
MITÄ TYÖUUPUNEIDEN KUNTOUTUS ON JA 
KENELLE SE ON TARKOITETTU?

sessa on tukea kuntoutujaa asetettujen konkreettisten tavoitteiden
saavuttamisessa Kuntoutuksen tarkoituksena on löytää työssä jak-

Työuupuneiden kuntoutus Peurungassa

KENELLE SE ON TARKOITETTU?
Kelan järjestämien aikuisten työuupumus-kuntoutuskurssien tar-
koituksena on laaja-alaisin menetelmin parantaa tai ylläpitää kuntou-
tujan työ- ja toimintakykyä sekä osallistumista. Kursseilla on keskeis-
tä omaan uupumustilaan liittyvän tilanteen ymmärtäminen ja niiden 
omatoimisten ja aktiivisten kuntoutuskeinojen oppiminen ja omak-
suminen, joilla kuntoutuja voi vaikuttaa oman arkensa sujumiseen. 
Kurssit on suunnattu työssä oleville henkilöille, joiden työkykyä uh-
kaavat uupumusoireet  Lisäksi kuntoutujilla on myös muita mielen-

saavuttamisessa. Kuntoutuksen tarkoituksena on löytää työssä jak
samista tukevia keinoja, tunnistaa omia voimavaroja ja vahvuuksia,
kehittää vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja, tunnistaa uupumus- ja
masennusoireita, vahvistaa elämänhallintaa ja tunnistaa kuntoutu-
misen ja terveiden elintapojen merkitys. Kuntoutusjaksot sisältävät
monipuolisesti fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin
liittyviä teemoja sekä ryhmä- että yksilötyöskentelynä.

T ö ill t j ll k hd l i i k t t k j t ikaavat uupumusoireet. Lisäksi kuntoutujilla on myös muita mielen-
terveysongelmia kuten esim. masennusta, ahdistusoireilua, unetto-
muutta ja ylirasittuneisuutta. Kursseille valitaan kuntoutujia, joilla on 
halua käsitellä ongelmiaan ryhmässä ja joiden työ- ja toimintakykyä 
on mahdollisuus turvata tai parantaa suunnitellulla kuntoutuksella.

TYÖUUPUNEIDEN KUNTOUTUS PEURUNGASSA
= VIRVELI-KURSSIT (VIREYTTÄ JA ELINVOIMAA)

Työuupuneille on tarjolla kahdenlaisia kuntoutuskursseja: tavanomai-
sia kuntoutuskursseja sekä kuntoutuskursseja, joissa varsinaisten
kuntoutusjaksojen välillä on lisäksi erillisiä yksilöllisiä käyntikertoja.
Työuupuneiden kuntoutuskurssille osallistuu 10 kuntoutujaa.

Moniammatilliseen kuntoutustyöryhmään kuuluvat erikoislääkäri,
psykologi ja työfysioterapeutti. Lisäksi kurssin toteutukseen osal-
listuvat toimintaterapeutti ja sosiaalityöntekijä. Tarvittaessa kaikki

Työ- ja toimintakyky koostuu monista yksilöllisistä sekä ympäris-
töön liittyvistä tekijöistä. Peurungassa työuupuneiden kuntoutus
keskittyy työ- ja toimintakyvyn edistämiseen. Pääpaino kuntoutuk-

muutkin Peurungan kuntoutuksen ammattilaiset ovat käytettävissä.

parempi voida hyvin!
peurunka.fi/kuntoutus



KUNTOUTUKSEEN HAKEUTUMINEN

Kuntoutukseen hakeminen tapahtuu Kelan paikallistoimistossa,
jossa opastetaan myös kurssien valinnassa. Tarjolla olevat kuntou-
tuskurssit ovat nähtävissä Kelan sivuilla www.kela.fi ja lisätietoja saa
suoraan myös Kuntoutus Peurungasta

KUNTOUTUKSEN KUSTANNUKSET

Kuntoutusjaksot ovat kuntoutujille maksuttomia. Kelalta on 
mahdollisuus saada matkakorvausta, yöpymisrahaa (edellinen yö 
ennen kuntoutuksen alkua), kuntoutusrahaa. Saat Kelasta lisätietoa 
mihin korvauksiin olet oikeutettu.suoraan myös Kuntoutus Peurungasta.

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

kuntoutustarve
• hakijan täyttämä kuntoutushakemuslomake KU132, 

jonka liitteeksi hakija laittaa B-lausunnon

Ed llä i it t l kk t t i it t K l ik lli t i i t HEdellä mainitut lomakkeet toimitetaan Kelan paikallistoimistoon. Ha-
kemuksia käsitellään heti niiden saapumisjärjestyksessä. Hakemus-
ten käsittelyaika Kelassa voi kestää noin 5–8 viikkoa.

Työuupumuskuntoutuksen prosessin kulku

Kurssi toteutetaan avo- tai laitosmuotoisena kuntoutujan tarpeen mukaan. Kurssi kestää yhteensä 15 vuorokautta kolmessa jaksossa (5+5+5 vrk). Kurssi 
toteutetaan 12 kk:n aikana tasaisin välein. Yksilöllisiä käyntikertoja sisältävässä kurssimuodossa käyntikertoja on jaksoja ennen, välissä ja jälkeen 

Alkuvaihe
• Peurungasta lähetetään kutsukirje 

ja ennakkokyselylomakkeita 
kuntoutuspäätöksen saavuttua

• käyntikertoja sisältävässä kurssi-
muodossa: kaksi käyntikertaa ennen 
aloitusjaksoa

Kuntoutusjaksojen välisenä aikana
• yksilölliset välitehtävät
• oman kuntoutussuunnitelman 

toteuttaminen käytännössä
• käyntikertoja sisältävässä kurssi-

muodossa: yksi käyntikerta

Päätösjakso 5 vrk
• moniammatillisen työryhmän ja 

erityistyöntekijöiden haastattelut 
ja/tai arvioinnit

• monipuolinen ohjelma psyko-
sosiaalisista ja fyysisistä teemoista

• kuntoutuksen etenemisen ja 

toteutetaan 12 kk:n aikana tasaisin välein. Yksilöllisiä käyntikertoja sisältävässä kurssimuodossa käyntikertoja on jaksoja ennen, välissä ja jälkeen 
yhteensä viisi kertaa. Käyntikerroilla kuntoutuja tapaa yksilöllisesti psykologin ja työfysioterapeutin.

aloitusjaksoa

Aloitusjakso 5 vrk
• moniammatillisen työryhmän ja 

erityistyöntekijöiden haastattelut ja 
tutkimukset

• kuntoutujan tavoitteiden ja suunni-
telmien täsmentäminen tavoitekes-
kusteluin
t ö k t l  k hti t itt it  kä

Välijakso 5 vrk
• kuntoutuksen tavoitteiden ja kun-

toutussuunnitelman päivittäminen
• monipuolinen ohjelma psykososi-

aalisista ja fyysisistä teemoista
• tilannearvio kuluneesta jaksosta

Kuntoutusjaksojen välisenä aikana
k ilölli t älit htä ät

kuntoutuksen etenemisen ja 
asetettujen tavoitteiden toteutumi-
sen arviointi

• jatkosuunnitelmien tekeminen

Päätösjakson jälkeen:
• käyntikertoja sisältävässä 

kurssimuodossa: yksi käyntikerta

• työskentely kohti tavoitteita käyn-
nistyy: monipuolinen ohjelma psy-
kososiaalisista ja fyysisistä  teemoista

• tilannearvio kuluneesta jaksosta

• yksilölliset välitehtävät
• oman kuntoutussuunnitelman 

toteuttaminen käytännössä
• käyntikertoja sisältävässä kurssi-

muodossa: yksi käyntikerta

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

Hanna Hintikka 
tuotevastaava, 
fysioterapeutti
puh. 020 751 6838 
hanna.hintikka@peurunka.fi
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parempi voida hyvin!
Peurungantie 85, Laukaa, peurunka.fi/ kuntoutus

8,35 snt/puh + 16,69 snt/min (alv 24%)


