovaikutustaitojen harjoittelun.

Terapeutti huolehtii tarvittavien sopimusten laatimisen eri osapuolten kanssa.

1.5.4 Moniammatillinen yksilökuntoutus
Kela järjestää vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena tehostettua moniammatillista
yksilökuntoutusta aikuisille sekä lapsille ja nuorille, mitä toteutetaan
sairausryhmäkohtaisesti eri palveluina. Moniammatillisen yksilökuntoutuksen tarkoitus
on tukea moniammatillisesti asiakkaan kuntoutukselle asetettujen tavoitteiden
saavuttamista.

Asiakkaalle soveltuva palvelu arvioidaan hänen kuntoutuksensa suunnittelusta
vastaavassa yksikössä yhteistyössä asiakkaan kanssa. Kela ohjaa ja antaa tietoa eri
palveluista, palvelujen sisällöistä ja kohderyhmistä sekä suomen- ja ruotsinkielistä
palvelua toteuttavista palveluntuottajista.

Asiakas voi valita moniammatillisen yksilökuntoutuksen toteuttajaksi palveluntuottajan,
jolla on sopimus Kelan kanssa palvelusta. Palvelun sisältö ja asiantuntemuksen
pitää vastata asiakkaan sairautensa ja vammansa aiheuttamaan ajankohtaiseen
kuntoutustarpeeseen ja -tavoitteisiin. Asiakkaan pääasiallinen diagnoosi ei ole ainoa
valintaa ohjaava tekijä, vaan asiakkaan kuntoutumisen tarvetta Kelassa selvitetään
kokonaisvaltaisesti.

Aikuisten yksilökuntoutuksen tavoitteena ovat esimerkiksi

• edistää asiakkaan mahdollisuuksia selviytyä arkipäivän tilanteissa parhaalla
mahdollisella tavalla

• tunnistaa asiakkaan ja hänen läheistensä valmiudet ja keinot, jotka edistävät
asiakkaan toimintakykyä arjessa

• rohkaista asiakasta ja hänen läheistään toimimaan elinympäristössään ja
yhteiskunnassa mahdollisimman täysipainoisesti.

Lapsen ja nuoren yksilökuntoutuksen tavoitteena ovat esimerkiksi

• tukea lasta tai nuorta ja hänen perhettään toimimaan ja osallistumaan
elinympäristössään mahdollisimman täysipainoisesti

• ohjata perhettä tunnistamaan ja vahvistamaan omia voimavarojaan ja kykyä
selviytyä arkipäivän tilanteissa

• edistää lapsen tai nuoren kasvua, itsenäistymistä ja tulevaisuuden suunnittelua.

Kuntoutus kestää 10–26 vuorokautta yksilöllisen kuntoutustarpeen mukaan. Yli 10
vuorokauden kokonaisuudet toteutetaan useammassa jaksossa.

Kun asiakkaan kuntoutustarpeet ja -tavoitteet liittyvät sairauden tai vamman
aiheuttamaan sopeutumisvaiheeseen, eikä soveltuvaa sopeutumisvalmennuskurssia
ole saatavilla, voidaan kuntoutus toteuttaa 10 vuorokauden moniammatillisena
yksilökuntoutuksena. Tällöin yksilökuntoutuksen sisällössä painottuu
sopeutumisvaiheen tukeminen.
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1.5.4.1 Milloin Kela voi myöntää moniammatillisen
yksilökuntoutuksen

Kela voi myöntää asiakkaalle moniammatillisen yksilökuntoutuksen silloin, kun se on
ajankohtaisesti tarpeellinen mahdollistamaan hänen suoriutumistaan ja osallistumistaan
arjen toiminnoissa. Myönnettävän yksilökuntoutuksen pitää perustua asiakkaan
ajankohtaiseen kuntoutustarpeeseen.

Yksilökuntoutuksen tarvetta arvioidessaan etuuskäsittelijä ottaa huomioon asiakkaan

• lääketieteellisen terveydentilan ja sen vaikutukset suoriutumiseen ja
osallistumiseen

• elämänvaiheen ja -tilanteen sekä niiden muutokset
• kuntoutuksen tavoitteet
• kuntoutuskokonaisuuden.

Asiakas voi tarvita tehostettua ja moniammatillisesti toteutuvaa yksilökuntoutusta
esimerkiksi, kun asiakkaan

• jaksaminen ei mahdollista riittävän intensiivistä terapiaan osallistumista
• itsenäinen toimintakyky (esim. kävelykyky) on vaarantumassa
• elämäntilanne heikentää itsenäisen selviytymisen mahdollisuuksia
• kuntoutuksen tavoitteet eivät ole saavutettavissa terapian tuella.

Etuuskäsittelijä arvioi moniammatillisen yksilökuntoutuksen myöntämisedellytykset
asiakkaan yksilöllisen ja ajankohtaisen tilanteen perusteella. Kuntoutustarpeen
arvioinnissa huomioidaan aikaisemmin toteutunut kuntoutus ja sen vaikuttavuus sekä
ajankohtainen kuntoutuskokonaisuus ja sen vaikuttavuus.

Jos kuntoutussuunnitelma on pitkään voimassa, etuuskäsittelijä arvioi kuntoutuksen
tarpeen

• hakemuksen
• voimassa olevan kuntoutussuunnitelman
• käytettävissä olevien kuntoutuspalautteiden
• tarvittaessa haastattelun perusteella.

Tarvittaessa etuuskäsittelijä pyytää asiakasta toimittamaan Kelaan
kuntoutussuunnitelmaa täydentävän selvityksen.

Asiakkaalle soveltuvaa palvelulinjaa arvioidessaan etuuskäsittelijä ottaa huomioon
asiakkaan sairauden tai vamman aiheuttamat ajankohtaiset kuntoutustarpeet ja -
tavoitteet.

Aikuisen moniammatillisen yksilökuntoutuksen palvelut ovat

• aistivammojen yksilökuntoutus
– kuulonäkövammojen ja näkövammojen yksilökuntoutus

• neurologinen yksilökuntoutus
– selkäydinvammaisen yksilökuntoutus

• tule- ja reumasairauksien yksilökuntoutus
• yleissairauksien yksilökuntoutus.

Lasten ja nuorten yksilökuntoutuksen palvelut ovat

• aistivammojen yksilökuntoutus
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– kuulovammojen, kuulonäkövammojen ja näkövammojen yksilökuntoutus
• yleis- ja neurologinen yksilökuntoutus.

Lue lisää vuonna 2022 voimaan tulleista palvelukuvauksista: Vaativan lääkinnällisen
moniammatillisen yksilökuntoutuksen palvelukuvaukset ja Kelan kuntoutuksen
palvelukuvauksen yleinen osa

Lue lisää Vieraan kielen tulkkauksen järjestäminen päätöksen teossa huomioitavaa

1.5.4.2 Sisältö ja toteutus
Ennen moniammatillisen yksilökuntoutuksen alkamista palveluntuottaja ottaa yhteyttä
asiakkaaseen ja lähettää sovitusti kutsukirjeen. Moniammatillisen yksilökuntoutuksen
kesto perustuu kuntoutussuunnitelmaan.

Kesto on

• yleensä 18 vuorokautta
• vähintään 9 vuorokautta 
• enintään 24 vuorokautta.

 Yli 10 vuorokauden mittaiset yksilökuntoutuskokonaisuudet pyritään jaksottamaan
kahteen tai kolmeen jaksoon. Jaksotus suunnitellaan siten, että yhteen jaksoon sisältyy
enintään yksi sunnuntai. Lyhyet jaksot (alle 7 vrk) toteutetaan arkipäivinä. Asiakkaan
tarpeen mukaan kuntoutus voidaan toteuttaa kuitenkin myös yhtenä kokonaisuutena.

Moniammatillinen yksilökuntoutus toteutuu asiakkaan tarpeiden ja palvelukuvauksen
mukaisesti majoituksella tai ilman majoitusta.

Kun kulkuyhteydet eivät mahdollista asiakkaan saapumista palveluntuottajan luokse
ensimmäisenä kuntoutusaamuna, asiakas tarvitsee majoittumisen palveluntuottajan
tiloissa jo edeltävänä iltana ennen yksilökuntoutuksen alkua.

Asiakas

• varmistaa etukäteen palveluntuottajalta majoituksen ja tarvitsemansa avustamisen,
mikä palveluntuottajan pitää järjestää

• maksaa yöpymisen itse ja hakee Kelasta yöpymiskorvauksen.

Palveluntuottaja

• valitsee asiakkaan kuntoutustarpeiden ja -tavoitteiden perusteella asiakkaalle
sopivimmat asiantuntijat ja suunnittelee jakson sisällön

• järjestää asiakkaan arjen kokonaistilanteen perusteella ennen kuntoutuksen alkua
ja/tai sen aikana asiakkaan kotipaikkakunnalla toteutuvan keskimäärin 2 tuntia
(ilman matkoja) kestävän kotikäynnin

• kutsuu kotikäynnille asiakkaan lisäksi terapeutin ja muut tarpeelliset asiakkaan
lähiverkoston toimijat

• järjestää kotikäyntiä korvaavan verkostoneuvottelun, joka kestää keskimäärin 2
tuntia.

Moniammatillisen yksilökuntoutuksen päiväohjelman pituus on vähintään 6 tuntia.

• Kuntoutusjakson alussa tavoitteet määritellään Omat tavoitteeni -lomakkeella GAS-
menetelmää (Goal Attainment Scaling) käyttäen

– asiakkaan kuntoutustavoitteet perustuvat kuntoutussuunnitelmaan,
ennakkokyselyyn, verkostoneuvotteluun ja asiakkaan kanssa keskusteluun.
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Palvelutarpeen tasot
Moniammatillisen yksilökuntoutuksen palveluissa on kaksi asiakkaan palvelutarvetasoa:
osittainen palvelutarve ja jatkuva palvelutarve. Kaikilla Kelan kanssa sopimuksen
tehneillä palveluntuottajilla on molempien palvelutarpeiden mukaista palvelua.

Palveluntuottaja arvioi asiakkaan palvelutarpeen tason. Arvioinnin perustana
ovat julkisen terveydenhuollon laatima kuntoutussuunnitelma ja muut asiakkaan
kokonaistilanteesta saadut tiedot. Asiakkaan palvelutarpeen määräytymiseen vaikuttaa
asiakkaan tarvitsema henkilökohtaisen avun määrä. Asiakkaan palvelutarpeen taso voi
tarkentua ensimmäisen kuntoutusjakson aikana, mutta ei enää sen jälkeen.

Taso 1 = osittainen palvelutarve:

Asiakas on osin omatoiminen, mutta tarvitsee jonkin verran apua päivittäisissä
toiminnoissaan.

• Asiakas voi tarvita apua muun muassa ymmärretyksi tulemisessa,
toiminnanohjauksessa, tiedonkäsittelyssä, näön-tai kuulonvaraisessa toiminnassa,
muistamisessa, hahmottamisessa, liikkumisessa, ruokailussa, siirtymisessä,
henkilökohtaisen hygienian hoitamisessa, kuntoutustilanteeseen saattamisessa tai
kuntoutustoimenpiteessä.

• Asiakkaalla on osittainen avustavan henkilöstön tarve.

Taso 2 = jatkuva palvelutarve:

• Asiakas tarvitsee päivittäisissä toiminnoissaan lähes jatkuvaa tai luonteeltaan
huomattavan vaativaa henkilöstön ohjausta, valvontaa tai avustamista.

• Asiakas voi tarvita huomattavaa apua ymmärretyksi tulemisessa,
toiminnanohjauksessa, tiedonkäsittelyssä, näön-tai kuulonvaraisessa toiminnassa,
muistamisessa, hahmottamisessa, liikkumisessa, ruokailussa, siirtymisessä,
henkilökohtaisen hygienian hoitamisessa tai kuntoutustilanteeseen saattamisessa.

• Kuntoutuksen käytännön toteuttaminen vaatii kuntoutustoimenpiteiden, tilojen
tai kuntoutukseen osallistuvan henkilöstön ajankäytön suhteen huomattavia
järjestelyjä.

Palveluntuottaja kirjaa perustelut kuntoutuspalautteeseen tai läsnäolotodistukseen, kun
palveluntuottaja järjestää asiakkaalle tarpeellisen avun tason 2 mukaisesti.

Kuntoutuspalaute

Palveluntuottaja lähettää kuntoutuspalautteen asiakkaalle, Kelaan ja asiakkaan kanssa
sovituille muille tahoille kahden viikon kuluessa yksilökuntoutuksen päättymisestä.

Jos kuntoutus toteutuu jaksoissa, palveluntuottaja lähettää toteutuneista jaksoista
läsnäolotodistuksen Kelalle. Palveluntuottaja ja asiakas sopivat siitä, onko lyhyen
välikuntoutuspalautteen laatiminen tarpeellista sekä siitä, mihin se Kelan lisäksi
lähetetään.

Moniammatillisen yksilökuntoutuksen jatkaminen poissaolon
jälkeen

Palveluntuottaja ja asiakas arvioivat yksilöllisesti asiakkaan poissaolon syyn ja sen
pituuden suhteessa kuntoutuksen kokonaiskestoon. On olennaista arvioida poissaolon
vaikutusta kuntoutukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen, kun pohditaan, voiko
kuntoutus jatkua poissaolosta huolimatta.
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Jos sairaus jatkuu pidempään kuin yhden päivän, palveluntuottaja arvioi asiakkaan
kanssa, onko kuntoutusta tarkoituksenmukaista jatkaa siinä vaiheessa, keskeytyykö
kuntoutus vai siirtyykö sen toteuttaminen myöhempään ajankohtaan. Jos kuntoutus
keskeytyy tai siirtyy sairastumisen takia, siitä pitää ilmoittaa välittömästi Kelaan.

Asiakkaan ja/tai palveluntuottajan tulee aina olla etukäteen Kelaan yhteydessä, jos
poissaolon vuoksi kuntoutuksen toteuttaminen muuttuu. Asiakas ja palveluntuottaja
arvioivat, onko kuntoutusta tarkoituksenmukaista jatkaa, keskeytyykö kuntoutus vai
siirtyykö sen toteuttaminen myöhempään ajankohtaan.

Jos asiakas sairastuu äkillisesti ja on sairastumisen vuoksi poissa useampia päiviä,
voidaan alkaneen yksilökuntoutuksen ensimmäisen päivän jälkeiset poissaolopäivät
toteuttaa myöhemmin sovittuna ajankohtana, jos se on kuntoutuksen kannalta
tarkoituksenmukaista.

Jos asiakas on muun hyväksyttävän syyn vuoksi poissa useita päiviä, voidaan alkaneen
yksilökuntoutuksen ensimmäisen päivän jälkeiset poissaolopäivät toteuttaa myöhemmin
sovittuna ajankohtana, jos se on kuntoutuksen kannalta tarkoituksenmukaista.

Jos kuntoutus ei ole vielä alkanut ja asiakkaan sairastuminen tai muu hyväksyttävä syy
estää kuntoutukseen osallistumisen, kuntoutus siirtyy kokonaan toiseen ajankohtaan.

Huomautus

Kuntoutuksesta ei anneta uutta päätöstä ja kuntoutus tulee toteuttaa
alkuperäisen päätöksen voimassaoloaikana.

1.5.4.3 Läheisen osallistuminen moniammatilliseen
yksilökuntoutukseen

Moniammatilliseen yksilökuntoutukseen voi osallistua asiakkaan läheinen, jotta
asiakkaan arkeen saadaan luotua tarpeellisia kuntoutumista edistäviä toimintatapoja.
Asiakkaan läheinen on vanhempi, isovanhempi, lapsi, sisarus ja avio- tai avopuoliso tai
ystävä, joka osallistuu asiakkaan arkeen jatkuvasti (ei ole henkilökohtainen avustaja).
Läheinen osallistuu kuntoutukseen kuntoutussuunnitelman, kuntoutuspäätöksen sekä
moniammatillisen yksilökuntoutuksen ohjelman edellyttämällä tavalla.

Aikuisen asiakkaan läheinen voi osallistua enintään 5 vuorokautta tai käyntikertaa
yksilökuntoutuksen alku- ja/tai päätösvaiheeseen. Asiakkaan 1-2 yli 7-vuotiaasta lasta
voivat osallistua aikuisen läheisen kanssa 5 vuorokautta.

Lapsiasiakkaan tai nuoren asiakkaan 1-2 aikuista läheistä ja heidän lisäkseen 1-2
sisarusta voivat osallistua koko kuntoutuksen ajalle.  Tämän lisäksi alle 2-vuotias
sisarus voi osallistua aina asiakkaan kuntoutukseen. Jos lapsiasiakkaalla on enemmän
kuin 2 yli 2-vuotiasta sisarusta, Kela arvioi, onko heidän osallistumisensa perusteltua
asiakkaan kuntoutumisen kannalta. Samalla Kela selvittää palveluntuottajalta,
voiko palveluntuottaja toteuttaa kuntoutuksen useammalle kuin 2:lle yli 2-vuotiaalle
sisarukselle. Jos lapsiasiakkaan tai nuoren päivittäiseen elämään kuuluu enemmän
kuin 2 aikuista (esim. uusperhe), Kela arvioi, onko heidän osallistumisensa perusteltua
lapsen tai nuoren kuntoutumisen kannalta. Samalla Kela selvittää palveluntuottajalta,
voiko palveluntuottaja toteuttaa kuntoutuksen useammalle kuin 2:lle aikuiselle (mm.
riittävän henkilöstömäärän sekä riittävien kuntoutus- ja majoitustilojen varmistamiseksi)
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 Lue lisää Vieraan kielen tulkkaus

 Lue läheisten osallistuminen kurssikohtaisesti kurssijärjestelmästä ennen päätöksen
tekoa. 

Lue lisää Vuonna 2022 voimaan tulleet hyväksytyt Kelan palvelukuvaukset:

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen moniammatillisen yksilökuntoutuksen
palvelukuvaukset ja Kelan avo- ja laitosmuotoisen palvelukuvauksen yleinen osa

1.5.5 Kuntoutuskurssit eri sairausryhmille
Kela järjestää kuntoutuskursseja eri sairauksia sairastaville asiakkaille, jotka hyötyvät
moniammatillisesta kuntoutuksesta.

Kohderyhmä

Kuntoutuskurssit ovat asiakkaille, jotka tarvitsevat

• moniammatillista kuntoutusta työ- ja toimintakyvyn turvaamiseksi
• tukea omaan aktiiviseen osallisuuteen arjen ympäristöissä ja verkostoissa.

Kurssille ohjautuvien asiakkaiden toimintakyvyn pitää olla riittävää ryhmämuotoisesti
järjestettyyn ohjelmaan osallistumiseen. Jos asiakkaalla on laaja-alainen oireisto tai
hänen tilanteensa vaatii muutoin kuntoutusohjelman yksilökohtaisempaa suunnittelua,
moniammatillinen yksilökuntoutus voi olla soveltuvampi kuntoutusmuoto. Asiakkaan
ajantasainen kuntoutustarve ja kokonaistilanne määrittävät kurssin myöntämistä.
Tavoitteena on, että asiakas saa keinoja sairauden parempaan hallintaan sekä omaan
aktiiviseen tai läheisten tukemaan harjoitteluun. Osallistujien samankaltainen sairaus
mahdollistaa kokemusten jakamisen asiakkaiden kesken.

Samansisältöistä kurssia ei yleensä ole tarkoituksenmukaista järjestää toistuvasti.
Kurssi voidaan myöntää lyhyenkin ajan sisällä uudelleen, jos asiakkaan työ-,
toimintakyky tai muu elämäntilanne on sairauden, vamman tai muun syyn vuoksi
olennaisesti muuttunut. Samansisältöinen kurssi on perusteltu myös silloin, kun
kyseessä on etenevä tai vaihteleva sairaus, joka kuormittaa asiakkaan ja perheen
jaksamista työssä tai arkipäivässä ja he tarvitsevat uutta tietoa ja lisätukea. Pelkästään
vertaistuen saaminen ei kuitenkaan ole riittävä peruste toistuvalle kurssille.

Lapsilla ja nuorilla, joilla kuntoutustarve voi muuttua ikäkausittaisen kehityksen
myötä (esim. päiväkodin ja koulun aloittaminen, murrosikä ja itsenäistymisvaihe), voi
muuttuneessa elämäntilanteessa olla tarvetta osallistua samansisältöiselle kurssille
uudelleen yksin tai yhdessä omaisten tai läheisten kanssa.

Kursseilla käsitellään asioita monialaisesti ja käytetään kuntoutujaryhmälle soveltuvia
työmenetelmiä. Sisältö suunnitellaan asiakkaiden ja kohderyhmän tarpeiden ja
tavoitteiden mukaisesti. Palvelukuvauksissa on kuvattu toistuvan kuntoutuksen
perusteita tarkemmin.

1.5.5.1 Läheisen osallistuminen
sopeutumisvalmennus- tai kuntoutuskurssille

Läheinen voi osallistua Kelan järjestämälle sopeutumisvalmennus- tai
kuntoutuskurssille, kun osallistuminen on asiakkaan kuntoutuksen tavoitteiden
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saavuttamisen kannalta tarpeen ja kurssin sisältöön kuuluu läheisille järjestettyä
ohjelmaa.

Läheisellä tarkoitetaan asiakkaan lähiomaista (vanhemmat, lapset, sisarukset, avio-
tai avopuoliso). Muu läheinen voi olla asiakkaan päivittäiseen hoitoon tai huoltoon
osallistuva henkilö, kuten isovanhempi tai lapsen kanssa asuvan vanhemman avo-
tai aviopuoliso tai avo- tai aviopuolison lapsi. Henkilökohtainen avustaja tai muu
lähiverkoston toimija ei voi osallistua kuntoutukseen läheisenä.

Erillistä lääkärinlausunnon suositusta läheisen osallistumiselle ei
tarvita, jos asiakkaan asiakirjoista ilmenee elämäntilanteeseen liittyvä
tarve läheisen osallistumiselle. Läheisen kuntoutukseen osallistuminen edellyttää
kuitenkin, että hän toimintakykynsä puolesta kykenee osallistumaan ryhmämuotoiseen
toimintaan.

Etuuskäsittelijä tarkentaa perhekurssille osallistujat, jos niitä ei ole hakemusasiakirjoissa
ilmoitettu. Jos perhekurssille haetaan toistuvasti, on toistuvan kuntoutuksen tarpeen
perustelu oltava lääkärinlausunnossa.

Jos perheessä useampi sisarus sairastaa samaa sairautta ja heille on myös laadittu
kuntoutussuunnitelmat, joissa suositellaan kuntoutusta, sisarukset osallistuvat jaksolle
asiakkaina. Heille tehdään omat kuntoutuspäätökset.

Läheiset osallistuvat kurssiohjelman mukaisesti kurssille. Omaishoitajien parikursseille
osallistuu asiakkaiden lisäksi heidän hoitamansa puoliso tai aikuinen läheinen.
Hoidettavan omaisen terveydentilasta ja toimintakyvystä on kuntoutukseen
tultaessa esitettävä alle vuoden vanha lääketieteellinen selvitys, esimerkiksi kopio
sairauskertomuksen tekstistä tai sairaalajakson loppuarvio tai kotihoidon antama
selvitys terveydentilasta sekä tieto ajantasaisesta lääkityksestä. Hoidettavan omaisen
tai läheisen tulee selviytyä kuntoutuksellisesta ohjelmasta jokaisena kuntoutuspäivänä
neljän tunnin ajan palvelukuvauksen edellyttämällä tavalla.

• Jos hoidettava läheinen tarvitsee paljon apua, ohjausta ja valvontaa päivittäisissä
toiminnoissaan, on ratkaisua valmisteltaessa otettava yhteys omaishoitajaan
ja keskusteltava hänelle tarkoituksenmukaisemmasta vaihtoehdosta (esim.
omaishoitajien yksilökurssi).

Läheisen osallistuminen kurssille on perusteltua esimerkiksi ensimmäisen kerran
asiakkaan sairastumisen jälkeen tai sairaustilanteen olennaisesti muuttuessa. Läheinen
voi osallistua kuntoutukseen useammin kuin kerran, esimerkiksi lasten perhekursseilla,
jos se on tarpeen hyvän kuntoutuksen toteuttamiseksi ja lapsen toimintakyvyn
tavoitteiden saavuttamiseksi.

Läheiset eivät osallistu Kelan kustantamana kurssille henkilökohtaisina avustajina.
Palveluntuottaja huolehtii siitä, että kurssilla on riittävästi avustavaa henkilökuntaa
asiakkaita varten.

Perhekurssit

• Aikuisten, lasten tai nuorten kurssilla asiakkaan perhe osallistuu kuntoutukseen
koko kurssin ajan.

• Aikuisten perhekursseilla läheisten määrä asiakasta kohden on keskimäärin yksi
aikuinen omainen ja kaksi lasta. Lasten ja nuorten perhekursseilla omaisten määrä
asiakasta kohden on keskimäärin kaksi aikuista läheistä ja kaksi sisarusta

• Etuuskäsittelijä arvioi, onko sisarusten osallistumiselle kuntoutuksellinen tarve. Alle
kaksivuotiailta ei vaadita kuntoutuksellista tarvetta.
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• Etuuskäsittelijä voi yksilöllistä tarveharkintaa käyttäen tehdä päätöksen
kuntoutukseen useammalle kuin kahdelle sisarukselle.

– Jos perheen kokonaistilanteen perusteella useamman sisaruksen
osallistuminen on perusteltua, etuuskäsittelijä varmistaa ennen päätöksen
tekoa palveluntuottajalta, että se on mahdollista.

Osittaiset perhekurssit

• Asiakkaan aikuinen läheinen tai perhe osallistuu kuntoutukseen osan
aikaa. Osallistujat ja osallistumisvuorokaudet kuvataan palvelukohtaisissa
palvelukuvauksissa ja kuntoutuskurssijärjestelmässä.

• Kun kurssin kohderyhmäkuvauksessa mainitaan kurssin osallistujina
asiakkaan yksi aikuinen läheinen, päätös tehdään palvelukuvauksen ja
kohderyhmäkuvauksen mukaan yhdelle vanhemmalle, puolisolle tai muulle
aikuiselle läheiselle.

• Pari- ja perhekurssille ja osittaisille perhekursseille asiakas voi osallistua
yksin niissä tilanteissa, kun hänellä ei ole osallistuvaa läheistä tai läheinen on
estynyt osallistumasta. Kommunikaatioon painottuvilla aivoverenkiertohäiriön
sairastaneiden parikursseilla läheisen läsnäolo on kurssilla välttämätön,
koska läheinen tukee asiakasta puheterapiassa.

• Asiakas, jolla ei ole kuntoutukseen osallistuvaa läheistä, ohjataan ensisijaisesti
kurssille, jossa ei ole omaisille jaksoja.

Parikurssit

Puoliso tai muu aikuinen läheinen osallistuu kuntoutukseen koko kurssin ajan.

Lue läheisten osallistuminen kurssikohtaisesti kurssijärjestelmästä ennen päätöksen
tekoa.

Lue lisää

Vieraan kielen tulkkauksen järjestäminen

1.5.6 Etäkuntoutus
Etäkuntoutus on ammattilaisen ohjaamaa ja seuraamaa tavoitteellista kuntoutusta, joka
toteutetaan verkkoyhteyden välityksellä reaaliaikaisina kuvapuheluina.

Etäkuntoutus voi

1) sisältyä tai sisältyy osaan kuntoutuspalvelun toteutusta

2) olla vaihtoehtoinen toteutustapa.

Silloin, kun etäkuntoutus on vaihtoehtoinen toteutustapa, voivat asiakas ja
palveluntuottaja sopia kuntoutuksen toteuttamisesta etäkuntoutuksena.

Etäkuntoutus toteutetaan aina palvelukuvauksen mukaisesti niissä palveluissa, joissa
palvelukuvaus on olemassa. Palveluntuottaja vastaa etäkuntoutuksen tietoturvasta, -
suojasta ja yksityisyyden suojasta.

Kuvapuhelu
Kuvapuhelu on reaaliaikaista etäkuntoutusta, jossa on mukana ääni ja kuva.
Kuvapuhelu toteutuu palveluntuottajan valitsemalla tietoturvallisella sovelluksella tai
alustalla.
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Kuvapuhelu voidaan toteuttaa yksilöllisenä tai ryhmämuotoisena.

Useissa kuntoutuspalveluissa ennakko-, väli-, tai seurantayhteydenottoja voidaan
toteuttaa kuvapuheluina. Lisäksi osaan kuntoutuspalveluista sisältyy kuvapuheluita.

Asiakkaalla pitää olla rauhallinen, yksityisyyden suojan takaava tila kuvapuheluita
varten.

Etäkuntoutuksen laitteet

Asiakas tarvitsee etäkuntoutukseen osallistumiseksi

1) verkkoyhteydellä varustetun laitteen (tietokone, tablet-tietokone tai älypuhelin)

2) tarvittaessa lisälaitteet (esimerkiksi web-kamera ja kuulokkeet).

Silloin, kun etäkuntoutus on vaihtoehtoinen tapa toteuttaa kuntoutusta, pitää asiakkaalla
olla omat laitteet. Osassa kuntoutuspalveluita palveluntuottaja lainaa tarvittaessa
asiakkaalle laitteet etäkuntoutukseen osallistumiseksi. Jos asiakkaalla ei ole omia
laitteita, kuntoutus toteutetaan kasvokkain ja ennakko-, väli- ja seurantayhteydenotot
puheluina.

Lue lisää etäkuntoutuksen käytännön toteuttamisesta palvelukohtaisista
palvelukuvauksista.

1.6 Ratkaiseminen
Kuntoutushakemus käsitellään ja ratkaistaan pääsääntöisesti siinä vakuutuspiirissä,
johon asiakkaan kotipaikkakunta kuuluu. Etuuskäsittelijä voi tehdä asiantuntijalääkärille
arviopyynnön, jos hän tarvitsee lääketieteellistä kannanottoa osana asiakkaan
kokonaistilanteen arviota. Arviopyynnön voi tehdä, kun asian ratkaisemiseksi
tarpeellinen haastattelu on tehty ja riittävät tiedot on saatu. Arviopyynnössä
hyödynnetään taustatiedot muista Kelan etuuksista, jos ne antavat lisätietoa työ-,
opiskelu- ja/tai toimintakyvystä sekä kokonaistilanteesta.

Kuntoutushakemusta ratkaistaessa on tarpeen tunnistaa asiakkaan muiden etuuksien
tarve. Neuvontaa voidaan tarvita tilanteissa, joissa asiakkaalla on useita Kelan etuuksia
vireillä samanaikaisesti. Asiakkaalla voi olla tarve moniammatilliseen palveluun.

Kun etuuskäsittelijä ratkaisee asiakkaan kuntoutushakemuksen, hän arvioi samalla
asiakkaan muiden etuuksien tarvetta. Asiakas voi tarvita neuvontaa tilanteissa, joissa
hänellä on useita Kelan etuuksia vireillä samanaikaisesti.

Lue lisää prosessiohjeesta Asiantuntija arvion pyytäminen ja Asiantuntija lääkärin arvion
pyytäminen

Esteellisyys
Jos etuuskäsittelijänä olet esteellinen, et saa käsitellä tai ratkaista asiaa etkä olla läsnä
asiaa käsiteltäessä, jottei läsnäolosi vaikuta asian käsittelyyn. Sinun on ensisijaisesti
itse havaittava ja todettava oma esteellisyytesi.

Etuuksille yhteinen Hallintolain soveltaminen ja asiointi toisen puolesta Kelassa -
ohje, Esteellisyys.

Lue matkojen korvaamisesta Sairaanhoidonkorvausten etuusohjeesta kohdasta Kelan
kuntoutus.
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1.6.1 Ohjaus muuhun kuntoutukseen
Kelalla on velvollisuus ohjata ja neuvoa asiakasta kuntoutusmahdollisuuksien
selvittämiseksi ja tarpeellisen kuntoutuksen järjestämiseksi.  

Jos asiakas tarvitsee sellaista kuntoutusta, jota Kela ei järjestä, etuuskäsittelijä ohjaa
asiakasta tarvittaessa muiden kuntoutuspalveluiden piiriin.

Kelan etuuskäsittelijä tekee tarpeen mukaisesti yhteistyötä muita palveluita järjestävien
tahojen kanssa, jotta asiakas saisi sujuvasti tarvitsemansa palvelut.

Jos asiakkaan tilanne ei täytä järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvan kuntoutuksen
edellytyksiä, voidaan asiakkaan pyynnöstä ja suostumuksella selvittää asiakkaan
oikeus mahdolliseen harkinnanvaraiseen kuntoutukseen.

1.6.2 Kuntoutuspäätöksen antaminen
Etuuspäätökset ovat hallintopäätöksiä. Hallintopäätöksellä tarkoitetaan viranomaisen
hallintoasiassa tekemää ratkaisua, jolla on asian käsittelyn päättävä vaikutus.

Etuuskäsittelijä antaa kirjallisen päätöksen etuuden myöntämisestä, hylkäämisestä,
lakkauttamisesta, tarkistamisesta, oikaisemisesta ja takaisinperinnästä.  

Kun päätös on kirjallinen, asiakas saa tietoonsa päätöksen perustelut ja hän voi
harkintansa mukaan valittaa päätöksestä.  

Kela noudattaa hallintolain ohjeistusta edunvalvonnan päättymisestä tai edunvalvojan
kuoleman johdosta.

Lue hallintolain soveltamisen ohjeistaedunvalvonnan päättymisestä etuudensaajan tai
edunvalvojan kuoleman johdosta.  

Etuuspäätös annetaan pääsääntöisesti lopullisena ja siihen voi hakea muutosta siten,
kuin etuuslainsäädännössä on säädetty. Tietyissä tilanteissa päätös tulee kuitenkin
antaa väliaikaisena. Päätöksen antamisesta väliaikaisena kerrotaan etuuskohtaisissa
ohjeissa,muutoksenhaku-ohjeessa ja päätöksen oikaisu ja poistaminen -ohjeessa. 

Etuuspäätökset annetaan maksutta. Päätökset annetaan suomeksi tai ruotsiksi
väestötietojärjestelmästä saatavan asiakkaan kielitiedon perusteella. 

Huomautus

Huomaa tilanteet, joissa päätös annetaan asiakkaan käyttämällä saamen
kielellä. 

Lue asiaratkaisu vai tutkimatta jättäminen,päätöksen muoto ja sisältö japäätöksen
perusteleminen 

Lue lisää matkojen korvaamisesta Sairaanhoidonkorvausten etuusohjeesta kohdasta
Kelan kuntoutus. 

Sovellettava lainkohta KKRL 45 §  KelaL 22 a §, HL 45 §  
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1.6.2.1 Päätös tilanteessa, jossa palveluntuottajaa ei
ole saatavilla

Jos kuntoutushakemuksen, kuntoutussuunnitelman ja muiden tarvittavien asiakirjojen
perusteella myöntämisen edellytykset täyttyvät, mutta terapeuttia ei ole saatavilla,
myönnetään kuntoutuspäätöksessä oikeus haettuun terapiaan.

Lue prosessiohjeesta kohta Terapiapäätöksen antaminen ilman tietoa
palveluntuottajasta

1.6.3 Kuntoutuspäätöksen pituus
Kuntoutustarpeen arvioiminen ja ratkaisu edellyttävät kuntoutussuunnitelmaa, jossa
asiakkaan kokonaistilanne on kuvattu, suoriutumisen ja osallistumisen kannalta
tarpeelliset toimenpiteet on perusteltu ja niiden tavoitteet on esitetty konkreettisesti. 

 Kuntoutuspäätös terapioista voidaan tehdä 1- 3 vuoden ajalle, kun 

• asiakas on kouluikäinen tai vanhempi 
• asiakkaan terveydentila on vakiintunut 
• asiakkaan tarvitseman terapian tarve voidaan arvioida koko kuntoutussuunnitelman

voimassaolon ajalle 

Tilannetta voidaan pitää vakiintuneena, kun 

• sairaus tai vamma ei aiheuta tiheiden kontrollikäyntien tarvetta terveydenhuollossa 
• terveydentilassa ei ole odotettavissa suuria tai ennakoimattomia muutoksia 
• sairauden kokonaisennuste on selkeästi arvioitavissa. 

Alle kouluikäisen kuntoutuspäätös tehdään pääsääntöisesti yhden vuoden ajalle.  

Kela voi myöntää sisäkorvaistutteen saaneen lapsen puheterapian heti
sisäkorvaistutteiden aktivoimisen jälkeen noin 1 vuoden ikäisestä siihen saakka, kun
lapsi täyttää 3 vuotta. Päätös voidaan antaa kahden vuoden ajalle.  

 

Kuntoutuspäätös vuoden ajalle 

Terapian tarvetta ja sen vaikuttavuutta on tarpeellista arvioida vuosittain joissakin
tilanteissa.

Kuntoutuspäätös tehdään vuoden ajalle esimerkiksi tilanteessa, jossa

• kuntoutuskokonaisuus on laaja ja sisältää useita eri terapiamuotoja
• terapian tarve ei näyttäydy pitkäaikaisena
• kuntoutuksen vaikuttavuutta asetettuihin tavoitteisiin nähden on syytä arvioida

tiiviisti
•  sairaus on etenevä ja kuntoutuksen tavoitteet ovat muuttumassa hoidollisiksi.

Moniammatillinen yksilökuntoutus  

Moniammatillisesta yksilökuntoutuksesta tehdään päätös 1 vuoden ajalle.
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Asiakkaan moniammatillisen yksilökuntoutuksen ajankohtainen tarve arvioidaan
vuosittain huolimatta siitä, että kuntoutussuunnitelmassa suositellaan vuosittaista
yksilökuntoutusta esimerkiksi kolmen vuoden ajalle.

Lue lisää prosessiohjeen kohdasta Kuntoutuspäätöksen pituus

 

 

1.6.3.1 TEPHA eli Terapian harkinnanvarainen
päätösvaihe

Jos asiakas hakee jatkoa yksilöterapiaan ja vaativan kuntoutuksen
myöntämisedellytykset eivät enää täyty, voi Kela poikkeuksellisesti järjestää
päätösjakson harkinnanvaraisena kuntoutuksena (TEPHA). Se voidaan myöntää vain
tilanteessa, jossa seuraavat kohdat täyttyvät:

• vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen myöntämisen edellytykset eivät enää täyty,
koska asiakkaan tilanne on kohentunut toteutuneen yksilöterapian aikana

• kuntoutussuunnitelmasta käy ilmi, että kysymyksessä on suunniteltu terapian
päätösvaihe, eikä vastuuta terapiasta ole tarkoituksenmukaista siirtää
terveydenhuollolle

• yksilöterapian päätösvaihe on tarpeellinen
• terapeutin vaihtaminen ei ole tarkoituksenmukaista.

Sovellettava lainkohta KKRL 9 §

Lue lisää prosessiohjeesta kohdasta TEPHA eli yksilöterapian harkinnanvarainen
päätösvaihe

1.6.3.2 Huoli-ilmoitukset
Lastensuojeluilmoitukset

Ilmoitus sosiaalihuoltoon

Ilmoitus etsivään nuorisotyöhön

Vanhuspalvelulakiin perustuva ilmoitus

1.6.4 Vieraan kielen tulkkaus
Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluihin voidaan järjestää vieraan kielen
tulkkausta, lue kooste, joka sisältää tulkkauksen määrät toimenpiteittäin. Jos
tarpeenmukaista ruotsinkielistä palvelua ei ole saatavilla, järjestetään palvelukuvauksen
mukaisen ohjelman ajalle tulkkaus. Tulkkaus järjestetään vastaavasti myös
saamenkieliselle asiakkaalle.

Lue lisää Vieraan kielen tulkkauksen järjestäminen päätöksen teossa huomioitavaa

prosessi
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1.6.4.1 Vieraan kielen tulkkauksen järjestäminen
vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen
kuntoutuspalveluissa

Tulkkausta järjestetään:

• Terapiat
• Moniammatillinen yksilökuntoutus

Tulkkausta järjestetään vain hyvin perustelluista syistä:

• Kuntoutuskurssit eri sairausryhmille
• Sopeutumisvalmennuskurssit

Tulkkausta ei järjestetä:

• Ryhmäterapia, lukuun ottamatta kuntoutujan omaisen tai läheisen kanssa
tehtävään yhteistyöhön ja ohjaukseen liittyviä käyntikertoja (Terapiat)

Lue lisää vieraan kielen tulkkauksen järjestämisestä päätöksen teossa huomioitavaa
ja vieraan kielen tulkkaus Kelan toimenpiteissä, sisältää tulkkauksen määrät
toimenpiteittäin

1.6.5 Päätöksen saajat
Kuntoutuspäätös ja valitusosoitus annetaan seuraaville tahoille: 

• asiakkaalle 
• asiakkaan huoltajalle, kun asiakas on alaikäinen 
• sosiaalihuollosta vastaava toimielin, kun lapsi (alle 18-vuotias) on otettu

lastensuojelulain mukaisesti huostaan 
• edunvalvoja,  joka hoitaa asiakkaan taloudellisia asioita 
• edunvalvontavaltuutettu, kun valtuutus kattaa taloudelliset asiat

Lue lisää edunvalvonta ja toisen asioiden hoitaminen

Asiakas ja asiakkaan huoltaja 

Etuuskäsittelijä lähettää kuntoutuspäätöksen: 

• 18 vuotta täyttäneelle asiakkaalle itselleen. 
• Alle 15-vuotiaan huoltajalle. Kun huoltajat asuvat keskenään samassa osoitteessa,

lähetetään päätös etuutta hakeneelle huoltajalle. Jos huoltajat asuvat eri
osoitteissa, päätös lähetetään molemmille huoltajille. 

• 15-17-vuotiaalle ja hänen huoltajalleen tai molemmille huoltajille, jos he asuvat eri
osoitteissa 

Oheishuoltaja 

Vanhemmat voivat sopia tai tuomioistuin voi päättää, että lapsen huolto uskotaan
vanhempien tai toisen vanhemman ohella muulle henkilölle eli oheishuoltajalle.
Oheishuoltaja on lakimääräisen huoltajan kanssa samassa asemassa. Päätös tulee
siten lähettää myös oheishuoltajalle.  

Lue lisää Alaikäisen edunvalvoja
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Sijaishuoltaja 

Tuomioistuin voi määrätä vanhempien sijasta huoltajaksi sijaishuoltajan. Sijaishuoltaja
on lakimääräisen huoltajan kanssa samassa asemassa. Päätös tulee siten lähettää
myös sijaishuoltajalle.

Huolto jaettu 

Silloin, kun tuomioistuin on antanut huoltajien välisen tehtävänjakomääräyksen tai
huoltajat ovat sosiaalitoimessa keskenään sopineet huollonjaosta, näkyy
se Oiwassa lapsen Perhetiedoissa Huolto jaettu-tietona. Huolto jaettu- tiedolla ei ole
vaikutusta huoltajan oikeuteen saada tiedoksi huollettavansa kuntoutusetuusasioita.  

Lue lisääAlaikäisen edunvalvoja (huoltaja) 

Lue lisää Oiwan Perhetietojen tulkinnasta Asiakaspalvelunohjeesta. 

Milloin päätöstä ei anneta huoltajalle?
Kuntoutuspäätöstä ei anneta tiedoksi asiakkaan huoltajalle, jos on jokin syy epäillä, että
päätöksen tiedoksi antaminen huoltajalle olisi vastoin erittäin tärkeää yleistä etua taikka
lapsen etua tai muuta erittäin tärkeätä yksityistä etua (laki viranomaisen toiminnan
julkisuudesta 11 §). Tällainen tilanne voi olla kyseessä esimerkiksi silloin, kun asiakas
on käyttänyt terveydenhuollossa potilaslain 9 §:n mukaista kielto-oikeuttaan tietojensa
luovuttamiseen huoltajalle. Kela ei ole potilaslakia soveltava viranomainen mutta kielto-
oikeus on huomioitava harkittaessa päätöksen tiedoksi antamista alaikäisen huoltajalle.
Kyse on kokonaisharkinnasta, jossa on huomioitava alaikäisen itsemääräämisoikeus,
yksityisyys ja huoltajan tiedonsaantioikeus. 

• Ota tällaisissa tilanteissa yhteyttä osaamiskeskukseen. 

Sosiaalihuollosta vastaava toimielin 

Kun lapsi on otettu huostaan, sosiaalihuollosta vastaavalla toimielimellä
(hyvinvoitialuuen sosiaaliviranomaisella) on oikeus huostaanoton tarkoituksen
toteuttamiseksi päättää lapsen olinpaikasta sekä hoidosta, kasvatuksesta, valvonnasta
ja muusta huolenpidosta ja näiden toteuttamiseksi tarpeellisesta opetuksesta ja
terveydenhuollosta. Lapsen huostaanotolla ei ole vaikutuksia lapsen huoltajuuteen tai
lapsen edunvalvontaan. Siten lapsen huoltajuus tai oikeus päättää lapsen taloudellisista
tai muista edunvalvontaan liittyvistä asioista ei siirry sosiaalihuollon toimielimelle.
Kuitenkin valtaosa lapsen hoitoon liittyvistä tehtävistä siirtyy sosiaalihuollon
toimielimelle.  

Jos alaikäinen on huostaanotettu, huoltajan asema lapsen edunvalvojana ja huoltajana
säilyy ennallaan, ellei toisin ole päätetty. Kuntoutuspäätös annetaan tällöin tiedoksi
hänen huoltajalleen (tarvittaessa molemmille) ja sosiaalihuollosta vastaavalle
toimielimelle. 

Kun lapsi on huostaanotettu, lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä on
päätöksensaaja. Sosiaalityöntekijä tiedottaa perhehoitajaa tai muuta lapsen
sijaishuoltopaikan edustajaa kuntoutuspäätöksestä. Lapsen asioista vastaava
sosiaalityöntekijä voi myös ilmoittaa Kelaan suullisesti tai kirjallisesti, että päätös
voidaan lisäksi lähettää perhehoitajalle tiedoksi. 

Kuntoutuspäätös pyynnöstä ilman valitusosoitusta 

Lähiomainen tai muu henkilö 

  46



KELA Vaativa lääkinnällinen kuntoutus 23.05.2023   

Jos Kelan hyväksymä lähiomainen tai muu henkilö on hakenut etuutta etuudensaajan
puolesta, päätös postitetaan etuudensaajalle itselleen hänen osoitteellaan. Pyynnöstä
päätös voidaan postittaa myös puhevaltaa käyttäneelle henkilölle. 

Lisätietoa asiastalähiomaisen tai muun päämiehestä huolehtineen henkilön puhevalta
(ns. lähiomaistilanteet) 

Tiedonsaantioikeutettu 

Tuomioistuin voi päättää tai huoltajat voivat sosiaalitoimen vahvistamalla
huollonjakosopimuksella sopia, että henkilöllä, joka ei ole lapsen huoltaja, on oikeus
saada lasta koskevia salassa pidettäviä tietoja. Tällaisesta henkilöstä käytetään
nimitystä tiedonsaantioikeutettu. Tiedonsaantioikeus ei koske taloudellisiksi asioiksi
luokiteltavia Kela-asioita. 

Jos henkilö, joka ei ole lapsen huoltaja, pyytää lasta koskevaa kuntoutuspäätöstä,
tulee hänen esittää Kelalle huoltajien tekemä ja sosiaalilautakunnan vahvistama
sopimus tai tuomioistuimen antama päätös. Jos Kelaan toimitetussa sopimuksessa tai
päätöksessä ei nimenomaisesti anneta oikeutta saada lasta koskevia tietoja Kelasta,
tietojen saamiseen tarvitaan huoltajan valtuutus. Tiedonsaantioikeuden laajuutta ei voi
tarkistaa luotettavasti VTJ-kyselyltä, koska päätös on kirjattu sinne lyhennettynä. 

Lue lisää tiedonsaantioikeutetuistaTietojen luovuttaminen ohjeesta. 

Lue myös Oiwan Perhetietojen tulkinnasta Asiakaspalvelun ohjeesta. 

Lastensuojelulaki 45 § ja KKRL 42 §

1.6.5.1 Päätöksestä tiedottaminen
 Tieto kuntoutuspäätöksestä on annettava  

• kuntoutuksen toteuttajalle, kuntoutuspäätös on samalla maksusitoumus
kuntoutuksesta  

• muulle asiakkaan hoidosta ja kuntoutuksesta sekä kuntoutussuunnitelman
laatimisesta vastaavalle taholle.  

Kuntoutuspäätöksen sisällöstä saa luovuttaa tietoa vain siltä osin kuin tiedot ovat
välttämättömiä kuntoutuksen toteuttamiseksi.  

Esimerkiksi tieto siitä, että asiakkaalla on resistentti bakteeri-infektio (ESBL, MRSA,
VRE), on kuntoutuksen toteuttamisen kannalta välttämätön tieto. Etuuskäsittelijän tulee
huolehtia sen välittämisestä palveluntuottajalle. 

Etuuskäsittelijä lähettää tiedot seuraavasti: 

Palveluntuottajalle 

• tieto myönteisestä kuntoutuspäätöksestä paikan varauksena ja
maksusitoumuksena 

• myönteisen päätöksen liitteenä kopiot asiakkaan hakemuksesta ja muista
kuntoutuksen toteuttamisen kannalta välttämättömistä asiakirjoista kuten
kuntoutussuunnitelmasta ja lääkärinlausunnoista. Terapiapalautteet lähetetään
vain, kun se ne ovat on kuntoutuksen toteuttamisen kannalta välttämätöntä tietoa.

• haastattelussa esille tulleet esimerkiksi kuntoutuksen ajoituksen, sisällön ja
toteuttamisen suunnittelun kannalta välttämättömät tiedot. Etuuskäsittelijä informoi
asiakasta siitä, että tiedot lähetetään kuntoutuksen toteuttajalle. 
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Huomautus

Jos uusi psykoterapeutti pyytää edellisen psykoterapeutin laatiman
psykoterapiapalautteen aiemmasta psykoterapiasta, se voidaan lähettää vain
asiakkaan suostumuksella. 

Etuuskäsittelijä lähettää tiedon kuntoutussuunnitelman laatineelle taholle myönteisestä
ja hylkäävästä kuntoutuspäätöksestä. 

Huomautus

Jos kuntoutuspäätös lakkautetaan asiakkaan kuoleman vuoksi,
lakkauttamispäätös lähetetään ainoastaan palveluntuottajalle. 

Sovellettava lainkohta KKRL 63 § 

Lue lisää prosessiohjeen kohdasta Kuntoutuspäätöksestä tiedottaminen

 

1.6.6 Kuntoutuspalautteen seuranta
Kelassa arvioidaan kuntoutuspalautteen perusteella

• asiakkaan kuntoutuksen toteutumista
• asiakkaan kuntoutusprosessin onnistumista
• palveluntuottajan palvelun laatua.

Jos palveluntuottajalta saatu kuntoutuspalaute on epäselvä tai puutteellinen,
etuuskäsittelijä pyytää palveluntuottajaa täydentämään kuntoutuspalautetta.

Kuntoutuspalautteista tehdyt huomiot voivat olla perusteena palveluntuottajan
auditoinnille. Tarvittaessa etuuskäsittelijä ilmoittaa tekemistään havainnoista
kuntoutuksen ryhmäpäällikölle ja kuntoutuspalvelujen ryhmälle.

1.7 Ratkaisun jälkeen
Asiakkaan tulee ilmoittaa Kelaan kaikista muutoksista, joilla on tai voi olla vaikutusta
hänelle myönnettyyn kuntoutusetuuteen.

Päätöksen oikaisu ja poistaminen
Asiakkaalle annettu kuntoutuspäätös voi myöhemmin osoittautua virheelliseksi. Tällöin
päätöstä oikaistaan antamalla asiakkaalle uusi päätös.

Oikaisutilanteessa voidaan joutua hakemaan virheellisen päätöksen poistamista
muutoksenhakuelimeltä. Ohjeessa kerrotaan, milloin poistoa on haettava ja miten se
tehdään.

Lue lisää oikaisemisesta ja poistamisesta kaikille etuuksille yhteisestä
kohdasta Päätöksen oikaisu ja poistaminen ja prosessiohjeesta kohdasta Oikaisu ja
poistaminen.
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Takaisinperintä
Lue lisää kaikille etuuksille yhteinen Takaisinperintä-ohje.

Liikamaksu

Vaativassa lääkinnällisessä kuntoutuksessa voi takaisinperintätilanne käytännössä tulla
kysymykseen esimerkiksi silloin, kun palveluntuottaja laskuttaa toteutumatta jääneitä
kuntoutuspäiviä tai peruuntuneita käyntikertoja.

Regressioikeuden perusteella Kela voi periä takaisin korvaamansa kuntoutuksen silloin,
kun kuntoutusvastuu on ensisijaisesti toisella järjestäjätaholla.

Muutoksenhaku
Kun asiakas on tyytymätön Kelan kuntoutuspäätökseen, hän voi hakea
päätökseen muutosta valittamalla asiasta kirjallisesti sosiaaliturva-asioiden
muutoksenhakulautakuntaan.

Lue kaikille etuuksille yhteisestä kohdasta Muutoksenhaku-ohje.

1.7.1 Asiakkaan ilmoitusvelvollisuus muutoksista
Asiakkaan on viipymättä ilmoitettava Kelalle, jos

• kuntoutus keskeytyy
• kuntoutuksen aloittaminen siirtyy
• kuntoutuksen ajankohta muuttuu.

Etuuskäsittelijä tutkii ilmoituksen vaikutuksen myönnettyyn kuntoutukseen, tekee
ratkaisuun tarvittavat muutokset ja ilmoittaa niistä palveluntuottajille.

Jos Kela saa tietoonsa sellaisen asiakkaan olosuhteissa tapahtuneen muutoksen,
joka voi vaikuttaa tälle myönnettyyn tai maksettavaan etuuteen, etuuskäsittelijä pyytää
asiakkaalta selvityksen olosuhteiden muutoksesta. Etuuskäsittelijä tekee selvityksen
perusteella tarvittavat toimenpiteet, esimerkiksi lakkauttaa kuntoutuspäätöksen.

Osallistumisen peruminen

Asiakkaan on peruttava osallistumisensa myönnettyyn kuntoutukseen, jos hän ei
voi aloittaa sitä. Perumisesta on ilmoitettava seitsemän vuorokauden kuluessa siitä,
kun asiakas on saanut tiedon kuntoutuksen ajankohdasta. Jos este ilmenee tämän
määräajan jälkeen, siitä on ilmoitettava välittömästi. Määräajan jälkeen asiakas voi
perua osallistumisensa kuntoutukseen vain, jos sairaus, työ tai muu hyväksyttävä syy
estää kuntoutuksen aloittamisen. Ilmoitus esteestä on tehtävä Kelaan. Etuuskäsittelijä
välittää tiedon välittömästi kuntoutuslaitokseen ja tekee kuntoutusratkaisuun tarvittavat
muutokset.

Poissaolo kuntoutuksesta

Asiakkaalla on velvollisuus kertoa mahdollisesta kuntoutuksen liittyvästä poissaolosta ja
sen syystä palveluntuottajalle sekä Kelalle.

Etuuskäsittelijä

• arvioi, onko kuntoutuksen tavoitteet saavutettavissa poissaolosta huolimatta
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• tekee päätöksen kuntoutuksen jatkamisesta tai
• tekee päätöksen kuntoutuksen keskeyttämisestä asiakkaan tilanteen

kokonaisarvioinnin perusteella.

Sovellettava lainkohta KKRL 43 §.

1.7.2 Asiakkaan kuuleminen
Kuulemismenettelyssä asiakkaalla on mahdollisuus esittää oma näkemyksensä asiasta
ennen asian ratkaisemista.

Tämän vuoksi asiakasta kuullaan esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

• Asiakkaan palveluntuottaja vaihtuu sopimusmuutoksen vuoksi.
• Kelaan on tullut asiakasta koskevia uusia tietoja ja selvityksiä, joiden vaikutuksesta

hänellä ei ole tietoa ja jotka voivat johtaa etuuden lakkauttamiseen, hylkäämiseen
joko kokonaan tai osittain tai muutoin voivat vaikuttaa asian ratkaisemiseen
hänelle epäedulliseen suuntaan. Tällaisia uusia selvityksiä voivat olla esimerkiksi
lääkärinlausunnot.

• Asiakkaasta on ristiriitaisia selvityksiä, esimerkiksi eri etuuksia varten annetut tiedot
poikkeavat toisistaan.

Asiakasta ei tarvitse kuulla, jos

• hakemus hyväksytään kaikilta osin
• ratkaisu perustuu yksinomaan hakijan esittämään selvitykseen (asiaa ei kuitenkaan

saa ratkaista pyytämättä tarpeellisia lisäselvityksiä)
• asia etuuslaeissa määritellyissä tilanteissa saadaan ratkaista asiakasta kuulematta.

Lue lisää

Kuuleminen.

1.7.3 Tarkistaminen
Kuntoutuspäätöstä tarkistetaan, jos kuntoutuksen myöntämisperusteissa tapahtuu
sellainen muutos, joka

• vaikuttaa oikeuteen saada kuntoutusetuutta
• aiheuttaa tarvetta arvioida uudelleen kuntoutustoimenpiteen laatua ja/tai laajuutta.

Tarkistuspäätöksen antaminen perustuu asiakkaan hakemukseen tai muuhun
tarkistuksen aiheuttaneeseen selvitykseen.

Tarkistuspäätöksellä voidaan

• muuttaa myönnettyä aikaa
• myöntää uusi toimenpide
• myöntää toimenpiteen jatkojakso.

Tarkistuspäätös tehdään

• asiakokonaisuuden alusta
• tietystä päivämäärästä lukien

Tarkistuspäätöksellä voidaan myös aikaistaa haettua aikaa. Sillä ei voida kuitenkaan
lyhentää kuntoutusaikaa, vaan tällaisessa tapauksessa käsittelijän on lakkautettava
toimenpide.
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Tarkistusratkaisulla ei voida muuttaa ratkaisun laatua hylkäävästä myönteiseksi tai
myönteisestä hylkääväksi. Tällaisessa tilanteessa asiasta tehdään uusi ratkaisu.

Lue lisää prosessiohjeesta kohdasta Tarkistaminen

1.7.4 Lakkauttaminen
Kuntoutuspäätös lakkautetaan, jos

• kuntoutus keskeytyy
• kuntoutuksen myöntämisen edellytykset eivät enää täyty
• kuntoutusaikaa on tarvetta lyhentää ratkaisun jälkeen.

1. Jos asiakas on jättänyt hakemuksen, mutta Kela ei ole ehtinyt antaa päätöstä
kuntoutuksesta, niin hakemuksen voi perua suullisesti tai kirjallisesti.

2. Jos asiakas pyytää annetun päätöksen lakkauttamista tulee lakkauttamispäätöksessä
näkyä lakkauttamisen syy eli asiakkaan oma pyyntö.

Kohdan kaksi (2) perusteluna on, että asiakkaalle on viranomaisen tekemän tutkinnan
johdosta syntynyt oikeus lakisääteiseen kuntoutukseen, jonka olemassaolo täytyy perua
lakkauttamispäätöksellä. Sillä onko asiakas aloittanut konkreettisesti kuntoutuksen
palveluntuottajalla ei ole väliä, koska lakkauttamisen kohteena on päätöksellä
syntynyt oikeus. Sillä ei myöskään ole väliä onko päätös saanut lainvoiman, koska
oikeus kuntoutukseen syntyy päätöksen antopäivämäärästä lukien, eikä lainvoiman
saavuttamisen hetkellä.

Lakkautuspäätös tehdään tosiasiallista keskeytymispäivää tai myöntämisedellytysten
päättymispäivää seuraavasta päivästä alkaen, riippumatta kuntoutuspäätöksen
lakkauttamiseen johtavan tiedon saapumispäivästä. Näin palveluntuottajalle voidaan
maksaa korvaus myös päivästä, jona kuntoutus on keskeytynyt.

Asiakas voi lakkauttaa kuntoutuspäätöksen suullisesti tai kirjallisesti. Lakkautuspäätös
lähetetään tiedoksi palveluntuottajalle.

Kun kuntoutuspäätös lakkautetaan asiakkaan kuoleman vuoksi, siitä ei anneta
lakkauttamispäätöstä kuolinpesälle

Asiakas voi lakkauttaa kuntoutuspäätöksen suullisesti tai kirjallisesti. Lakkautuspäätös
lähetetään tiedoksi palveluntuottajalle. Kun kuntoutuspäätös lakkautetaan asiakkaan
kuoleman vuoksi, siitä ei anneta lakkauttamispäätöstä kuolinpesälle vaan kirjallinen
päätös lähetetään palveluntuottajalle.

Kuntoutuksen keskeytyminen
Ennen lakkautuspäätöksen tekemistä tarkistetaan, ettei kuntoutuksesta ole maksettu
korvausta ilmoitetun keskeytymisajankohdan jälkeen. Kuntoutuspäätöksen voi
lakkauttaa vasta viimeisen toteutuneen kuntoutuspäivän tai käyntikerran jälkeen.

Asiakas voi pyytää kuntoutuspäätöksen lakkauttamista suullisesti tai kirjallisesti.
Jos tieto kuntoutuksen keskeytymisestä tulee muualta kuin asiakkaalta itseltään, on
kuntoutujaa kuultava.

Lue lisää prosessiohjeesta Kuntoutuksen keskeytyminen ja peruminen

Kuntoutuksen myöntämisedellytysten päättyminen
Kuntoutuksen myöntämisen edellytykset voivat päättyä esimerkiksi tilanteessa, jossa
asiakas ei enää ole vakuutettuna Suomessa.
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Kuntoutusoikeuden päättymisen jälkeen on kuntoutuksesta voinut syntyä kustannuksia.
Näissä tilanteissa etuuskäsittelijä selvittää maksamisen edellytykset ja mahdollisten
liikamaksujen käsittelyn. Tieto maksamisen edellytyksistä kirjataan kustannusten
maksamista varten OIWA:an. Ennen päätöksen lakkauttamista kuntoutujaa on kuultava.

Lue lisää kuulemisesta.

Lue lisää kuntoutusrahan lakkauttamisesta.

Lue lisää prosessiohjeesta kohdasta Lakkauttaminen

Sovellettava lainkohta KKRL 566/2005 49 §

1.8 Kuntoutuskustannusten maksaminen
Kuntoutusetuuden maksaminen perustuu aina asiakkaalle tehtyyn myönteiseen
kuntoutuspäätökseen.

Vaativassa lääkinnällisessä kuntoutuksessa korvauksen määrä perustuu Kelan
ja palveluntuottajan kanssa tehtyyn vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen
ostopalvelusopimukseen.

Vaativassa lääkinnällisessä moniammatillisessa yksilökuntoutuksessa korvauksen
määrään vaikuttaa lisäksi asiakkaan toimintakykyyn perustuva palvelutason
kaksiportainen vaativuusluokitus. 

Lue kohta Sisältö ja toteutus. 

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus; maksaminen, kun käytössä on erikestoisia
terapiakäyntejä samasta terapiamuodosta

Vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena voidaan myöntää asiakkaalle samassa
kuntoutuspäätöksessä erikestoisia saman terapiamuodon terapiakäyntejä.

Esimerkki

Puheterapia voidaan myöntää siten, että 35 käyntikerroista toteutetaan
45 minuutin käynteinä ja 5 käyntikerroista 60 minuutin käynteinä.
Kuntoutustilityksiä maksaessasi huomioi, että valitset kestoltaan oikean
toimenpiteen, jolle kohdistat laskutetut kustannukset. Ole tarkkana, sillä
samaan kuntoutuspäätökseen liittyen valittavaksesi voi tulla kaksi saman
terapiamuodon toimenpidettä, joilla on eri kestot.

Huomautus

Pääsääntö on, ettei terapiakertoja toteuteta ns. kaksoiskäynteinä eli kahta
terapiakertaa ei toteuteta peräkkäin saman päivän aikana.

Yhteistyö- tai verkostokäynti voidaan toteuttaa varsinaisen terapiakäynnin ohella ja
yhteistyö- tai verkostokäynti voidaan toteuttaa myös tarvittaessa kaksoiskäyntinä. 

Hankinta- ja sopimushallintaryhmä ylläpitää sopimuksenmukaisia hintoja järjestelmissä,
jossa ne ovat kyseltävissä OSKY/kuntoutuspalvelujentuottajat -kyselyllä. 
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Vaativa lääkinnällinen kuntoutus matkojen arvonlisävero
lomakkeisiin KU203 ja KU206 on lisätty kohta, johon arvonlisäverovelvollinen
palveluntuottaja voi kirjata tiedon arvonlisäveron osuuden verkostokäyntiin tehdyn
matkan osalta.

1.8.1 Korvauksen hakeminen
Henkilöasiakas

Asiakkaan on haettava korvausta kuntoutuksesta aiheutuneista kustannuksista 6
kuukauden kuluessa palvelun antamisesta tai maksun suorittamisesta. 

Kustannuksesta haetaan korvausta käyttämällä lomaketta KU 204 Kuntoutuslasku.

Kuntoutuslaskulomakkeen voit lähettää OmaKela palvelun kautta. Tarkemmat ohjeet voi
katsoa tästä linkistä.

Lomakkeen liitteenä on toimitettava selvitys niistä kuntoutuksen kustannuksista, joista
haetaan korvausta (esim. lasku).

Selvityksestä tulee ilmetä kuntoutuksen käyntipäivät ja -kerrat.

Palveluntuottaja

Palveluntuottajan on laskutettava kuntoutuksesta aiheutuneet kustannukset
viimeistään 2 kuukauden kuluessa palvelun antamisesta.

Pitkäkestoisen kuntoutuksen osalta tämä tarkoittaa sitä, että palveluntuottajan on
laskutettava kustannukset kahden kuukauden kuluessa kunkin toteutuneen jakson
päättymisestä lukien.

Jos kuntoutuskurssiin tai moniammatilliseen yksilökuntoutukseen kuuluu
käyntikertoja tai seurantapäiviä, voidaan niiden kustannukset laskuttaa yhdessä tai
useammassa erässä viimeistään 2 kuukauden kuluessa viimeisestä käyntikerrasta tai
seurantapäivästä. 

Korvaus tai osa siitä voidaan maksaa edellä mainittujen määräaikojen ylittymisestä
huolimatta, jos maksun epääminen myöhästymisen vuoksi olisi kohtuutonta.
Palveluntuottajien kohdalla kohtuullistamisharkinnassa voidaan ottaa huomioon
lyhyempi laskutusaika. Käytännössä palveluntuottaja voi menettää oikeuden
korvaukseen esim. silloin, kun laskujen lähettäminen on myöhästynyt toistuvasti
määräaikaa koskevasta huomautuksesta huolimatta ja myöhästynyt lasku on lähetetty
huomattavasti määräajan jälkeen.

Kustannukset laskutetaan käyttämällä lomaketta Tilitys kuntoutuskustannuksista KU
206 (pdf) ja asiakaskohtainen laskutuslomake, joka on jokin seuraavista:

• lomake KU 201 (pdf) avo- ja laitoskuntoutus sekä kurssit
• lomake KU 205 (pdf) kuntoutuspsykoterapia ja neuropsykologinen kuntoutus
• lomake KU 203 (pdf) vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapiat.  

Tilityslomake toimii yksittäisten henkilöiden laskujen viitenumerollisena
yhteenvetolomakkeena ja siihen liitetään henkilöiden yksilöidyt laskulomakkeet.

Palveluntuottaja voi käyttää sekä tilityslomakkeena että laskulomakkeena omia
lomakkeitaan, jos niissä on kaikki vastaavat tiedot kuin Kelan lomakkeissa.
Lomakkeesta tulee käydä ilmi, että se koskee kuntoutuskustannuksia.
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Laskuissa käytetään Kelan hyväksymiä hintalajeja ja hintoja.

Sovellettava lainkohta (KKRL 566/2005 41 §).

1.8.2 Matkakustannukset, yöpymisraha ja avustusten
korvaaminen

Asiakkaalle ja kuntoutuspalveluntuottajalle korvataan kuntoutuksesta aiheutuneet
tarpeelliset ja kohtuulliset matkakustannukset siten kuin sairausvakuutuslaissa
säädetään.

Asiakkaalla, saattajalla, tai läheisellä on oikeus yöpymisrahaan, jos hän on
kuntoutuksen aloitusajan tai liikenneolosuhteiden vuoksi joutunut yöpymään matkalla
kuntoutukseen ja hänelle on todistettavasti aiheutunut yöpymisestä kustannuksia.

Asiakas voi perustellusta syystä saapua kuntoutuslaitokseen edeltävänä iltana ennen
moniammatillisen yksilöjakson tai kurssin alkua, esimerkiksi hankalien kulkuyhteyksien
vuoksi. Asiakkaan tulee varmistaa etukäteen palveluntuottajalta majoituksen ja
tarvitsemansa avustamisen järjestymisen. Asiakas itse maksaa yöpymisen ja hakee
siitä yöpymisrahan. Palveluntuottaja järjestää asiakkaalle tarpeellisen avustamisen,
jonka Kela korvaa kuntoutuskustannuksena palveluntuottajalle sovitun kiinteän hinnan
mukaisesti käyttämällä hintalajia Muu hinta.

Sovellettava lainkohta KKRL 566/2005 15 §

Sovellettava lainkohta SVL 1224/2004 4 luku

Lue

Ulkomailla kuntoutusta saavan kuntoutujan matkakorvaus

Lue matkojen korvaamisesta Sairaanhoidonkorvausten etuusohjeesta kohdasta Kelan
kuntoutus. 

1.8.3 Maksunsaajat
Korvaus kuntoutuksesta aiheutuneista kustannuksista kuuluu lähtökohtaisesti
asiakkaalle. Täysi-ikäisen osalta korvaus voidaan maksaa ainoastaan asiakkaalle
itselleen kuntoutuslaissa olevan siirtokiellon vuoksi. (KKRL 52 §)

Kuntoutusetuus voidaan tietyissä tilanteissa maksaa myös muulle maksunsaajalle, joita
voivat olla:

• edunvalvoja tai laillisesti valtuutettu asiamies
• hyvinvointialueen sosiaalihuollon toimielin
• kuntoutuspalveluntuottaja ostopalvelusopimuksen tai Kelan hyväksynnän

perusteella
• palvelunantaja, esimerkiksi apuvälineen käytön opetuskustannusten laskuttaja tai

tuki- tai lukiopettaja
• muu laskuttaja, esimerkiksi apuvälinekustannusten laskuttaja tai suoraan Kelaa

laskuttava oppilaitos
• ulosottoviranomainen palveluntuottajan työkorvausten osalta.
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Kuntoutuskorvauksen laskuttajana voi toimia myös kuntoutuspalvelun tuottajan
ilmoittama muu laskuttaja, esimerkiksi lääkäriasema. Maksunsaaja on näissä
tapauksissa kuitenkin aina kuntoutuspalvelun tuottaja.

Edunvalvoja
Korvaus maksetaan edunvalvojalle tai hänen määräämälleen asiakkaan tilille, jos
edunvalvoja on määrätty hoitamaan asiakkaan omaisuutta tai taloudellisia asioita.

Jos edunvalvontamääräyksessä ei mainita mitään edunvalvojan tehtävistä, katsotaan,
että se kattaa etuusasioiden hoitamisen.

Edunvalvojan tehtävänä on ilmoittaa, mille tilille korvaus maksetaan.

Lue lisää:
Tilinumeron pyytäminen edunvalvojalta ja maksunsaajaratkaisun tekeminen
(linkki prosessiin)

Hyvinvointialue
Ennakkoon myönnetty toimeentulotuki
Hyvinvointialue voi periä ja nostaa henkilölle maksettavan kuntoutusetuuden samalta
ajalta, jolta se on maksanut hänelle toimeentulotukea ennakkona odotettavissa olevaa
etuutta vastaan (TOTUL 1412/1997 23 §). 

Hyvinvointialueella on oikeus saada kuntoutusetuus siitä päivästä alkaen, josta etuus
olisi voitu maksaa hakijalle itselleen edellyttäen, että toimeentulotukea on maksettu
samalta ajalta. Oikeus ulottuu siihen päivään asti, johon toimeentulotukea on maksettu
kuntoutuspäätöksen antamishetkellä.

Kuntoutuspäätöksen antamisen jälkeen myönnetty tai maksuunpantu toimeentulotuki
ei ole odotettavissa olevaa etuutta vastaan maksettua toimeentulotukea, eikä tällainen
toimeentulotuki oikeuta kuntoutusetuutena maksettavan korvauksen saamiseen.

Koska Kela ei saamansa maksuvaatimuksen perusteella kuitenkaan tiedä, kuinka
pitkältä ajalta toimeentulotukea on kuntoutuspäätöksen antamishetkellä ehditty maksaa,
Kela maksaa kuntoutusetuuden maksuvaatimuksen loppuun asti, ellei vaatimusta sitä
ennen poisteta. 

Hyvinvointialueen tehtävänä on huolehtia, että maksuvaatimus poistetaan siitä päivästä
alkaen, josta kuntoutusetuuden maksamiselle ei ole enää edellytyksiä.

Kela voi periä ja nostaa asiakkaalle maksettavan kuntoutusetuuden ajalta, jolta
se on maksanut perustoimeentulotukea ennakkona odotettavissa olevaa etuutta
vastaan. Kuntoutusetuus maksetaan ensin Kelalle, jos siihen kohdistuu sekä Kelan
että hyvinvointialueen maksuvaatimus. Yli jäänyt osa maksetaan hyvinvointialueelle.

Perhe- ja laitoshoidon kustannukset
Jos kuntoutusetuutta saava asiakas on hoidossa esim. hyvinvointialueen järjestämässä
perhe- tai laitoshoidossa,  voi hyvinvointialue periä ja nostaa samalta ajalta
maksettavan kuntoutusetuuden suoraan Kelalta, käytettäväksi asiakkaan hoidosta,
ylläpidosta tai huollosta määrätyn maksun korvaamiseen (AML 734/1992 14 §).

Hyvinvointialue voi periä lastensuojelulain nojalla järjestämänsä perhehoidon,
laitoshuollon (lastenkoti tms. lastensuojelulaitos) tai asumispalvelun aiheuttamista
kustannuksista kohtuullisen korvauksen samalta ajalta maksettavasta
kuntoutusetuudesta (KKRL 48 § 2 mom.).
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Menettely hyvinvointialueelle maksettaessa toimeentulotukilain 23 § perusteella

Kuntoutusetuus maksetaan hyvinvointialueelle, jos tämä on ilmoittanut vaatimuksesta
vähintään kaksi viikkoa ennen etuuden maksupäivää. Tällöin etuutta ei voida maksaa
asiakkaalle itselleen tai muulle maksunsaajalle.

Hyvinvointialueen tulee tehdä maksuvaatimus Kelaan lomakkeella EV255 valitsemalla
kohdassa Etuus, jota perintä koskee, Muu, mikä ja kirjoittamalla siihen Kuntoutus.
Maksuvaatimuksen voi tehdä myös muulla tavoin kirjallisesti.

Maksuvaatimuksesta tulee ilmetä

• etuudensaajan tiedot
• että perintä koskee kuntoutusta. Pelkkä ilmoitus kuntoutusrahaetuuden perinnästä

ei riitä, koska kyse on eri etuudesta
• lakiperuste (TOTUL 23 §)
• ajanjakso, jota perintä koskee
• perittävä määrä
• hyvinvointialueen maksuosoite

Menettely hyvinvointialueelle maksettaessa terveydenhuoltolain 29 § perusteella.

Lue maksamisesta vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen etuusohjeesta (linkki
etuusohjeeseen)

Ulosotto

Palveluntuottajalle maksettava työkorvaus on ulosmittauskelpoinen, joten se voidaan
maksaa suoraan ulosottoviranomaiselle.

Kuntoutujalle suoritettavia korvauksia kuntoutuskustannuksista tai myönnettyä
elinkeinotukea ei saa ulosmitata.

1.8.4 Terapiapalvelun hinnoittelun perusteet

Asiakas saa terapiaa koko palveluntuottajan laskuttaman ja enintään Kelan
kuntoutuspäätöksen mukaisen ajan.

Kuntoutuspalvelun hankinnassa terapiakerta hinnoitellaan niin, että hinta sisältää kaikki
kuntoutuksesta aiheutuvat kustannukset

• esivalmistelutyöt
• kirjaamisen
• jälkityöt, jotka tapahtuvat varsinaisen terapia-ajan ulkopuolella
• toimistomaksut
• kuntoutuksen toteuttamiseksi tarpeellinen avustaminen
• terapioihin liittyvät maksut kuten ratsastusterapiassa hevosen vuokra ja hevosen

taluttajan kustannukset, allasterapiassa uimahallimaksut ja musiikkiterapiassa
arvonlisävero

• kirjallinen terapiapalaute.

Terapia-aikaan eivät sisälly

• asiakkaan vaatteiden vaihtaminen
• muu vastaava valmistautuminen terapiaan
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• matkaan käytetty aika ei sisälly terapiakertaan.

Ryhmäterapiaan liittyvään asiakkaan yksilökäyntiin on kiinteä 60 minuutin sopimushinta.

Yksilöterapian kotikäyntilisä

Yksilöterapiassa, lukuunottamatta allas- ja ratsastusterapiaa, terapian toteuttaminen
asiakkaan kotona, koulussa, päiväkodissa tai muussa arjen ympäristössä on
mahdollista asiakkaan kuntoutustavoitteiden saavuttamiseksi.

Lue lisää kotikäynnin maksamisesta kohdasta Koti-, päiväkoti- tai koulukäynti. 

Palveluntuottajalle voidaan maksaa kotikäyntilisä silloin, kun palveluntuottajalle
aiheutuu matka

• ohjauskäynnistä, joka on myönnetty kuntoutuspäätöksessä. Lue lisää
kohta  Ohjauskäynti.

• yhteistyökäynnistä, joita voi olla enintään 4 vuodessa. Lue lisää
kohta  Yhteistyökäynti.

• liikuntamuotojen kokeilusta ja harrastuksiin ohjauksesta, joita voi olla enintään 5
vuodessa. Lue lisää kohta Terapian toteuttaminen.

Kotikäyntilisän maksaminen ko. tilanteissa ei edellytä kotikäyntien myöntämistä
kuntoutuspäätöksessä.

Kotikäyntilisä on terapiakäynnin keston mukainen hinta korotettuna  

• 50 %:lla, jos edestakainen matka on alle 36 kilometriä
• 70 %:lla, jos edestakainen matka on 36–70 kilometriä
• 100 %:lla, jos edestakainen matka on yli 70 kilometriä.

Jos kotikäynneistä aiheutuu vain yhdensuuntaisia matkoja, noudatetaan edellä
mainittuja kilometrimääriä ja kotikäyntilisiä.

Kun terapeutilla on kotikäyntimatkalla muita kuin Kelan asiakkaita, terapeutin matka
alkaa toimipaikasta/kodista toisen tahon järjestämän kuntoutuksen asiakkaan luo
ja jatkuu sieltä Kelan asiakkaan osoitteeseen, ja tästä seuraavan Kelan asiakkaan
luo. Terapeutti kirjaa toisen tahon asiakkaan osoitteen niin, että sitä ei voi yhdistää
asiakkaaseen, esim. Isokatu, Oulu.

Silloin kun saman käynnin yhteydessä samassa paikassa esim. palvelutalossa
toteutetaan useamman asiakkaan kuntoutus, maksetaan korotus vain yhden asiakkaan
laskussa.

Huomautus

Ryhmäterapia ei voi toteutua kotikäynteinä.

Lue lisää Terapian toteuttaminen > Koti-, päiväkoti- tai koulukäynti.

Erillinen korvaus terapian matkustamisen kustannuksista

Yhdensuuntaisen yli 100 km ylittävän terapiakäynnistä aiheutuvan matkan vuoksi,
palveluntuottajalle maksetaan

• kotikäyntilisä
• erillinen matkakorvaus, joka korvataan verohallinnon voimassa olevien

kilometrikorvausten mukaisesti.
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Lue kohdat Terapian toteuttaminen>Yhteistyökäynti  ja >Verkostokäynti

 Verkostokäynti

Kuntoutuspäätöksen perusteella terapiaa toteuttava terapeutti voi osallistua
yhteensä enintään 4 kertaa vuodessa kuntoutusta koskevaan verkostokäyntiin, jonka
tarkoituksena on tarpeellinen

• tutustuminen asiakkaan arkiympäristöön
• osallistuminen laitosmuotoisen kuntoutuksen palveluntuottajan toteuttamaan

verkostoneuvotteluun tai kotikäyntiin
• osallistuminen sosiaali- tai terveydenhuollon järjestämään vaativan apuvälineen

käytönopetukseen ja sovitukseen silloin, kun se toteutetaan kuntoutujan
arkiympäristössä

Seuraavia verkostokäyntejä voi aikuisen asiakkaan tarpeen mukaan olla joustavasti
enintään 4 ja lapsen tai nuoren asiakkaan kohdalla 6 vuoden aikana. Jos terapeutti
laskuttaa 2 x 60 min, verkostokäynneistä vähenee 2. Verkostokäyntien määrä ei
suhteuta kuntoutuspäätöksen kestoon, jos päätös on alle 1 vuoden pituinen.

 Muut verkostokäynnit:

• Kuntoutussuunnitelma (KUSU)
– terveydenhuollossa tehtävä lääkinnällisen kuntoutussuunnitelman laatiminen

tai tarkistaminen
– Kelan terapeutti voi tavata ennen varsinaista kuntoutussuunnitelman laatimista

hoitavan tahon terapeuttia ja asiakasta.
• Varhaiskasvatuksen (VASU)

– varhaiskasvatuslain 7 a § mukaista päiväkodissa järjestettyä erityistä hoitoa ja
kasvatusta tarvitsevan lapsen varhaiskasvatussuunnitelman tekoa

• Henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman (HOJKS)
tekeminen

– perusopetuslain 17 a § mukaista lapsen ja nuoren koulussa järjestettyä
henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman (HOJKS)
tekemistä.

Verkostokäynnin matkakustannukset korvataan Verohallinnon voimassa olevien
kilometrikorvausten mukaisesti.

Kun terapeutilla on kotikäyntimatkalla muita kuin Kelan asiakkaita, terapeutin matka
alkaa toimipaikasta/kodista toisen tahon järjestämän kuntoutuksen asiakkaan luo
ja jatkuu sieltä Kelan asiakkaan osoitteeseen, ja tästä seuraavan Kelan asiakkaan
luo. Terapeutti kirjaa toisen tahon asiakkaan osoitteen niin, että sitä ei voi yhdistää
asiakkaaseen, esim. Isokatu, Oulu. 

Huomautus

Jos saman käynnin yhteydessä samassa paikassa esim. palvelutalossa
toteutetaan useamman asiakkaan kuntoutus, maksetaan korotus vain yhden
asiakkaan laskussa. 

 Ryhmäterapia ei voi toteutua kotikäynteinä. 

Lue lisää Terapian toteuttaminen > Koti-, päiväkoti- tai koulukäyntii. 

Terapia-aikaa eivät sisälly 
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• asiakkaan vaatteiden vaihtaminen 
• muu vastaava valmistautuminen terapiaan  
• matkaan käytetty aika ei sisälly terapiakertaan. 

 Ryhmäterapiaan liittyvään asiakkaan yksilökäynnille on kiinteä 60 minuutin hinta. 

Ohjauskäynti 

Hyvän kuntoutuskäytännön ja yksilöllisen tarpeen perusteella erillisten ohjauskäyntien
määrä on vuodessa 

• 0–10 kertaa vuodessa 
• enintään 20 kertaa vuodessa, erityisen yksilöllisen tarpeen perusteella tai alle 26-

vuotiaan psykoterapiassa 
• enintään 5 kertaa vuodessa perheterapiassa  

Psykoterapiaan liittyvät ohjauskäynnit voi antaa muu kuin yksilöterapiaa toteuttava
psykoterapeutti tai perheterapeutti oman sopimuksensa perusteella.  

Ohjauskäynnin kesto on asiakkaan terapiakerran pituinen, kuitenkin enintään 60
minuuttia. 

Ohjauskäynteihin osallistuu aina vähintään 1 lapsen tai nuoren huoltaja tai muu
läheinen tai aikuisen asiakkaan läheinen.  

Ohjauskäynneille voi asiakkaan luvalla osallistua läheisten lisäksi muitakin toimijoita.

Osallistuminen voi toteutua kasvokkain tai kuvapuheluna. 

Läheisen erilliset ohjauskäynnit ovat mahdollisia, kun  

• ne ovat tarpeen kuntoutustavoitteiden saavuttamiseksi 
• asiakkaan läsnäolo ei ole tarkoituksenmukaista 
• kuntoutussuunnitelmassa on erityinen perustelu ohjauskäynneille ja niiden

määrälle 

Läheisen erilliset ohjauskäynnit eivät ole mahdollisia allas-, ratsastus- ja
ryhmäterapiassa. 

 Yhteistyökäynti 

Yksilöterapiassa, lukuun ottamatta allas- ja ratsastusterapiaa, voivat terapeutit
asiakkaan tarpeen vaatiessa toteuttaa hänelle myönnetyistä terapiakäyntikerroista
vuoden aikana enintään 4 terapiakertaa yhteistyökäyntinä, kun asiakkaalle on
myönnetty  

• kaksi tai usempia eri terapiamuotoja 
• psykoterapian ohjauskäynnit toteuttava terapeutti on eri henkilö kuin asiakkaan

terapian toteuttava terapeutti. 

Yhteistyökäynnit sisältyvät asiakkaalle myönnettyjen terapiakertojen määrään.
Yhteistyökäynnin voi tarpeen mukaisesti järjestää asiakkaan arkiympäristössä, esim.
kotona, päiväkodissa, koulussa, palvelutalossa tai jonkun palveluntuottajan toimitiloissa.
Terapeutit voivat yhdessä suunnitella yhteistyökäyntien toteutuksen. 

Yhteistyökäynti kestää enintään 45 minuuttia. Perustellusta syystä voidaan kaksi
yhteistyökäyntiä (2 x 45 min) yhdistää esimerkiksi pitkien välimatkojen vuoksi. Jos
yhteistyökäynnit toteutetaan muualla kuin palveluntuottajan tiloissa, maksetaan
palveluntuottajalle kotikäyntilisä. 
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Ryhmäterapiassa ei voi toteuttaa yhteistyökäyntejä 

Lue kohta Terapian toteuttaminen>Yhteistyökäynti 

1.8.5 Maksuosoite
Korvaus maksetaan korvauksen saajan ilmoittamalle Euroopan unionissa sijaitsevalle
tilille.

Jos tilille maksaminen ei ole mahdollista, esim. jos korvauksen saaja ei pyydettäessä
anna tilinumeroa tai jos hän esittää Kelalle erityisen syyn, korvaus maksetaan
maksuosoituksena Osuuspankin (OP) kautta. Tällöin edellytetään, että korvauksen
saajalla on voimassa oleva postiosoite Suomeen.

Tilinumeromuutokset tehdään korvauksen saajan ilmoituksen perusteella. Asiakas
voi ilmoittaa tilinumeromuutoksen lomakkeella Y 121, verkkoasioinnissa tai tietyissä
tilanteissa suullisesti. Tilinumeromuutoksia ei oteta vastaan sähköpostitse.

Jos täysi-ikäinen asiakas ilmoittaa tilinumerotiedon yhteydessä, että tilinumero on jonkin
toisen henkilön esim. isän tai äidin, pyydetään häneltä oma tilinumerotieto. (Katso
toimintaohjeet prosessista)

Jos asiakkaaseen ollaan yhteydessä Kelasta, hänen etuusasiansa hoitamiseksi ja
asiakas samalla ilmoittaa tilinumerotietonsa, niin tilinumerotieto voidaan ottaa vastaan,
kun asiakas on tunnistettu. (katso toimintaohjeet prosessista)

1.8.6 Tilitys
Palveluntuottajan tulee laskuttaa Kelaa 2 kuukauden sisällä palvelun toteuttamisesta.
Kustannusten hakijan on esitettävä selvitys kustannuksista.

Asiakas laskuttaa kustannukset käyttämällä laskulomakkeena 

• lomakettaKU 204 Kuntoutuslasku

Lomakkeisiin on liitettävä selvitys niistä kuntoutukseen liittyvistä kustannuksista (esim.
lasku), joista haetaan korvausta. Selvityksestä tulee ilmetä toteutuneen kuntoutuksen
käyntipäivät ja -kerrat. 

Palveluntuottaja laskuttaa kustannukset käyttämällä tilityslomaketta, joka toimii
yksittäisten henkilöiden laskujen viitenumerollisena yhteenvetolomakkeena.
Tilityslomakkeeseen liitetään henkilöiden yksilöidyt laskut. Laskuissa käytetään Kelan
hyväksymiä hintalajeja ja hintoja. Käytettävät lomakkeet ovat 

• lomakeKU 206 Tilitys kuntoutuskustannuksista 
• terapeutti laskuttaa lomakkeellaKU 203 vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen

terapiakustannuksia. Lomaketta käytetään TilityslomakkeenKU 206 liitteenä. 
• henkilöiden yksilöidyt laskulomakkeet, jotka ovatKU 205Terapialasku,

harkinnanvarainen kuntoutus taiKU 201 Kuntoutuslasku 

Palveluntuottaja voi käyttää sekä tilityslomakkeena että laskulomakkeina omia
lomakkeitaan, joissa ovat Kelan lomakkeita vastaavat tiedot. Lomakkeesta tulee käydä
ilmi, että se koskee kuntoutuskustannuksia. 
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Palveluntuottajan esittämä tilitys maksetaan sen jälkeen, kun palveluntuottaja on
toimittanut maksamiseen vaadittavan selvityksen. Jaksotetussa kuntoutuksessa
voidaan aloitusjaksolta tai välijaksoilta toimittaa pelkkä läsnäolotodistus tai lyhyt
kuntoutuspalaute, jonka perusteella kustannukset voidaan maksaa. 

Kelan tulee noudattaa kuntoutuskustannusten maksamisessa maksuehtolain (Laki
kaupallisten sopimusten maksuehdoista, 30/2013) mukaista maksuaikaa, joka on
enintään 30 päivää laskun vastaanottamisesta. Edellytyksenä on, että palveluntuottajan
toimittamassa laskussa on riittävät tiedot ja selvitykset laskun maksamiseksi. 

Jos Kela maksaa laskun myöhässä, maksetaan viivästysseuraamukset ilman
palveluntuottajan erillistä vaatimusta. Jos laskun maksaminen on viivästynyt
palveluntuottajasta johtuvasta syystä, ei palveluntuottajalle makseta maksun
viivästymisestä johtuneita kuluja. 

Viivästyskorkojen lisäksi Kela korvaa 40 euron vakiokorvauksen perintäkuluista,
johon palveluntuottajalla on oikeus suoraan Kelan maksuviivästyksen perusteella.
Vakiokorvauksen maksaminen ei edellytä, että velkoja olisi lähettänyt Kelalle
maksumuistutuksen tai ryhtynyt muihin toimenpiteisiin saatavan perimiseksi. 

Jos palveluntuottajan perintäkulut ovat suuremmat kuin vakiokorvauksena maksettava
40 euroa, korvataan palveluntuottajalle vaatimuksesta perinnästä aiheutuneet
kohtuulliset kulut siltä osin kuin ne ylittävät vakiokorvauksen määrän. 

Luetekniset ohjeet. 

Sovellettavat lainkohdat 

Laki kaupallisten sopimusten maksuehdoista 

Korkolaki 4 a § 

Laki saatavien perinnästä 10 ja 10 e § 

Lue Etuuksille yhteinen Viivästyskorotus-ohje.

1.8.6.1 Laskuaika
Asiakkaan on haettava korvausta kuntoutuksesta aiheutuneista kustannuksista 6
kuukauden kuluessa palvelun antamisesta tai maksun suorittamisesta. 

Palveluntuottajan on laskutettava kuntoutuksesta aiheutuneet kustannukset viimeistään
2 kuukauden kuluessa palvelun antamisesta.

Kurssien osalta tämä tarkoittaa sitä, että palveluntuottajan on laskutettava kustannukset
kahden kuukauden kuluessa kunkin toteutuneen jakson päättymisestä lukien. Jos
kuntoutuskurssiin tai moniammatilliseen yksilökuntoutukseen kuuluu käyntikertoja
tai seurantapäiviä, voi palveluntuottaja laskuttaa näiden kustannukset yhdessä tai
useammassa erässä.

Kustannukset tulee kuitenkin laskuttaa viimeistään 2 kuukauden kuluessa
viimeisestä käyntikerrasta tai seurantapäivästä. Korvaus tai osa siitä voidaan
maksaa edellä mainittujen määräaikojen ylittymisestä huolimatta, jos maksun
epääminen myöhästymisen vuoksi olisi kohtuutonta. Palveluntuottajien kohdalla
kohtuusharkinnassa tulee ottaa huomioon lyhyt määräaika. Käytännössä
palveluntuottaja voi menettää oikeuden korvaukseen lähinnä silloin, kun laskujen
lähettäminen on myöhästynyt toistuvasti määräaikaa koskevasta huomautuksesta
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huolimatta ja myöhästynyt lasku on lähetetty huomattavasti määräajan jälkeen.
Sovellettava lainkohta 41 §.

1.8.7 Ennakonpidätyksen yleiset periaatteet
Etuuksille yhteinen Ennakonpidätys-ohje.

1.8.8 Maksaminen
Kela maksaa haetut kuntoutuskustannukset maksuehtolain (Laki kaupallisten
sopimusten maksuehdoista, 30/2013) mukaisessa maksuajassa, joka on enintään 30
päivää siitä, kun lasku tai tilitys saapuu Kelaan.

Edellytyksenä on, että palveluntuottajan toimittamassa laskussa on riittävät tiedot ja
selvitykset laskun maksamiseksi.

Jos palveluntuottajan laskun maksaminen on myöhässä Kelasta johtuvasta syystä,
maksetaan viivästysseuraamukset ilman erillistä vaatimusta. Jos laskun maksaminen
on viivästynyt palveluntuottajasta johtuvasta syystä, ei viivästymisestä aiheutuneita
kuluja makseta.

Viivästyskoron lisäksi Kela maksaa 40 euron vakiokorvauksen perintäkuluista. 
Palveluntuottajalla on oikeus vakiokorvaukseen Kelan maksuviivästyksen perusteella.
Vakiokorvauksen maksaminen ei edellytä, että velkoja olisi lähettänyt Kelalle
maksumuistutuksen tai ryhtynyt muihin toimenpiteisiin saatavan perimiseksi. Jos
palveluntuottajan perintäkulut ovat suuremmat kuin vakiokorvauksena maksettava 40
euroa, korvataan palveluntuottajalle vaatimuksesta perinnästä aiheutuneet kohtuulliset
kulut siltä osin kuin ne ylittävät vakiokorvauksen määrän.

Viivästysseuraamusten maksamisesta tai niiden hylkäämisestä lähetetään
palveluntuottajalle kirjallinen ilmoitus.  

Viivästyskorotuksen laskeminen

Viivästyskorkoon oikeuttavien korkopäivien laskeminen alkaa välittömästi 31. päivästä
laskun vastaanottamisesta. Laskun maksamiseen annettua 30 päivää ja korkopäivien
määrää laskettaessa otetaan huomioon arki- ja pyhäpäivät. Viivästyskorko kaupallisissa
sopimuksissa on 8 % + viitekorko. Kulloinkin voimassa oleva viivästyskorko
kaupallisissa sopimuksissa tulee tarkistaa Suomen pankin sivuilta.

 

Viivästyskorko lasketaan seuraavan kaavan mukaan:

Kaupallisten sopimusten viivästyskorko x korkopäivät x laskun summa

100 x 360

 

Palveluntuottajalle annetaan asiasta ilmoituskirje (KQI01 tai KQI02). Katso
lisää teknisistä ohjeista: viivästysseuraamusten maksaminen.

Sovellettavat lainkohdat Laki kaupallisten sopimusten maksuehdoista, Korkolaki 4a §, 

Laki saatavien perinnästä 10 ja 10i §
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1.8.8.1 Kuntoutuskustannusten maksaminen
Katso vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen esimerkki Kotikäyntimatkojen maksaminen

1.8.8.1.1 Kuntoutuskustannusten korvaaminen
Kuntoutuksesta aiheutuneiden kustannusten korvaaminen perustuu aina asiakkaalle
tehtyyn myönteiseen kuntoutuspäätökseen ja kustannukset maksetaan pääsääntöisesti
jälkikäteen laskutuksen perusteella.

Pitkäkestoisen kuntoutuksen ajalta kuntoutuskustannukset voidaan maksaa kerran
kuukaudessa jälkikäteen.

Korvaus voidaan maksaa:

• asiakkaalle
• kuntoutuspalvelun tuottajalle
• asiakkaan omaisille tai muille läheisille, jos heidän osallistuminen kuntoutukseen

sisältyy kuntoutuspäätökseen.

Kustannuksina korvataan kuntoutuksesta aiheutuneet tarpeelliset ja kohtuulliset
kustannukset.

Kustannuksia pidetään kohtuullisina silloin kun,

• kuntoutuspalvelut on hankittu tarjouskilpailun perusteella
• kilpailuttamattomat kustannukset vastaavat kyseisen palvelun kustannustasoa tai

muussa vastaavassa kuntoutuspalvelussa noudatettavaa hintatasoa (varmista
REKKU)

Kuntoutuksesta aiheutuvien kustannusten ja saavutettavan hyödyn tulee olla järkevässä
suhteessa siten, ettei vähäisestä lisähyödystä tule suuria kustannuksia.

Kuntoutuksen toimenpiteitä myönnettäessä arvioidaan, että ne ovat tarpeellisia
vaikuttavan kuntoutuksen toteuttamiseksi, kun tavoitteena on asiakkaan suoriutumisen
ja osallistumisen mahdollistaminen.  Kela korvaa kuntoutuksesta aiheutuneita
kustannuksia myös sairasvakuutuslain mukaisesti. Tällaisia kustannuksia ovat
esimerkiksi matka- ja yöpymiskustannukset. Näiden korvaamisesta voit lukea
sairaanhoidonkorvausten etuusohjeesta kohdasta Kelan kuntoutus sekä kohdasta 
Ulkomailla kuntoutusta saavan asiakkaan matkakorvaus.

Toteutumatta jäänyttä kuntoutusta ei pääsääntöisesti korvata.

Korvaamista ohjaavat laki, palvelukuvaus sekä sopimukset.

Sovellettavat lainkohdat: (KKRL 556/2005 14§), (KKRL 556/2005 15§ ja 
Sairausvakuutuslaki 4 luku).

Esimerkki

jos terapiakäynti peruuntuu tai asiakas poistuu moniammatillisesta
yksilökuntoutuksesta viikonlopun ajaksi, niin korvausta ei makseta kyseiseltä
ajalta. Korvattavat kustannukset (etuuslajikohtaiseen etuusohjeeseen)
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1.8.8.1.2 Kustannukset, joita Kela ei korvaa
Kela ei korvaa toteutumatta jäänyttä kuntoutusta. Esimerkiksi, jos terapiakäynti
peruuntuu tai asiakas poistuu moniammatillisesta yksilökuntoutuksesta viikonlopun
ajaksi, kuntoutuskorvausta ei makseta ko. ajalta. 

1.8.8.2 Kuntoutuskustannusten maksaminen
hyvinvointialueelle

Hyvinvointialueella ei ole velvollisuutta järjestää vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta,
jos sen järjestäminen kuuluu Kelan vastuulle. Hyvinvointialueen velvollisuutena
on kuitenkin järjestää kuntoutussuunnitelman mukainen lääkinnällinen kuntoutus
tilanteissa, joissa kuntoutuksen järjestämisvastuu on vielä epäselvä.

Kela ottaa vastuun kuntoutuksesta myöntämällä kuntoutuksen ensimmäistä kertaa.
Jatkohakemuksen käsittelyaikana kuntoutusvastuu säilyy edelleen Kelassa ja tarvittava
kuntoutus järjestetään kuntoutuspäätöksen mukaisesti.

Kun jälkikäteen ilmenee, että lääkinnällisen kuntoutuksen järjestäminen olisi kuulunut
Kelan vastuulle, tulee Kelan korvata hyvinvointialueelle kohtuulliset lääkinnällisen
kuntoutuksen järjestämisestä aiheutuneet kustannukset. Hyvinvointialueelle siis syntyy
takautumis- eli regressioikeus Kelaa kohtaan siitä ajankohdasta lähtien, kun kuntoutus
on myönnettävissä kuntoutujalle.

Kuntoutuskustannusten korvaaminen hyvinvointialueelle voi perustua vain regressiin tai
sopimussuhteeseen.

Regressi 
Jos hyvinvointialue on järjestänyt kuntoutussuunnitelman mukaista kuntoutusta,
ja myöhemmin käy ilmi kuntoutuksen järjestämisen vastuutahon on
Kela, hyvinvointialueelle syntyy regressioikeus Kelaa kohtaan. Edellytyksenä on, että
kuntoutusta on asianmukaisesti haettu Kelasta. 

Kela voi järjestää ja korvata kuntoutusta aikaisintaan sen kalenterikuukauden
alusta lukien, jona kuntoutushakemus jätettiin Kelalle. Kuntoutus voidaan erityisestä
syystä myöntää takautuvasti, kuitenkin enintään kuuden kuukauden ajalta ennen
sen hakemista. Erityisiä syitä ovat esimerkiksi tilanteet, joissa hyvinvointialue on
toimittanut asianmukaisen kuntoutussuunnitelman Kelaan, mutta Kela ei ole
ohjannut asiakasta hakemaan kuntoutusta. Kelan vastuu kuntoutuksen järjestämisestä
voi tulla myös jälkikäteisesti ilmi, esimerkiksi tilanteessa, jossa muutoksenhakuaste
myöntää hakijan vaatiman kuntoutuksen. 

Järjestämisvastuun selvittyä hyvinvointi voi hakea Kelalta kuntoutuksesta aiheutuneita
kustannuksia sen mukaisesti kuin päätöksessä on todettu Kelan olevan vastuussa
kuntoutuksen järjestämisestä. Kelan tulee olla asiassa aktiivinen ja lähettää päätös
aina tiedoksi myös kuntoutussuunnitelman kirjoittaneelle taholle. Päätöksessä
ilmoitetaan hyvinvointialueelle mahdollisuudesta hakea jälkikäteen myönnetyltä ajalta
korvausta.  

Kohtuullisena korvauksena pidetään hankinnassa muodostunutta keskimääräistä
kustannustasoa. Regressiä maksettaessa ei tutkita terapeutin pätevyyttä. Kustannuksia
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koskevan selvityksen tulee olla selkeä ja kustannusten perusteet eriteltyinä. Kelan
laskutuslomaketta ei regressitilanteissa edellytetä. 

Regressitilanteessa Kela voi maksaa hyvinvointialueelle aiheutuneet
kustannukset myös silloin, kun hyvinvointialue on toteuttanut
kuntoutuspalvelut ostopalveluina yksityiseltä palveluntuottajalta. 

Lue lisääkuntoutuspäätöksen antaminen. 
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