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Kelan kuntoutusta sai jo lähes 100 000 suoma-
laista

Kelan kuntoutus on kasvanut huomattavasti viime vuosina. Vuonna 
2013 Kelan järjestämää kuntoutusta sai 98 900 henkeä, mikä oli 
8,5 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Eniten kasvoi aiempien 
vuosien tapaan kuntoutuspsykoterapia, jonka saajamäärä lisääntyi 
yli 10 %. Kuntoutujien kokonaismäärä on kasvanut tällä vuosikym-
menellä 18 %. 

Kelan kuntoutusmuodoista kuntoutujamäärältään suurin on har-
kinnanvarainen kuntoutus, jota vuonna 2013 järjestettiin 41 200 
hengelle. Vaikeavammaisten kuntoutusta ja kuntoutuspsykotera-
piaa sai molempia 23 000 henkeä. Ammatilliseen kuntoutukseen 
osallistui 13 390. 

Kelan ammatilliseen kuntoutukseen pääsy on helpottunut vuoden 
2014 alusta, kun kuntoutusta myönnettäessä huomioidaan 
sairauden lisäksi myös muut kuntoutujan elämäntilanteeseen 
vaikuttavat asiat. Tavoitteena on, että yhä useampi nuori ja työikäi-
nen pääsee kuntoutukseen nykyistä varhaisemmassa vaiheessa. 
Tiukat kriteerit ammatilliseen kuntoutukseen pääsyssä aiheuttivat 
sen, että kuntoutujien määrä pieneni viidenneksen vuodesta 2005 
vuoteen 2013.  

Kelan yleisin kuntoutustoimenpide on aikuisten psykoterapia, 
johon vuonna 2013 osallistui 15 400 henkeä. Muita määrällisesti 
suuria toimenpiteitä ovat fysioterapia, jota sai 14 500 henkeä ja 
ASLAK-kurssit, joille osallistui 13 500 kuntoutujaa.  Yksilölliselle 
kuntoutusjaksolle osallistui harkinnanvaraisessa kuntoutuksessa 
5 100 henkeä ja vaikeavammaisten kuntoutuksessa 3 000 henkeä.
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Kuvio 1. Kuntoutujat 2005–2013
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Kuntoutuksen syynä useimmiten mielenterveyden 
häiriöt

Kelan kuntoutukseen hakeutumisen yleisin syy ovat ongelmat 
mielenterveydessä. Ne syrjäyttivät tuki- ja liikuntaelinten sairaudet 
kuntoutuksen yleisimpänä sairauspääryhmänä 1990-luvun lopulla. 
Vuosina 2005–2013 mielenterveyskuntoutujien määrä lähes 
kaksinkertaistui. Vuonna 2013 kuntoutusta sai mielenterveyden 
häiriöiden vuoksi 38 200 henkeä.

Tuki- ja liikuntaelinsairauksien vuoksi sai kuntoutusta 27 600 
henkeä. Useimmiten kuntoutukseen johti selkärangan sairaus. 
Verenkiertoelinten sairauksissa, joiden vuoksi sai kuntoutusta 
2 500 henkeä, useammalla kuin joka toisella kuntoutuksen aihe-
utti aivoverisuonien sairaus. Hermoston sairauksissa yleisimmät 
sairaudet olivat MS-tauti ja CP-oireyhtymä, joiden vuoksi sai 
kummassakin kuntoutusta vajaa 2 000 henkeä.
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Kuvio 2. Kuntoutujat sairauspääryhmittäin 2005–2013
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Kuntoutusrahan saajien määrä kasvoi 8,2 %  

Kuntoutusrahaa, jota maksetaan kuntoutusajan toimeentu-
loturvana, sai 55 500 henkilöä. Heidän lukumääränsä kasvoi 
edellisvuodesta 8,2 %. 

Kolmelle neljästä kuntoutusrahan saajasta kuntoutusraha mak-
settiin Kelan järjestämästä kuntoutuksesta. Työterveyshuoltolain 
perusteella kuntoutusrahaa sai 5 000 kuntoutujaa. Nuoren kuntou-
tusrahaa sai 6 200 kuntoutujaa, joista 4 800:lla oli diagnoosina 
mielenterveyden ja käyttämisen häiriö. Heistä neljäsosalla oli 
perusteena kehitysvammaisuus.  

Kuntoutusetuuksiin 380 miljoonaa euroa

Kelan kuntoutusmenot olivat vuonna 2013 yhteensä 380 miljoonaa 
euroa, mikä oli 6,7 % enemmän kuin edellisvuonna. Yksilöön 
kohdistuvat kuntoutusmenot olivat 375 miljoonaa euroa, josta 
kuntoutuksen osuus oli 292 miljoonaa ja maksettujen kuntoutus-
rahojen 83 miljoonaa.


