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MITÄ TULES-KUNTOUTUS ON  
JA KENELLE SE ON TARKOITETTU?

Kelan järjestämien aikuisten tules-kuntoutus-
kurssien tarkoituksena on laaja-alaisin mene-
telmin edistää kuntoutujan työ-ja toimintaky-
kyä sekä osallistumista. Kursseja järjestetään 
työelämässä oleville sekä työelämästä poissa 
oleville alle ja yli 68-vuotiaille. Kuntoutusta 
järjesetään laitos- ja avokurssina. Työelämäs-
sä olevien kurssit toteutetaan selkäoireisten, 
niska/yläraajaoireisten tai lonkka-polvi-nilkka 
oireisten kursseina. Työelämästä poissaole-
vien kursseilla ei tätä jakoa ole. Kaikilla kurs-
seilla on keskeistä kuntoutuksen ja terveiden 
elämäntapojen merkityksen ymmärtäminen, 
kivun hallintakeinojen oppiminen, itsehoidon 
tukeminen, elämänhallinnan vahvistuminen 
sekä työssä ja arjessa selviytymisen keinojen 
löytäminen. Tule-oireiden lisäksi kuntoutuksen 
tarvetta voi lisätä psyykkinen, sosiaalinen ja 
toiminnallinen oire tai ylipaino. Kursseille vali-
taan kuntoutujia, joilla on halua käsitellä ongel-
miaan ryhmässä ja joiden työ- ja toimintakykyä 
voidaan edistää ja turvata moniammatillisella 
ryhmäkuntoutuksella. 

TULES-KURSSIT PEURUNGASSA

Peurungassa tules-kuntoutus keskittyy työ- ja 
toimintakyvyn edistämiseen. Pääpaino kun-
toutuksessa on tukea kuntoutujaa asetettujen 
konkreettisten tavoitteiden saavuttamisessa. 
Kuntoutusjaksot sisältävät monipuiolisesti fyy-
siseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvin-
vointiin liittyvien  teemojen käsittelyä pääosin 
ryhmätyöskentelenynä. Ohjelmasta noin puo-
let on fyysistä aktivointia. Niska- ja yläraajaoi-
reisten kursseilla ohjelma painottuu erityisesti 

niskan- ja hartia-olkalihasten lihasvoima- ja 
kestävyysharjoitteluun. Selkäoireisilla ohjelma 
painottuu yleis- ja lihaskuntoa parantavaan 
aktiiviseen sekä toiminnalliseen harjoitteluun. 
Lonkka-polvi-nilkkaoireisilla ohjelma painottuu 
liikkuvuus-, lihasvoima-ja yleiskuntoharjoitte-
luun sekä toiminnallisiin harjoitteisiin. Työelästä 
poissaolevien kursseilla ohjelma painottuu 
toimintakyvyn edistämiseen edellä mainittu-
jen ohjelmasisältöjen mukaisesti.Työryhmään 
kuuluvat erikoislääkäri, kaksi fysioterapeuttia 
ja sairaanhoitaja. Lisäksi kurssin toteutukseen 
osallistuvat psykologi, ravitsemusterapeutti ja 
sosiaalityöntekijä. 

KUNTOUTUKSEEN HAKEUTUMINEN

Kuntoutukseen hakeutuminen tapahtuu Kelan 
kautta, joka opastaa myös kurssien valinnassa. 
Tarjolla olevat kuntoutuskurssit ovat nähtävissä 
Kelan sivuilla www.kela.fi ja lisätietoja saa myös 
Kuntoutus Peurungasta. 

Hakijalla pitää olla
• hoitavan lääkärin laatima B-lausunto, missä 

on selvitetty kuntoutuksen tarve
• hakijan täyttämä kuntoutushakemuslomake 

KU 132, jonka liitteeksi kuntoutuja laittaaa 
B-lausunnon

KUNTOUTUKSEN KUSTANNUKSET

Kuntoutusjaksot ovat kuntoutujille maksut-
tomia. Kelalta on mahdollisuus saada matka-
korvausta, yöpymisrahaa (ed. yö ennen kun-
toutuksen alkua), kuntoutusrahaa tai osittaista 
kuntoutusrahaa. Saat Kelasta lisätietoa mihin 
korvauksiin olet oikeutettu.
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Laitosmuotoinen kurssi on kestoltaan 15 vrk, 
toteutetaan kolmessa jaksossa (5+5+5 vrk) 9 
kk:n aikana. Kurssi toteutetaan laitos- tai avo-
muotoisena kuntoutujan tarpeiden mukaan. 
Kuntoutuskurssille osallistuu 10 kuntoutujaa.

Alkuvaihe
• Kuntoutujalle lähetetään kutsukirje ja en-

nakkokyselylomakkeita kuntoutuspäätöksen 
saavuttua 

Aloitusjakso
• Kuntoutujan tavoitteiden ja suunnitelmien 

täsmentäminen tavoitekeskusteluin
• Työryhmän haastattelut ja tutkimukset
• Työskentely kohti tavoitteita käynnistyy:  

monipuolinen ohjelma fyysisitä ja psyko- 
sosiaalisista teemoista

• Tilannearvio kuluneesta jaksosta 

Välijakso
• Tavoitteiden ja kuntoutussuunnitelman  

päivittäminen

• Monipuolinen ohjelma fyysisitä ja psykososi-
aalisista teemoista, tarpeenmukaisten erityis-
työntekijöiden tapaamiset

• Tilannearvio kuluneesta jaksosta 

Päätösjakso
• Tavoitteiden ja kuntoutussuunnitelman  

päivittäminen
• Monipuolinen ohjelma fyysisitä ja psykososi-

aalisista teemoista, tarpeenmukaisten erityis-
työntekijöiden tapaamiset

• Kuntoutuksen etenemisen ja asetettujen ta-
voitteiden arviointi

• Jatkosuunnitelmien tekeminen 

Kuntoutusjaksojen välisenä aikana
• Ohjaava työntekijä ottaa yhteyttä kuntoutujaan
• Yksilölliset välitehtävät ja oman kuntoutus-

suunnitelman toteuttaminen käytännössä

Avokurssi on kestoltaan 15 vrk, 5 ryhmämuo-
toista avopäivää ja 10 ryhmämuotoista käynti-
kertaa 9 kk:n aikana. Kurssin aikana ei majoituta 
kuntoutuslaitoksessa. Kurssille on esivalinta. 
Kuntoutuskurssille osallistuu 10 kuntoutujaa.

3 ensimmäistä avokuntoutuspäivää
• Kuntoutujan tavoitteiden ja suunnitelmien 

täsmentäminen tavoitekeskusteluin
• Työryhmän haastattelut ja tutkimukset
• Työskentely kohti tavoitteita käynnistyy:  

monipuolinen ohjelma fyysisitä ja psyko- 
sosiaalisista teemoista

• Tilannearvio kuluneista päivistä 

10 käyntikertaa, 2-3 vkon välein
• Kuntoutusohjelmaa n.3 tuntia, sisältäen välipalan

• Pyritään toteuttamaan siten, että työssä  
käyvät kuntotujat pystyvät olemaan osan  
päivää töissä

• Tavoitteiden ja kuntoutussuunnitelman  
päivittäminen

• Monipuolinen ohjelma fyysisitä ja psykososi-
aalisista teemoista, jokainen käyntikerta sisäl-
tää fyysistä aktivointia

2 viimeistä avokuntoutuspäivää
• Tavoitteiden ja kuntoutussuunnitelman  

päivittäminen
• Monipuolinen ohjelma fyysisitä ja psyko- 

sosiaalisista teemoista
• Kuntoutuksen etenemisen ja asetettujen  

tavoitteiden arviointi
• Jatkosuunnitelmien tekeminen
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