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Kelan järjestämille kuntoutuskursseille osal-
listui 33 600 henkeä

Kela järjestää monipuolista ammatillista ja lääkinnällistä 
kun toutusta. Yksi keskeisistä kuntoutustoimenpiteistä ovat 
eri tyyppiset kuntoutuskurssit. Ne voidaan jakaa varsinaisiin 
kuntoutuskursseihin (esim. ASLAK- ja Tules-kurssit), sopeutumis-
valmennuskursseihin, vaikeavammaisten sairausryhmäkohtaisiin 
kursseihin ja ammatillisiin kuntoutuskursseihin.

Vuonna 2009 Kelan kuntoutuskursseille osallistui 33 600 
henkeä. Kelan kuntoutusta sai kaikkiaan 83 800 henkilöä, joten 
kurssimuotoista kuntoutusta sai 40 % kuntoutujista.

Vuonna 2009 kuntoutujia osallistui kuntoutuskursseille 5,6 % 
vähemmän kuin vuotta aiemmin. Erityisesti pieneni harkin-
nanvaraisille sopeutumisvalmennuskursseille osallistuneiden 
määrä (kuvio 1). Yksi syy kuntoutuskursseille osallistuneiden 
määrän pienenemiseen oli se, että keskeisissä sairausryhmä-
kohtaisissa kursseissa vaihtui sopimuskausi. Vuonna 2008 Kela 

Kuvio 1. Kelan kuntoutuskursseille osallistuneet kuntoutujat 2007–2009
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kilpailutti vuosille 2009–2012 uudet kurssityypit. Osa kursseista 
painottui entistä selkeämmin varsinaisiin kuntoutus kursseihin. 
Valtaosa kaikista kuntoutuskursseilla käyneistä osallistuu juuri 
varsinaisille kuntoutuskursseille. Niiden osallistujamäärä pieneni 
vuonna 2009 vain 1,8 %. 

Kelan harkinnanvaraisen kuntoutuksen kuntoutuskursseille 
osallistui 28 400 henkeä. Heidän määränsä pieneni vuodesta 2007 
vuoteen 2009 noin 4 %. ASLAK-kurssien (ammatillisesti syvennetty 
lääketieteellinen kuntoutus) osallistujamäärä pieneni vastaavana 
aikana 5,8 %. Sen sijaan tuki- ja liikuntaelinsairaiden kursseille 
(Tules-kurssit) osallistuneiden määrä kasvoi 7,1 %. Kuvio 2.

Kuvio 2. Harkinnanvaraisen kuntoutuksen kursseille osallistuneet 2007–2009
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Kuntoutuskurssien kustannukset 29 % kun-
tou tusmenoista
Kelan kuntoutusmenot olivat vuonna 2009 yhteensä 305 milj. eu-
roa, mikä oli 1,9 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Kuntoutukseen 
käytettiin kaikkiaan 235 milj. euroa, joista kuntoutuskurssimenot 
olivat 68,5 milj. euroa. Kuntoutuskurssien kustannukset olivat 
siten 29 % kuntoutuspalvelumenoista. 

Yksittäisistä kuntoutuskursseista eniten kustannuksia aihe-
uttivat Aslak-kurssit (24,5 milj. e), Tules-kurssit (10,6 milj. e), 
vaikeavammaisten sairausryhmäkohtaiset kurssit (7,2 milj. e) ja 
harkinnanvaraiset sopeutumisvalmennuskurssit (6,2 milj. e).
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Kuntoutuskursseille osallistuneille makset-
tiin neljännes kuntoutusrahoista 
Vuonna 2009 Kela maksoi kuntoutusrahaa 65 milj. euroa. Näistä 
menoista 15,5 milj. euroa maksettiin eri kuntoutuskursseille 
osallistuneille. 

Kuntoutusajan toimeentuloturvana maksettavaa kuntoutusrahaa 
sai 24 100 kuntoutuskursseille osallistunutta. Sitä maksettiin 
kuntoutujaa kohti ammatillisissa kuntoutuskursseissa keskimäärin 
84 päi vältä, vaikeavammaisten sairausryhmäkohtaisissa kursseissa 
16 päivältä, harkinnanvaraisissa kuntoutuskursseissa 10 päivältä 
ja sopeutumisvalmennuskursseissa 6 päivältä vuodessa.




