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Myöntämisedellytykset

16–19 vuoden ikä 

Opiskelu- ja/tai työkyky on 

sairauden vuoksi olennaisesti 

heikentynyt

Nuori tarvitsee erityisiä 

tukitoimia

Tarkoituksena varmistaa 

ammatillinen kuntoutuminen ja 

edistää työllistymistä

Kotikunnassa laadittu KHOPS



Myöntämisedellytykset - Olennainen 
heikentyminen

Opiskelu- tai työkyky  on 

sairauden tai vamman 

vuoksi olennaisesti 

heikentynyt.

– Asianmukaisesti todettu sairaus 

tai vamma, joka

– aiheuttaa opiskelu- tai työkyvyn 

olennaisen heikentymisen tai 

olennaisia vaikeuksia valita ammatti 

tai työ asianmukaisesta hoidosta 

ja kuntoutuksesta huolimatta

– pitkäaikaisesti.

– Huomiodaan myös kokonaistilanne: 

fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen 

toimintakyky, elämäntilanne, 

taloudelliset ja sosiaaliset seikat, 

asumisolosuhteet, koulutus, 

ammatti, aikaisempi toiminta ja ikä 

sekä muut vastaavat tekijät.



Myöntämisedellytykset - Erityiset tukitoimet

Tarve erityisille tukitoimille

– Fyysisen, psyykkisen ja/tai 

sosiaalisen toimintakyvyn erityisiä 

tukitoimia.

– Esimerkiksi apuvälineet, asumis- ja 

avustajapalvelut, erityiset opetuksen 

tukimuodot, kuljetuspalvelut, 

kuntoutusjakso, pitkäkestoiset 

terapiat, tulkkipalvelut jne.

– Erityisillä tukitoimilla tarkoitetaan 

yksilöllisiä ja erityisiä ratkaisuja, 

joilla tuetaan nuoren opiskelua tai 

muuta kuntoutusta, joka tähtää 

ammatilliseen kuntoutumiseen ja 

työllistymiseen.



Myöntämisedellytykset - Henkilökohtainen 
opiskelu- ja kuntoutumissuunnitelma KHOPS

Kotikunnassa laadittu 

KHOPS

– Nuoren kotikunta vastaa, että 

nuorelle laaditaan ammatillisen 

kuntoutumisen suunnitelma. 

– Laaditaan nuoren, hänen 

huoltajiensa sekä kunnan eri 

viranomaisten yhteistyönä.

– Kunta seuraa suunnitelman 

etenemistä.

– Lomake KU 110 löytyy Kela.fi:stä.



Myöntämisedellytykset - Henkilökohtainen 
opiskelu- ja kuntoutumissuunnitelma KHOPS

Kotikunnassa laaditun 

KHOPS:n sisältö

Mitä suunnitelmaan kirjataan:

 Arvio sairauden, vian tai vamman 

vaikutuksesta nuoren ammatillisen 

kuntoutumisen mahdollisuuksiin.

 Arvio ammatillisen kuntoutumisen 

tavoitteista.

 Suunnitelma opiskelun järjestämisestä 

ja toteuttamisesta sekä tarvittavista 

tukitoimista ammatillisen 

kuntoutumisen edistämiseksi

 Tieto suunnitelman laatimiseen 

osallistuneista henkilöistä ja tahoista.



Myöntämisedellytykset - Tarkoitus

– Maksetaan, kun nuori opiskelee tai 

osallistuu muuhun vastaavaan 

toimintaan, jonka 

– tarkoituksena on varmistaa 

nuoren ammatillista 

kuntoutumista ja edistää 

hänen työllistymistään!



Nuoren 
kuntoutusrahan 
hakeminen
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Hakeminen ja liitteet

• Kelan asiointipalvelu (www.kela.fi/asiointi) tai

• Hakemus - Nuoren kuntoutusraha (lomake KU111)

• Samalla voi hakea koulutuksen kustannuksia ammatillisena 

kuntoutuksena.

Liitteet

• Lääkärinlausunto B

• KHOPS – Henkilökohtainen opiskelu- ja

kuntoutumissuunnitelma
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http://www.kela.fi/asiointi


Lääkärinlausunto B

Kuvaa:

• Nuoren työkykyä heikentävät sairaudet tai vammat 

ja merkitse sairauskoodit (ICD-10) sekä sairauden 

tai vamman kehittyminen, nykyinen työ-, opiskelu- ja 

toimintakyky.

• Toteutunut hoito ja kuntoutus, jatkohoito sekä seuranta.

• Sairauden tai vamman ennuste ja vaikutus 

ammatinvalintamahdollisuuksiin.

• Nuoren tarvitsemat erityiset tukitoimet opiskelusta 

selviytymiseksi.

• Lisätietoa www.kela.fi/laakarit
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http://www.kela.fi/laakarit


Henkilökohtainen opiskelu- ja 
kuntoutumissuunnitelma – KHOPS
(VNA 646/2005)

• Laaditaan kotikunnassa yhteistyössä nuoren ja 

huoltajien kanssa.

• Kunnan edustaja esim. opetus-, sosiaali- ja/tai 

terveydenhuollosta.

• Tuntee nuoren tilanteen.

• Arvioi tukitoimien tarpeen ja järjestää ne.

• Seuraa KHOPS:n etenemistä.

• Lomake KU 110 tai vastaavat tiedot.

• Mitä erityisiä tukitoimia kunta järjes-

tää?

• Päivitettävä tarpeen mukaan.

• www.kela.fi/sosiaalipalvelut
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http://lomake.kansanelakelaitos.fi/kela/kela.fi/fi/tiedostot/23989/KU110_W.pdf
http://www.kela.fi/kuntoutusraha_suunnitelma-nuoren-kuntoutusrahaa-varten


Nuoren 
kuntoutusrahan 
maksaminen
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Miltä ajalta maksetaan?

Tarkoituksena nuoren ammatillisen kuntoutumisen 

varmistaminen ja työllistymisen edistäminen, joten 

nuoren kuntoutusrahaa maksetaan

• opiskelun

• tai muun vastaavan esim. työpajatoiminnan tai 

työkokeilun ajalta, kun sen tavoitteena on valmistaa 

nuorta opiskeluun tai työhön sekä

• odotusajalta, kun nuori odottaa kuntoutuksen 

alkamista ja koulun loma-ajoilta 

• ilman tarveharkintaa.
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Miltä ajalta maksetaan?

• Omavastuuajan 1+9 arkipäivää jälkeen

• sen kuukauden loppuun, jolloin nuori täyttää 20 

vuotta.

• Jos koulutus on kesken, maksamista jatketaan koulutuksen 

päättymiseen asti.
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Määrä

17



Nuoren kuntoutusrahan määrä ja 
ennakonpidätys

• 30,41e (v. 2017) euroa arkipäivältä.

• Pidätetään veroa henkilökohtaisen prosentin 

mukaan, mutta aina vähintään 25 % (myös 

portaikkoverokortista).

• Nuori voi pyytää sosiaalietuutta varten 

muutosverokortin. 

• Se saadaan yleensä suorasiirtona Kelaan.
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Seuranta
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Miten Kela tukee ja seuraa?

• Seurannalla varmistetaan, että kuntoutus toteutuu 

KHOPS:ssa kuvatulla tavalla.

• Läsnäolotodistus, opintokortti ja opiskelusuunnitelma 

säännöllisin väliajoin maksamisen edellytyksenä.

Tarvittaessa:

• Seurantaa voidaan tiivistää. 

• Yhteys KHOPS:n laatijaan, jos suunnitelma ei etene tai sitä on 

tarve muuttaa.

• Ohjaus henkilökohtaiseen Kela-neuvontaan.

• Ohjaus Kelan muihin kuntoutuspalveluihin.
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Tilastoja
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Kuntoutustilastot
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Kuntoutustilastot
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Kuntoutustilastot
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Kelan 
kuntoutuspalveluita 
nuorille 
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Kelan järjestämiä ammatillisen kuntoutuksen 
palveluita nuorille  katso tarkemmin www.kela.fi/kuntoutuspalvelut

Asiakkaan tilanne Ammatillisen

kuntoutuksen palvelu

Kesto

Ammatillisen suunnitelman tekemiseksi tarvitaan  

lääkinnällisen ja ammatillisen kuntoutuksen 

tarpeiden arviointia moniammatillisessa

työryhmässä

Ammatillinen 

kuntoutusselvitys

Enintään 12

Elämäntilanne vaikeuttaa työ- tai opiskelupaikan 

hankkimista
Ammatilliset

kuntoutuskurssit

110 päivää (noin 1 vuosi)

Soveltuva koulutusala vaatii varmistamista Koulutuskokeilu 1-14 päivää

Tukea tarvitaan

• soveltuvan ammattialan, työtehtävän tai 

opiskelualan valintaan ja soveltuvuuden 

varmistamiseen

tai

• työllistymiseen ja palkkatyösuhteen 

muodostamiseen

Työllistymistä edistävä 

ammatillinen kuntoutus

60-240 päivää (noin 3kk-

26kk)

Tarvitaan sopiva koulutus, joka mahdollistaa 

osallistumisen työelämään sairaudesta tai 

vammasta huolimatta

Koulutus Kuukaudesta useamman 

vuoden kestoisiin 

tutkintoihin

Sairauden vuoksi opiskelusta tai työstä 

suoriutuminen ilman vaativaa apuvälinettä on 

kohtuuttoman vaikeaa tai rasittavaa

Apuvälineet
• opiskelun ja työn           

avuksi

Esim. näkövammaiselle

asiakkaalle pistenäyttö
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http://www.kela.fi/kuntoutuspalvelut


Kelan järjestämiä muita kuntoutuspalveluita 
nuorille                     katso tarkemmin http://www.kela.fi/kuntoutuspalvelut

Asiakkaan tilanne Kuntoutuksen 

palveluja

Kesto

Ammatillista  perustutkintoa opiskelevan  16-25 -

vuotiaan nuoren opinnot uhkaavat pitkittyä tai 

keskeytyä masennus- tai ahdistuneisuushäiriön 

vuoksi. Kursseja toteuttaa 13 ammattioppilaitos-

palveluntuottaja -yhteistyöparia.

OPI-kurssit 6-8 yksilöllistä käyntikertaa  

ja 14 ryhmäkuntoutuspäivää 

vuoden 

(= kahden lukukauden) 

aikana

Keskivaikea tai vaikea masennus  hankaloittaa 16-

28 -vuotiaan nuoren opiskelua tai työssä 

jaksamista

ITU-kurssit Kolme 5 vuorokauden jaksoa 

vuoden aikana, yhteensä 15 

vrk

Lievä tai keskivaikea  masennus hankaloittaa 16-

28 -vuotiaan nuoren opiskelua tai työssä 

jaksamista

NUPPU –kurssit 1 kuntoutuspäivä, 5-7 

yksilöllistä käyntikertaa ja 10 

ryhmäkäyntikertaa  10  

kuukauden aikana kurssin 

alkamisesta.

Neuropsykologiset häiriöt haittaavat 16-25 -

vuotiaan nuoren opiskelun aloittamista, opiskelua 

ja opiskelun loppuun saattamista sekä tulevassa 

ammatissa selviytymistä

Harkinnanvarainen

neuropsykologinen 

kuntoutus

Enintään 3 vuotta

Mielenterveyden häiriö uhkaa yli 16-vuotiaan 

nuoren työ- tai opiskelukykyä
Kuntoutuspsykoterapia Enintään 3 vuotta
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http://www.kela.fi/kuntoutuspalvelut


Opiskeluvalmennus –projekti vuosina                 

2016 – 2020

• http://www.kela.fi/opiskeluvalmennus

• http://www.kela.fi/documents/10180/5276623/kela-

opiskeluvalmennus-esite-ammattilaisille-

nettiin.pdf/8d380a52-63ac-47fa-b971-

39499e54aa32

• http://www.kela.fi/documents/10180/5276623/kela-

opiskeluvalmennus-esite-opiskelijoille.pdf/6cd5fdf5-

95f2-4753-9d63-05eb66c92da0
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http://www.kela.fi/opiskeluvalmennus
http://www.kela.fi/documents/10180/5276623/kela-opiskeluvalmennus-esite-ammattilaisille-nettiin.pdf/8d380a52-63ac-47fa-b971-39499e54aa32
http://www.kela.fi/documents/10180/5276623/kela-opiskeluvalmennus-esite-opiskelijoille.pdf/6cd5fdf5-95f2-4753-9d63-05eb66c92da0


Elämässä mukana – muutoksissa tukena
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