
MIKÄ AMMATILLINEN KUNTOUTUSKURSSI ON JA 
KENELLE SE ON TARKOITETTU?

Kelan järjestämän ammatillisen kuntoutuskurssin tarkoituksena on tukea 
työelämässä jatkamista, työllistymistä tai työelämään pääsyä. Ammatilli-
nen kuntoutuskurssi kohdistuu kuntoutujiin, joilla sairaus tai vamma sekä 
hankala elämäntilanne tai elämänhallinnan ongelmat vaikeuttavat työn tai 
opiskelupaikan hankkimista. Vajaakuntoisuudesta aiheutuu moniamma-
tillisesti toteutettavan kurssimuotoisen kuntoutuksen tarve. Keskeise-
nä tavoitteena on työ- ja toimintakyvyn edistäminen. 

AMMATILLISET KUNTOUTUSKURSSIT PEURUNGASSA

Työkyky koostuu monista yksilöllisistä sekä työhön että työyhteisöön 
liittyvistä tekijöistä. Peurungassa kuntoutus on yksilölähtöistä ja 
työkeskeistä. Ammatillisen kuntoutuskurssin tarkoituksena on lisä-

tä kuntoutujan elämänhallintaa ja aktiivisuutta. Kuntoutujaa autetaan 
tunnistamaan omat voimavaransa ja osaamisensa sekä tuetaan hänen 
pääsemistään työelämään tai opiskelemaan. Kuntoutuja laatii itselleen 
ammatillisen suunnitelman käyttäen apuna Peurungan tarjoamaa asian-
tuntijuutta ja erityisosaamista. Kuntoutusprosessiin kuuluva työharjoit-
telupaikka valitaan siten, että se edistää mahdollisuuksia työllistyä tai 
hakeutua opiskelemaan harjoittelua vastaavalle alalle. Kurssin päätyttyä 
kuntoutuja voi siirtyä joko työhön tai opiskelemaan. Kuntoutujalla voi olla 
kurssin jälkeen tarvetta vielä muuhun työllistymistä tukevaan ja edistä-
vään palveluun. Kuntoutus sisältää monipuolisesti fyysiseen, psyykki-
seen ja sosiaaliseen hyvinvointiin liittyviä teemoja sekä ryhmä- että yk-
silötyöskentelynä. 

Moniammatilliseen kuntoutustyöryhmään kuuluvat työelämänasian-
tuntija, psykologi, sosiaalityöntekijä ja erikoislääkäri. Tarvittaessa kaik-
ki muutkin Peurungan kuntoutuksen ammattilaiset ovat käytettävissä.

Aikuisten ammatilliset kuntoutuskurssit
Peurungassa

parempi voida hyvin!
kuntoutus.peurunka.fi



KUNTOUTUKSEEN HAKEUTUMINEN

Kuntoutujalla tulee olla hoitosuhde terveydenhuoltoon, ja kuntoutus-
tarpeen tulee olla siellä arvioitu. Kuntoutujalla on mahdollisuus osal-
listua ammatilliselle kuntoutuskurssille, vaikka hän olisi ollut aiemmin 
muussa ammatillisessa kuntoutuksessa. Ammatilliselle kuntoutus-
kurssille haetaan esivalinnan kautta. 

Hakijalla pitää olla
• lääkärin laatima B-lausunto, missä on selvitetty kuntoutustarve 
• hakijan täyttämä kuntoutushakemuslomake KU 101, 
 jonka liitteeksi laitetaan B-lausunto
Edellä mainitut asiakirjat toimitetaan suoraan tai Kelan paikallistoimis-
ton kautta Peurunkaan.

Peurungassa suoritetaan kurssilaisten esivalinta. Hakijat haastatellaan 
ensisijaisesti kasvokkain. Jos tapaamista on vaikea järjestää, haas-
tattelu tehdään puhelimitse. Kuntoutujan valinta kurssille perustuu 
hoitavan lääkärin laatimaan B-lausuntoon, hakemukseen, esivalinta-
haastatteluun ja hakijan omaan motivaatioon. Suositus valinnasta ja 
hakemusasiakirjat toimitetaan Peurungasta Kelan vakuutuspiiriin, mis-
sä tehdään lopullinen valinta ja kuntoutuspäätös. 

Kursseille valitaan eri sairauksia sairastavia vajaakuntoisia 18–60-vuo-
tiaita kuntoutujia, (jonkin alla olevista lisäkriteereistä tulee täyttyä)
• joilla ei ole ammatillista koulutusta 
• jotka ovat keskeyttäneet opintonsa sairauden tai sosiaalisen   
 tuen puutteen tai elämänhallinnan heikentymisen takia
• jotka ovat valmistuneet ammattiin, mutta joiden on vaikea   
 työllistyä
• jotka vaihtavat ammattia sairaudesta aiheutuvien rajoitusten takia
• jotka ovat jääneet työttömiksi tai joilla työttömyys on jatkunut   
 pidempään 
• jotka ovat sairauspäivärahalla, kuntoutustuella tai työkyvyttö-
 myyseläkkeellä ja jotka ovat motivoituneet palaamaan työelä-
 mään, mutta tarvitsevat siihen moniammatillista tukea
• jotka ovat työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimiston) ja moniam-
 matillisen tuen tarpeessa olevia työvoiman palvelukeskuksen   
 (TYP:n) asiakkaita.

KURSSIN TOTEUTUS 

Kurssi toteutetaan avomuotoisena. Ryhmämuotoisen kuntoutuksen 
aikana Peurunka järjestää majoituksen ja täysihoidon niille kuntoutu-
jille, joilla päivittäinen kulkeminen kotoa ei ole tarkoituksenmukais-
ta esimerkiksi pitkien matkojen ja/tai hankalien liikenneyhteyksin tai 
taloudellisten syiden takia. Majoitus on mahdollista myös silloin, kun 
työharjoittelu (enintään 25 vrk) toteutetaan Peurungan järjestämissä 
työkokeilutiloissa. 

Toteutuksessa kurssit kohdennetaan aikuisille seuraavasti:
• nuoret aikuiset 18–25-vuotiaat
• aikuiset 26–60-vuotiaat
• aikuisten sekaryhmä 18–60-vuotiaat.

Kurssin kokonaisuus koostuu seuraavasti:
• ryhmämuotoinen kuntoutus Peurungassa; 35 vuorokautta
 (jaksotettuna 20 + 5 + 5 + 5 vuorokautta)
• työharjoittelu; 70 vuorokautta toteutetaan kahdessa 35 vrk
  jaksossa, sisältää kuusi asiantuntijan käyntikertaa
• kolme käyntikertaa yksilöllisesti Peurungassa
• kaksi käyntikertaa ryhmässä Peurungassa

KUNTOUTUKSEN KUSTANNUKSET

Kelan järjestämä kuntoutus on kuntoutujalle maksutonta. Kuntou-
tuksen järjestämisen lisäksi Kela voi maksaa kuntoutuksen ajalta kun-
toutusrahaa, jonka tavoitteena on toimeentulon turvaaminen kuntou-
tuksen ajalta. Kela maksaa matkakorvauksen kuntoutuksen meno- ja 
paluumatkasta halvimman kulkuneuvon mukaisesti. Jos kuntoutuja 
joutuu yöpymään liikenneolosuhteiden tai kuntoutuksen varhaisen al-
kamisajankohdan vuoksi ennen kuntoutuksen alkamista ja siitä tulee 
kustannuksia, niin kuntoutujalle maksetaan yöpymisrahaa. 
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Ensimmäinen kuntoutusjakso
- 20 vuorokautta, joka toteutetaan yhdessä jaksossa
- moniammatillisen työryhmän haastattelut, 
 tutkimukset ja arviot
- fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten toimintakyvyn  
 edellytysten arvioiminen
- henkilökohtaisten tavoitteiden asettaminen
- kuntoutuksen oppimisprosessin käynnistäminen
- työskentely kohti tavoitteita käynnistyy
- loppukeskustelu: lyhyt tilannearvio kuluneesta  
 jaksosta, arvioidaan mahdolliset ohjelman muutos- 
 tarpeet ja annetaan jatko-ohjeita välitehtäviin 

Kuntoutusjaksojen välisenä aikana
- välitehtävät: kuntoutuja työstää tavoitteitaan tukevia  
 teemoja tehtävien avulla
- kaksi käyntikertaa Peurungassa: kuntoutuja tapaa yksi-
 löllisesti omaohjaajan ja tarpeellisia muita moniam- 
 matillisen työryhmän jäseniä saaden ohjausta työhar- 
 joittelupaikan hakemista varten ja tukea työharjoitte 
 lun aloittamiseen

Keskimmäiset kuntoutusjaksot ja työharjoittelu
- 10 vuorokautta, jaksotettuna 5 + 5 vuorokautta
- vähintään yksi moniammatillisen työryhmän jäsen ja  
 kuntoutuja tekevät yksilöllisen tilannearvion kustakin  
 kuluneesta jaksosta ja suunnittelevat mahdolliset  
 ohjelman muutostarpeet ja jatkotoimenpiteet
- 70 vuorokauden työharjoittelu, jaksotettuna 35 + 35 vrk
- työharjoittelujakso on ammatillisen kuntoutuskurssin  
 keskeinen osio
- työharjoittelun aikana kuntoutujan tarkoituksena on  
 saada realistinen käsitys mahdollisuuksistaan selviytyä
 kyseisestä työstä ja omasta jaksamisestaan
- työharjoitteluihin sisältyy kuusi asiantuntijan käyntiker-
 taa työpaikalle sekä viikoittaisen yhteydenoton
 harjoitteluun liittyen
- loppukeskustelut: tavoitteiden toteutumisen arvioi 
 minen, täsmentäminen ja mahdollisten uusien
 tavoitteiden asettaminen

Viimeinen kuntoutusjakso
- 5 vuorokautta, joka toteutetaan yhdessä jaksossa
- moniammatillisen työryhmän haastattelut, 
 tutkimukset ja arviot
- loppukeskustelu: arvioidaan asetettujen tavoitteiden  
 toteutumista ja tehdään jatkosuunnitelma, jolla varmen-
 netaan kuntoutujan kuntoutusprosessin jatkuminen

Yksi seurantakäyntikerta yksilöllisesti
- kurssin päätösjaksolla sovitaan kuntoutujan kanssa  
 yksilöllisen seurantakäynnin ajankohta
- seurantakäynnillä omaohjaaja arvioi yhdessä kuntoutu-
 jan kanssa ammatillisen jatkosuunnitelman
 toteutumista

Kaksi seurantakäyntikertaa ryhmässä
- kurssin päätösjaksolla sovitaan kuntoutujien kanssa  
 ryhmämuotoisten seurantakäyntien ajankohdat 
- vähintään yksi moniammatillisen työryhmän jäsenistä  
 arvioi yhdessä kuntoutujien kanssa ammatillisen  
 jatkosuunnitelman toteutumista

Ammatillisen kuntoutuskurssin prosessin kulku


