
MITÄ TYK-KUNTOUTUS ON JA KENELLE 
SE ON TARKOITETTU?

TYK-kuntoutus (työkykyä ylläpitävä ja parantava valmennus) on 
Kelan järjestämää ammatillista kuntoutusta, mihin hakijalla on laki-
sääteinen oikeus valintakriteereiden täyttyessä: työkykyä alentava 
sairaus ja lähivuosina työkyvyttömyyden uhka. Lisäksi edellytetään, 
että kuntoutustarve ja -mahdollisuudet on riittävästi selvitetty, ei-
vätkä pelkät työpaikan ja työterveyshuollon toimenpiteet ole tuotta-
neet riittäviä tuloksia. Työtekijä on edelleen työssä ja hänen työsuh-
teensa on voimassa kuntoutuksen alkaessa. 

Työhön liittyvä kuntoutus on työterveyshuoltoa tukevaa työkyvyn yl-
läpitämiseen tähtäävää toimintaa, jonka kohteena ovat vajaakuntoiset 
työntekijät sekä työntekijät, joilla on havaittu työkyvyn alenemisen uhka. 

TYK-KUNTOUTUS PEURUNGASSA

Työkyky koostuu monista yksilöllisistä sekä työhön ja työyhteisöön 
liittyvistä tekijöistä. Peurungassa kuntoutus on yksilölähtöistä ja 
työkeskeistä. Pääpaino TYK-kuntoutuksessa on kuntoutujan ar-
kityön tarkastelussa ja konkreettisten suunnitelmien tekemisessä 
kuntoutujan työkyvyn ja hänen työyhteisönsä toimivuuden edistämi-

seksi. Jaksot sisältävät myös monipuolisesti fyysiseen, psyykkiseen 
ja sosiaaliseen hyvinvointiin liittyviä teemoja sekä ryhmä- että yksi-
lötyöskentelynä. 

Moniammatilliseen kuntoutustyöryhmään kuuluvat työelämän-
asiantuntija, työfysioterapeutti, psykologi, sosiaalityöntekijä, 
liikunnanohjaaja, toimintaterapeutti, ravitsemusterapeutti sekä 
lääkäri. Tarvittaessa kaikki muutkin Peurungan kuntoutuksen am-
mattilaiset ovat käytettävissä.

KUNTOUTUKSEEN HAKEUTUMINEN

TYK-kuntoutujaryhmiä on kahdenlaisia. Ryhmä voidaan muodostaa 
saman työnantajan ja/tai työpaikan työntekijöistä (ryhmämuotoinen 
TYK-toiminta) tai siten, että Kelan antamien TYK-maksusitoumusten 
pohjalta kuntoutujat kutsutaan heille parhaiten soveltuvaan ryhmään 
(yksilöllinen TYK-kuntoutus). TYK-kuntoutusta hakeva työyhteisö 
yhteistyössä oman työterveyshuoltonsa kanssa saa valita Kelan hy-
väksymistä TYK-kuntoutuksen palveluntuottajista haluamansa kun-
toutuksen toteuttajan. Vastaavasti yksilölliseen TYK-kuntoutukseen 
hakeva saa valita yhdessä oman työterveyshuoltonsa kanssa kuntou-
tuksen toteuttajan.

parempi voida hyvin!
peurunka.fi/kuntoutus

TYK – Työkykyä ylläpitävä ja parantava
valmennus Peurungassa



RYHMÄMUOTOISEEN TYK-KUNTOUTUKSEEN 
HAKEUTUMINEN 

Työterveyshuolto yhdessä työpaikan kanssa hakee työpaikkakohtaista 
TYK-kuntoutusta Kelasta. Tätä kuntoutusta voidaan hakea valtakun-
nallisena tai alueellisena (Peurunkaa koskien Kelan Länsi-Suomen alue). 
TYK-kuntoutusta voi hakea ns. jatkuvan haun periaatteella eli milloin 
vain. Kelan tehtyä myönteisen päätöksen TYK-kuntoutuksen toteutuk-
sesta käynnistetään Kuntoutus Peurungan toimesta neuvottelut työ-
paikan ja työterveyshuollon kanssa. Neuvotteluissa sovitaan kuntoutuk-
sen ajankohdasta sekä kuntoutujien hakuprosessin käynnistämisestä.

TYK-ryhmään hakijalla pitää olla
• työterveyslääkärin laatima B-lausunto, missä on selvitetty 
 kuntoutustarve ja työterveyshuollon tai työpaikan toimenpiteet  
 työkyvyn edistämiseksi ja ylläpitämiseksi
• hakijan täyttämä kuntoutushakemuslomake KU101, jonka   
 liitteeksi laitetaan B-lausunto 
• lisäksi täytettynä KU 108 -selvityslomake (työterveyshuolto 
 täyttää) ja KU 109 -selvityslomake (esimies täyttää). 
Kaikki edellä mainitut lomakkeet liitteineen toimitetaan Kelaan 
kulloinkin sovitulla tavalla.

YKSILÖLLISEEN TYK-KUNTOUTUKSEEN 
HAKEUTUMINEN 

Kuntoutukseen haetaan Kelan paikallistoimistossa. Kuntoutukseen 
voi hakeutua ns. jatkuvan haun periaatteella eli milloin vain. 

TYK-kuntoutukseen hakijalla pitää olla
• työterveyslääkärin laatima B-lausunto, missä on selvitetty 
 kuntoutustarve ja työterveyshuollon tai työpaikan toimenpiteet  
 työkyvyn edistämiseksi ja ylläpitämiseksi

• hakijan täyttämä kuntoutushakemuslomake KU101, jonka 
 liitteeksi laitetaan B-lausunto
• lisäksi täytettynä KU 108 -selvityslomake (työterveyshuolto
 täyttää) ja KU 109 -selvityslomake (esimies täyttää). 
Kaikki edellä mainitut lomakkeet liitteineen toimitetaan Kelan paikal-
listoimistoon. Hakemuksia käsitellään heti niiden saapumisjärjestyk-
sessä. Hakemusten käsittelyaika Kelassa voi kestää noin 5-8 viikkoa. 

KUNTOUTUKSEN KUSTANNUKSET

Kuntoutuksen ajalta maksetaan kuntoutusrahaa arkipäiviltä (yksi 
omavastuupäivä). Ammatillisen kuntoutuksen ajalta kuntoutusraha 
on päivää kohti 75 % vuosityötulojen kolmassadasosasta tai vähin-
tään 23,77 euroa arkipäivältä. Kuntoutusraha määritellään viimeksi 
verotuksessa vahvistettujen työtulojen mukaan. Mikäli työtulot ovat 
muuttuneet olennaisesti (20 %), voidaan kuntoutusrahan määrä 
arvioida kuntoutuksen alkamisajankohtaa edeltävien kuuden kuu-
kauden työtulojen perusteella. Kuntoutusraha on verollista tuloa. Jos 
kuntoutujat saavat palkan, kuntoutusraha maksetaan työnantajalle. 
Kuntoutujan tulee kuitenkin itse täyttää kuntoutusrahahakemus. 
Työnantajan tulee toimittaa palkanmaksuilmoitus liitteeksi ja kuntou-
tuja liittää kuntoutuksesta saadun osallistumistodistuksen liitteeksi.
 
Kela maksaa matkakorvauksen kuntoutuksen meno- ja paluumat-
kasta halvimman kulkuneuvon mukaisesti. Omavastuu yhdensuun-
taiselta matkalta on 16 euroa. Jos kuntoutuja joutuu yöpymään lii-
kenneolosuhteiden tai kuntoutuksen varhaisen alkamisajankohdan 
vuoksi ennen kuntoutuksen alkamista ja siitä tulee kustannuksia, niin 
kuntoutujalle maksetaan yöpymisrahaa 20,18 euroa. 

03
15Puhelut 8,35 snt/puh+7,02 snt/min, mobiili 8,35 snt/puh+17,17 snt/min.

parempi voida hyvin!
Peurungantie 85, Laukaa, peurunka.fi/kuntoutus

Jarna Ahonen
asiakkuuspäällikkö
puh. 020 751 6401
jarna.ahonen@peurunka.fi

Jyrki Arvekari
asiantuntijaylilääkäri,
työterveyshuollon erikoislääkäri
tuotteen sisällölliset linjaukset
puh. 020 751 6776
jyrki.arvekari@peurunka.fi

Valmisteluvaihe
•  työpaikkakohtaisissa ryhmissä kaikkien osallisten  
 suunnittelukokous ja kuntoutujien tiedotustilaisuus

Selvitysjakso 12 vrk
•  moniammatillisen työryhmän tutkimukset ja
 testaukset
•  kuntoutuksen oppimisprosessin käynnistäminen
•  työn muutoksen, työssä selviytymisen, omien  
 vahvuuksien ja kehittämistarpeiden tunnistaminen
•  fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten toimintakyvyn  
 edellytysten arvioiminen
•  henkilökohtaisten tavoitteiden asettamien
•  työskentely kohti tavoitteita käynnistyy

Kuntoutusjaksojen välisenä aikana
•  yksilölliset välitehtävät
•  oman kuntoutussuunnitelman toteuttaminen
 käytännössä
•  mahdollinen työpaikkakäynti

1. Valmennusjakso 11 vrk
•  työ- ja toimintakyvyn tukeminen
•  aktivoiminen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen  
 toiminnan keinoin
•  aktivoiminen oman työnsä kehittämiseen yhteistyös-
 sä työpai kan toimijoiden kanssa
•  kuntoutuksen tavoitteiden ja kuntoutussuunnitelman  
 päivittäminen
•  sisältää 1. työyhteisöpäivän, johon kutsutaan työnan-
 tajan, työterveyshuollon ja työsuojeluorganisaation  
 edustajat

Kuntoutusjaksojen välisenä aikana
•  yksilölliset välitehtävät
•  oman kuntoutussuunnitelman toteuttaminen
 käytännössä
•  mahdollinen työpaikkakäynti

2. Valmennusjakso 5 vrk
•  työ- ja toimintakyvyn tukeminen
•  aktivoiminen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen  
 toiminnan keinoin

•  aktivoiminen oman työnsä kehittämiseen 
 yhteistyössä työpaikan toimijoiden kanssa
•  kuntoutuksen tavoitteiden ja kun toutussuunnitelman  
 päivittäminen
•  sisältää 2. työyhteistyöpäivän 

Kuntoutusjaksojen välisenä aikana
•  uusien toimintatapojen kokeilua työssä
•  yksilölliset välitehtävät
•  oman kuntoutussuunnitelman toteuttaminen
 käytännössä
•  mahdollinen työpaikkakäynti

3. Valmennusjakso 5 vrk
•  tutkimusten ja testausten uusiminen
•  kuntoutuksen tavoitteiden ja kun-
 toutussuunnitelman päivittäminen
•  kuntoutusprosessin arvioiminen
•  seurannasta sopiminen

Jatkotoimenpiteet
•  prosessin seuranta ja jatkotoimenpiteet työpaikalla ja  
 työterveyshuollossa

TYK-prosessin kulku


