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Ammatillisen kuntoutuksen organisointi, 
oikeus kuntoutukseen ja etuudet  

Ruotsissa, Saksassa, Alankomaissa  
ja Suomessa

Tässä raportissa on tarkasteltu ja vertailtu ammatillisen kuntoutuksen organisointia, 
sen piiriin pääsyä sekä myönnettäviä etuuksia Ruotsissa, Saksassa, Alankomaissa ja 
Suomessa. Ammatillisen kuntoutuksen käsite voi maasta riippuen hieman vaihdella, 
mutta useimmiten kyseessä on työikäisen henkilön muu kuin lääkinnällinen kuntou-
tus, jonka tarkoituksena on parantaa vammasta tai sairaudesta kärsivän henkilön työ-
kykyä, mahdollistaa hänen paluunsa työhön tai ennaltaehkäistä työkyvyn heikkene-
mistä.

Ammatillisen kuntoutuksen organisointi vertailumaissa
Ammatillisen kuntoutuksen organisointi ja siihen liittyvät toimijat vaihtelevat luonnol-
lisesti maasta toiseen. Yleisesti voidaan kuitenkin todeta, että ammatillinen kuntou-
tus on nykyisin vertailumaissa työikäisten lakisääteinen oikeus, jonka organisointi liit-
tyy useimmiten työikäisten henkilöiden työmarkkinastatukseen ja mahdollisesti myös 
ikään.
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Ammatillinen kuntoutus on vertailumaissa järjestetty työntekijöiden osalta joko työn-
antaja- tai eläkevakuutuslähtöisesti. Jos kuntoutustarve aiheutuu tapaturmasta, on 
vastuullinen toimija eläkevakuutuslähtöisissä maissa kuitenkin tapaturmavakuutus.

Ruotsissa työnantajilla on päävastuu kuntoutuksen järjestämisestä ja kustantami-
sesta, mutta Vakuutuskassalla on kuitenkin merkittävä rooli kuntoutuksen valvonnan 
ja eri osapuolten kuntoutustoimenpiteiden koordinoinnin suhteen sekä kuntoutujan 
kuntoutuksen aikaisen toimeentulon turvaamisessa. Tapaturmavakuutuksen perus-
teella tapahtuva ammatillinen kuntoutus tapahtuu myös käytännössä samojen toimi-
joiden kautta.

Saksassa työntekijöiden ammatillinen kuntoutus on hajautettu usealle toimijalle, 
mutta yleensä se on eläkevakuutuksen harteilla. Tapaturman perusteella tehtävä am-
matillinen kuntoutus on kuitenkin tapaturmavakuutuksen vastuulla. Eläkevakuutus tai 
tapaturmavakuutus vastaa kuntoutuksen kustannuksista ja kuntoutuksen aikaisista 
toimeentulokorvauksista. Työnantajan rooli kuntoutuksessa on siten verraten pieni.

Alankomaissa on vertailumaista kaikkein poikkeavin ammatillisen kuntoutuksen orga-
nisointi. Työssäkäyvien kuntoutus ja sen aikainen toimeentulo on käytännössä täysin 
työnantajien vastuulla. Erillistä lakisääteistä tapaturmavakuutusta ei ole, ja työnanta-
ja vastaa työsuhteessa olevien kuntoutuksesta riippumatta siitä mistä syystä kuntou-
tustarve on aiheutunut.

Suomessa ammatillisen kuntoutuksen organisointi muistuttaa vertailumaista Saksaa 
kuntoutuksen pääasiallisen vastuun ollessa eläkevakuutuksen puolella työeläkelai-
toksilla ja tapaturma- ja liikennevahinkotilanteissa vakuutusyhtiöillä. Suomessa kui-
tenkin myös Kela osallistuu omalta osaltaan ammatillisen kuntoutuksen järjestämi-
seen.

Oikeus ammatillisen kuntoutukseen
Oikeus ja perusteet ammatilliseen kuntoutukseen pääsemiseen vaihtelee maasta toi-
seen. Perusvaatimus on kuitenkin työkyvyn heikentyminen tai uhka sen heikenty-
misestä. Tämän lisäksi voidaan vaatia esimerkiksi riittävän pitkää vakuutusaikaa tai 
vähimmäis ansaintarajan ylittäviä tuloja.

Ruotsissa oikeus ammatilliseen kuntoutukseen edellyttää kuulumista sairausvakuu-
tukseen sekä toisaalta henkilön työkyvyn riittävää heikentymistä. Sairausvakuutuk-
seen kuuluvat Ruotsissa kuitenkin käytännössä kaikki maassa asuvat tai työskentele-
vät henkilöt.

Saksassa oikeus ammatilliseen kuntoutukseen on sidottu paitsi työkyvyn heikentymi-
seen tai uhkaan sen heikentymisestä mutta myös vakuutusaikavaatimuksiin. Perus-
vaatimuksena on vähintään 15 vuoden vakuutusaika eläkevakuutuksen piirissä.

Alankomaissa oikeus ammatilliseen kuntoutukseen ei edellytä tiettyä vakuutuskau-
si- tai ansaintarajan täyttymistä tai tarkkaa työkyvyn alenemisvaatimusta. Kaikki työn-
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tekijät ovat lähtökohtaisesti oikeutettuja kuntoutukseen, jos he eivät kykene suoriutu-
maan työsopimuksen mukaisista työtehtävistä sairauden tai vamman vuoksi.

Suomessa työeläkelaitosten järjestämään ammatilliseen kuntoutukseen on oikeutettu 
työntekijä tai yrittäjä, joka ei ole täyttänyt ikäluokan alinta eläkeikää ja hänellä on ole-
massa työkyvyttömyyden uhka tai hän on työkyvytön. Lisäksi vaaditaan, että työsken-
telystä saatuja vakuutettuja työansioita on riittävästi ja että työntekijä tai yrittäjä on 
vakiintunut työelämään.

Ammatillisen kuntoutuksen etuudet vertailumaissa
Ammatillinen kuntoutus käsittää muita kuin lääkinnälliseen kuntoutukseen liittyviä 
erilaisia työkykyä ja työskentelyä helpottavia, tukevia tai parantavia toimenpiteitä ja 
palveluita, joita voidaan tehdä työpaikalla tai kuntoutukseen osallistuvalle henkilölle. 
Kuntoutus käsittää toisaalta myös rahamääräisiä etuuksia, joka voi tarkoittaa ansiosi-
donnaisten- ja kulukorvausten lisäksi myös palkanmaksun jatkumista kuntoutuksen 
tai sairauden aikana pidemmän aikaa. Etuudet voivat pitää sisällään myös työnanta-
jalle maksettavia korvauksia ja tukia.

Kuntoutujan toimeentuloa turvaa vertailumaissa joko kuntoutuksen ajalta maksettava 
palkka, päivärahatyyppinen etuus tai työkyvyttömyyseläkkeeseen verrattava etuus.

Ruotsissa rahamääräiset kuntoutuskorvaukset muodostuvat kuntoutuspäivärahasta 
sekä erityisestä kuntoutustuesta. Kuntoutuspäiväraha on normaalitapauksessa noin 
80 prosenttia tuloista enimmäis- ja vähimmäisrajojen puitteissa. Erityiskuntoutustuki 
korvaa vakuutetulle kuntoutuksesta aiheutuneita kuluja.

Saksassa voidaan kuntoutuksen ajalta maksaa kuntoutusrahaa, joka määräytyy edel-
tävien tulojen perusteella päivärahatyyppisesti. Kuntoutusrahan määräytymiseen ote-
taan huomion yleensä 80 prosenttia bruttotuloista, joista kuntoutusraha on 60–80 
prosenttia eläkevakuutuksen kattomäärään saakka. Saksassa maksetaan myös erilai-
sia kulukorvauksia kuntoutujalle ja työnantajalle. Yhtenä korvausmuotona on henkilö-
kohtainen kuntoutusbudjetti, jonka puitteissa kuntoutuja voi itse päättää kuntoutus-
toimista.

Alankomaissa työnantaja on velvoitettu maksamaan sairauspoissaolon ja kuntoutuk-
sen ajalta palkkaa yleensä enintään kahden vuoden ajan. Maksettavan palkan tulee 
olla vähintään 70 prosenttia työntekijän palkasta tai vähintään lakisäteisen vähim-
mäispalkan verran.

Suomessa työeläkekuntoutuksessa olevalle maksetaan kuntoutusrahaa. Muita raha-
määräisiä kuntoutusetuuksia ovat lisäksi kuntoutusavustus sekä oman yrityksen pe-
rustamiseksi saatava elinkeinotuki ja kuntoutuksesta aiheutuvien kulujen korvaukset. 
Kuntoutusraha määräytyy muista maista poiketen työkyvyttömyyseläkkeen perusteella 
korotettuna 33 prosentilla.
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Kuntoutuspalvelut ja toimenpiteet pitävät sisällään moninaisia erilaisia työkykyä ja 
työskentelyä helpottavia ja tukevia toimia, joita voidaan tehdä sekä työpaikalla et-
tä kuntoutukseen osallistuvalle henkilölle. Tällöin kyse on yleensä ei-rahamääräisis-
tä etuuksista. Vertailumaissa ammatilliset kuntoutuspalvelut liittyvät usein oman työn 
sopeuttamiseen esimerkiksi työtehtävä- tai työaikamuutosten tai erilaisten apuväli-
neiden avulla. Työpaikan ulkopuolinen ammatillinen kuntoutus käsittää usein erityyp-
pistä koulutusta, mutta myös muunlaiset toimenpiteet ovat mahdollisia, kuten esimer-
kiksi tuetut työpaikat tai lainatyö toisen työnantajan palveluksessa.
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