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Nuorten 

kuntoutus

Ammatillinen kuntoutus 6§

ammatillinen 

kuntoutusselvitys, 

koulutuskokeilu, koulutus, 

TEAK*, Taito-kurssi, 

apuvälineet, elinkeinotuki

Kuntoutus-

kurssit eri 

sairausryhmille

Neuropsyko-

loginen

kuntoutus

Mielenterveysk

urssit, OPI-

kurssit

Oma Väylä-

kuntoutus

Nuoren ammatillinen 

kuntoutus 7a§

NUOTTI-valmennus, 

ammatillinen 

kuntoutusselvitys, 

koulutuskokeilu, *TEAK

Kuntoutuspsykotera

pia, vaativan 

lääkinnällisen 

kuntoutuksen 

terapiat (esim. puhe-

, toiminta- ja 

fysioterapia)

Mitä 

kuntoutus-

palveluja 

Kela 

tarjoaa 

nuorille?

*TEAK=Työllistymistä edistävä 

ammatillinen kuntoutus



Ammatillisen kuntoutuksen palvelut



Kelan ammatillinen 

kuntoutus

6§ 7a§

Kohderyhmä Nuoret ja työelämään vakiintumattomat 

työikäiset 

16-29-vuotiaat nuoret, jotka ovat ilman 

opiskelu- tai työpaikkaa tai joiden 

opiskelu on vaarassa keskeytyä

Edellytykset Todettu sairaus, vika tai vamma, joka on 

aiheuttanut tai sen arvioidaan 

aiheuttavan lähivuosina työ- tai 

opiskelukyvyn ja ansiomahdollisuuksien 

olennaisen heikentymisen. Olennaista 

heikentymistä arvioitaessa otetaan 

huomioon kokonaistilanne.

Toimintakyky on olennaisesti heikentynyt 

ja on kuntoutuksen tarve

Kokonaistilanteen arvio

Hakeminen Kelan ammatillisen kuntoutuksen 

hakemus KU101 ja lääkärin B lausunto

Suullinen hakeminen, ei tarvitse lääkärin 

B lausuntoa

Palvelut Ammatillinen kuntoutusselvitys

TEAK

Taito-kurssi

Koulutuskokeilu

Koulutus ammatillisena kuntoutuksena 

Opiskelun ja työskentelyn apuvälineet

Elinkeinotuki

NUOTTI-valmennus 

Ammatillinen kuntoutusselvitys

TEAK

Koulutuskokeilu



NUOTTI-valmennus (7a§)

Palvelun sisältö:

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

• Lisäksi tarpeellinen verkostotyö ja 
yhteydenpito

• Ratkaisukeskeinen työote ja toiminnalliset 
menetelmät

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

Valmennuksen tavoitteet:

• Nuori kiinnostuu elämäntilanteestaan, 
tulevaisuuden suunnittelusta ja opiskelu–
tai työelämään suuntaamisesta

• Nuoren käsitys omista vahvuuksista ja 
voimavaroista vahvistuu 

• Nuori kartuttaa elämänhallintaan ja 
työelämävalmiuksiin liittyviä taitojaan.

Kohderyhmä esimerkiksi:

• Nuori, jonka opinnot ovat keskeytymässä 
tai keskeytyneet

• Nuori, jonka heikentynyt toimintakyky 
estää opintojen selvittelyä ja suunnittelua



Ammatillinen kuntoutusselvitys 6§ ja 7a§

• asiakkaan ammatillinen tilanne on 

epäselvä

• asiakas tarvitsee  moniammatillisen 

työryhmän tukea työ- ja 

opiskelukykyynsä vaikuttavien 

tekijöiden tunnistamiseen,  

arviointiin ja 

kuntoutusmahdollisuuksien 

selvittämiseen.

Miten tunnistan kuntoutustarpeen? Palvelukuvaus

• kesto enintään 13 päivää

• aloitetaan selvitysjaksolla, jossa 

arvioidaan asiakkaan lääkinnälliset ja 

erityisesti ammatillisen kuntoutuksen 

tavoitteet ja mahdollisuudet

• selvitys tuottaa yksilöllisen ammatillisen 

kuntoutussuunnitelman 

kuntoutusvaihtoehtoineen 

• moniammatillisuus: lääkäri, psykologi, 

sosiaalityöntekijä/ sosionomi, työelämän 

asiantuntija ja 2-4 erityistyöntekijää.



Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus (TEAK) 6§ ja 7a§

• Sisältää 3 eri palvelua:

• työkokeilu (kesto 60 päivää)

• työhönvalmennus (kesto 60-180 päivää)

• työkokeilun ja työhönvalmennuksen yhdistelmä (kesto 120-240 päivää)

• Asiakkaalla on tukena oma työhönvalmentaja

• Joustava toteutus; kuntoutuspäiviä 3-5/vk tai min. 3 t/pvä 

• Kohderyhmänä esimerkiksi asiakas, jonka urasuunnitelma ja ammattiala 

sairauden tai alentuneen toimintakyvyn vuoksi ovat epäselviä tai, jonka 

ammattialan soveltuvuus sairaudesta johtuen on epäselvä



Koulutus Kelan ammatillisena kuntoutuksena 6§
• Ammatillisena kuntoutuksena voidaan tukea henkilölle sopivaa koulutusta, 

joka mahdollistaa työelämään osallistumisen sairaudesta tai vammasta 

huolimatta

• Koulutus voi olla valmentavaa tai perus,-uudelleen-, jatko ja 

täydennyskoulutusta, ja pääsääntöisesti koulutus on maksutonta

• Koulutusta tuetaan opintosuunnitelman mukaisesti tutkintoon saakka, ja sen 

ajalta maksetaan kuntoutusrahaa. Kela seuraa opintojen edistymistä.

• Kohderyhmänä esim. nuori, jolla on opiskelupaikka olemassa, mutta sairaus 

aiheuttaa opiskelukyvyn heikentymistä ja opintojen hidastumista tai nuori, 

jolla on taustalla useita koulutuksen keskeytyksiä sairauden takia

• Oppivelvollisuuden pidentäminen ei vaikuta ammatillisena kuntoutuksena 

myönnettävän koulutuksen myöntämisen edellytyksiin



Ammatillisen kuntoutuksen hakeminen

6§ Ammatillinen kuntoutus 

• Kelan ammatillisen kuntoutuksen 

hakemus KU101 

• Lääkärin B lausunto

• Yhdessä hoitavan tahon kanssa 

arvio kuntoutuksen 

tarpeellisuudesta ja sen tavoitteista

7a§ Nuoren ammatillinen kuntoutus

• Yhteydenotto Kelaan

• Nuori itse

• Nuoren läheinen

• Nuoren verkosto

• Kelan kuntoutuksen etuuskäsittelijä 

haastattelee nuoren ja ottaa 

vastaan suullisen hakemuksen 

• Ei tarvitse toimittaa kirjallista 

hakemusta tai lääkärin B lausuntoa



Harkinnanvaraisen kuntoutuksen palvelut



Oma väylä –kuntoutus

Oma väylän asiakas on 16-29-vuotias henkilö, jolla on todettu:

• autismikirjon häiriö, ilman kognitiivisen kehityksen häiriötä (Aspergerin oireyhtymä) ja/tai 

• aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö

Oma väylä –kuntouksessa asiakas saa:

• vahvistusta opiskeluun- ja työelämään liittyviin valmiuksiin ja taitoihin

• ohjausta ja harjoitusta arjenhallintataitoihin

• tukea sosiaalisten taitojen vahvistumiseen

• Kela myöntää Oma väylä -kuntoutusta vuoden mittaisina kuntoutusjaksoina, enintään 3 

vuoden ajan

• Kuntoutus toteutetaan palveluntuottajan toimipisteessä tai asiakkaan arjen ympäristöissä. 

Osan tapaamisista voi toteuttaa etäyhteydellä



Kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit

• Kela järjestää harkinnanvaraisena kuntoutuksena kuntoutuskursseja ja  

sopeutumisvalmennuskursseja 

• Esimerkiksi: 

• nuorten mielenterveyskurssit

• OPI-kurssit yhteistyöoppilaitoksissa

• Kelan verkkosivujen kuntoutuskurssihaulla voi etsiä omaan aikatauluun 

sopivaa kurssia

https://www.kela.fi/kuntoutus-ja-sopeutumisvalmennuskurssit
https://www.kela.fi/mielenterveyden-hairiot-kuntoutuskurssit
https://www.kela.fi/opi-kurssi
https://asiointi.kela.fi/kz_app/KZInternetApplication


Harkinnanvaraisen kuntoutuksen hakeminen

• Hoitava lääkäri selvittää asiakkaan kuntoutuksen tarpeen ja laatii 

lääkärinlausunnon (lääkärinlausunto B, josta selviää kuntoutuksen 

perusteena oleva sairaus tai vamma ja toimintakyky sekä lisäksi, mitä 

kuntoutusta suositellaan ja mitkä ovat kuntoutuksen perustelut ja tavoitteet)

• Asiakas hakee kuntoutusta (KU 132-lomake) ja lisää liitteeksi 

lääkärinlausunnon 

• Asiakas postittaa hakemuksensa Kelaan 



Mistä saa tietoa Kelan kuntoutuksesta



Mistä saa tietoa Kelan kuntoutuksesta
Yhteistyökumppani

• www.kela.fi > Yhteistyökumppanit

• Valtakunnallinen viranomaislinja puh. 020 692 235 > vastataan yleisesti 

etuuteen liittyviin kysymyksiin ma–pe 9-16

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

Opiskelija

• www.kela.fi > Henkilöasiakkaat

• Valtakunnallinen kuntoutuksen palvelunumero 020 692 205

• Kelan toimistot

• Ajanvaraus Kelan toimistoon tai puhelinaika

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


Kiitos!


