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Kela kuntoutti eniten Kainuussa, jossa on maan 
korkein sairastavuus

Vuonna 2012 Kelan järjestämää kuntoutusta sai 91 100 henkeä, 
mikä oli 4,4 % edellisvuotta enemmän. Yleisintä Kelan kuntoutus 
oli Kainuussa, jossa kuntoutusta sai lähes 2 000 henkilöä. 
Suhteutettuna asukaslukuun tämä tarkoitti, että Kainuussa sai 
kuntoutusta 23 henkilöä 1 000:sta. Kelan sairastavuusindeksillä 
mitattuna Kainuussa on Suomen korkein sairastavuus, joten 
on järkevää, että kainuulaisia myös kuntoutetaan muuta maata 
enemmän.

Vähiten kuntoutusta puolestaan saivat Päijät-Hämeessä asuvat, 
joista vain 12 henkeä 1 000:sta osallistui kuntoutukseen. Päijät-
Hämeessä terveystilanne on koko maan keskiarvoa parempi. 
Em. vertailussa ei huomioida Ahvenanmaata, jossa oli vain 200 
kuntoutujaa.

Kuvio 1. Kuntoutujien lukumäärä 1000 asukasta kohti maakun nittain 
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Sen lisäksi, että Kainuussa kuntoutettiin eniten, siellä oli Lapin ja 
Etelä-Savon ohella vanhimmat kuntoutujat. Kainuulaisten kuntou-
tujien mediaani-ikä oli 48 vuotta, mikä oli sama kuin maakunnan 
väestön mediaani-ikä. Uudellamaalla, jossa väestö nuorempaa, 
kuntoutujien mediaani-ikä oli 39 vuotta.

Vuonna 2012 kuntoutujat olivat keskimäärin 44-vuotiaita. Selvästi 
muita nuorempia olivat vaikeavammaisten lääkinnällistä kuntou-
tusta saavat, jotka olivat keskimäärin 20-vuotiaita. Harkinnanva-
raiseen kuntoutukseen osallistujat olivat keskimäärin 52-vuotiaita. 
Mielenterveyskuntoutujat olivat keskimäärin 29-vuotiaita.

Mielenterveyden häiriöt kasvava sairausryhmä 
kuntoutuksessa 

Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt ovat yleisin syy Kelan 
järjestämälle kuntoutukselle. Ne syrjäyttivät tuki- ja liikuntaelinten 
sairaudet kuntoutuksen yleisimpänä sairauspääryhmänä 1990-lu-
vun lopulla.

Mielenterveyskuntoutujien määrä on lähes kaksinkertaistunut vii-
meisen kymmenen vuoden aikana. Vuonna 2012 mielenterveyden 
häiriöiden vuoksi sai kuntoutusta 38 400 henkeä. Kuntoutuspsy-
koterapiaa sai 20 400 henkeä, mikä on 12 % enemmän kuin vuotta 
aiemmin. 

Tuki- ja liikuntaelinsairauksien vuoksi kuntoutusta sai 25 200 hen-
kilöä, mikä puolestaan on neljäsosa vähemmän kuin kymmenisen 
vuotta sitten. Muita yleisiä sairauspääryhmiä olivat mm. hermoston 
sairaudet (9 600) ja verenkiertoelinten sairaudet (4 600).

Kuvio 2. Kuntoutujat sairauksittain 1990–2012
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Kuntoutukseen käytettiin 357 miljoonaa euroa

Kelan kuntoutusmenot olivat yhteensä 357 milj. euroa, mikä oli 
5,2 % enemmän kuin edellisvuonna. Yksilöön kohdistuvat kun-
toutusmenot olivat 351 milj. euroa, josta kuntoutuksen osuus oli  
274 milj. euroa ja maksettujen kuntoutusrahojen osuus 77 milj. 
euroa.

Kolme neljästä Kelan kuntoutujasta on työelämässä mukana olevia. 
Työelämästä poissa olevista suurin ryhmä on alle 16-vuotiaat 
vaikeavammaisten lääkinnällistä kuntoutusta saavat. 

Harkinnanvaraista kuntoutusta sai 38 500 henkilöä. Vajaakun-
toisten ammatillista ammatilliseen kuntoutusta kuntoutukseen 
osallistui 13 400:lle ja vaikeavammaisten lääkinnällistä lääkin-
nälliseen kuntoutukseen 22 100 henkilöä. Kuntoutusterapiaan sai 
kaikkiaan 20 400 henkeä, mikä oli 12 % enemmän edellisvuonna.

Kuntoutusajan toimeentuloturvana maksettavaa kuntoutusrahaa 
sai 53 100 henkilöä, joista noin joka neljäs osallistui muuhun kuin 
Kelan järjestämään kuntoutukseen.

Kuvio 3. Kuntoutuskustannukst yhteensä 1990–2012
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Huom. Kuntoutuksen matkakustannukset on korvattu sairausvakuutuslain perusteella vuoden 
2005 alusta lähtien.
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