TYÖELÄKEKUNTOUTUS
YKSITYISHENKILÖ SEKÄ TYÖNANTAJA

OPPISOPIMUSKOULUTUS
Elo voi tukea oppisopimuskoulutusta ammatillisena kuntoutuksena, jos hakijalla on todettu
sairauden tai toiminnallisen haitan aiheuttama

NÄIN HAET KUNTOUTUSTA
Kun haet oikeutta ammatilliseen kuntoutukseen, voi oppisopimus olla valmiina suunnitelmana tai se voi muotoutua
suunnitelmaksi myönteisen ammatillisen kuntoutuksen ennakkopäätöksen voimassaoloaikana. Ammatillista kuntoutusta haetaan ammatillisen kuntoutuksen hakemuksella,
jonka voit tulostaa osoitteesta: www.elo.fi/kuntoutus.

MITÄ OPPISOPIMUSKOULUTUS ON?
Kuntoutuja voi opiskella oppisopimuskoulutuksena ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon tai suorittaa ammatillista lisäkoulutusta. Sen
kesto voi vaihdella tutkintoon johtavassa koulutuksessa
noin kahdesta neljään vuoteen. Lisäkoulutuksessa koulutusaika voi olla 4–12 kuukautta. Myös yrittäjillä on mahdollisuus oppisopimuskoulutukseen.
Oppisopimus perustuu työnantajan ja kuntoutujan yksilölliseen suunnitelmaan ja siitä sovitaan yhdessä paikallisen
oppisopimustoimiston kanssa. Sopimus laaditaan joko paikallisessa oppisopimustoimistossa tai oppisopimuskoulutusta järjestävässä oppilaitoksessa.
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työkyvyttömyyden uhka, jonka vähentäminen työeläkekuntoutuksen keinoin on mahdollista.

Oppisopimuksessa määritellään sen voimassaoloaika,
opetussuunnitelman tai -tutkinnon sekä palkkauksen
perusteet. Kirjallinen oppisopimus ja työsopimus palkkatietoineen toimitetaan Eloon hyväksyttäväksi, ja Elo antaa
päätöksen oppisopimuksen tukemisesta.
Oppisopimuskoulutus on ammattipätevyyteen johtavaa
ammatillista koulutusta, joka perustuu juridisesti työnantajan ja opiskelijan väliseen määräaikaiseen työsuhteeseen.
Työnantaja maksaa kuntoutujalle koko oppisopimusajalta,
myös teoriajaksoiltapalkkaa ja hoitaa sosiaalivakuutusmaksut ja palkan ennakkopidätyksen.

TALOUDELLINEN TUKI
OPPISOPIMUKSEN AIKANA
Oppisopimustoimisto maksaa teoriaopintojen esim.
näyttötutkintojen vaatimat kulut. Elo maksaa työnantajalle
joko kuntoutusrahaa tai kuntoutustukea ja -korotusta.
Työnantajan maksaman palkan määrästä riippumatta
Elo maksaa enintään kuntoutusrahan suuruisen summan.
Ylimenevä osa maksetaan kuntoutujalle.
Jos oppisopimus keskeytyy sairauslomasta tai muusta
syystä johtuen, tulisi asiasta ilmoittaa Eloon mahdollisimman pikaisesti.

MUISTILISTA KUNTOUTUJALLE
• Hae ammatillista kuntoutusta toimittamalla kuntoutushakemus ja lääkärin antama B-lausunto
Eloon.

• Suunnittele ja etsi oppisopimuspaikka yhteistyös-

• Tee työnantajan kanssa työsopimus.
• Saat oppisopimuskoulutuksen ajalta palkkaa ja
itsellesi koulutuksen.

sä oppisopimustoimiston ja työnantajan kanssa.

• Laadi oppisopimustoimiston avustuksella yhdessä
työnantajan kanssa kirjallinen oppisopimus.

MUISTILISTA TYÖNANTAJALLE
• Huolehdi opiskelijan perehdytyksestä tutkintoon

• Toimita Eloon tieto kuukausipalkan suuruudesta

• Maksa opiskelijalle työehtosopimuksen mukaista

• Saat kuntoutusrahan ilmoittamallesi tilille.
• Sinulla on mahdollisuus saada oppisopimus-

ja ammattiin soveltuvien työtehtävien avulla.

palkkaa sivukuluineen niin työskentely- kuin
teoriajaksoiltakin.

• Laadi oppisopimustoimiston avustuksella

ja tilinumero.

toimistolta valtion maksamaa koulutuskorvausta.

kuntoutujan kanssa kirjallinen oppisopimus.

• Toimita Eloon kopio työsopimuksesta ja
oppisopimuksesta.

KYSY
LISÄÄ

Ennakkoneuvonta
kuntoutusasioissa
elakeneuvonta@elo.fi
puh. 020 694 726

TP -0108-fi 1214

ma–pe klo 8–16.30

TYÖELÄKEKUNTOUTUS
YKSITYISHENKILÖ SEKÄ TYÖNANTAJA

Neuvonta kuntoutushakemuksen tultua vireille
kuntoutus@elo.fi
puh. 020 694 723
www.elo.fi

