
Millaisesta kuntoutukses-
ta sinä hyödyt?

Ikifitin Kuntoutus Apila järjestää ryh-
mämuotoisia kuntoutus,- avokuntoutus- 
ja sopeutumisvalmennuskursseja sekä 
yksilöllistä kuntoutusta aikuisille sekä 
lapsille ja nuorille.

Mieti millainen kuntoutus vastaa sinun 
tarpeitasi parhaiten; hyödytkö enem-
män 10 hengen ryhmässä toteutetusta 
kurssista vai yksilöllisesti suunnitellusta 
yksilöjaksosta?

Ryhmämuotoiset kurssit

Kurssit ovat tarkoitettu henkilöille, jotka 
hyötyvät aktiivisesta ryhmäkuntoutuk-
sesta. Sopeutumisvalmennuskurssit 
sopivat hiljattain sairastuneille ja niiltä 
saa tietoa sairaudesta ja vertaistukea. 
Kuntoutuskurssit sopivat pidempään 
sairastaneille ja niille voi hakea myös 
uudelleen. 

Ammatillinen kuntoutus

Ammatillisen KIILA-kuntoutuksen tavoit-
teena on kuntoutujan työkyvyn paran-
taminen, tukeminen sekä työelämässä 
pysyminen. KIILA on suunnattu työssä 
oleville alle 67-vuotiaille henkilöille.

AKSE - ammatillinen kuntoutusselvitys 
on tarkoitettu henkilöille, joilla työ- tai 
opiskelukyky on heikentynyt sairauden 
tai vamman vuoksi ja jotka tarvitsevat 
tukea kuntoutuksen mahdollisuuksien ja 
kokonaistilanteen selvittämisessä. Kun-
toutukseen voivat hakea työikäiset nuoret 
ja aikuiset. 

Ammatilliseen kuntoutukseen haeta-
an Kelan lomakkeella KU 101. Mukaan 
liitetään lääkärin B-lausunto.

Lisätietoja

 03 2716 293
tietoakuntoutuksesta@ikifit.fi

Kursseille haetaan Kelan hakemuksella 
KU 132. Hakemukseen liitetään lääkärin 
kuntoutusta puoltava B-lausunto.

Yksilöllinen kuntoutus

Yksilöllinen kuntoutusjakso sopii hen-
kilöille, joilla on perusteltu yksilöllisen 
kuntoutuksen tarve. Apilassa toteu-
tetaan harkinnanvaraista kuntoutusta 
lapsille ja nuorille, Vaativaa lääkinnäl-
listä kuntoutusta toteutetaan sekä ai-
kuisille että lapsille. Vaativan kuntoutuk-
sen yläikäraja on 65 vuotta. Yksilöllisellä 
kuntoutusjaksolla keskitytään kuntou-
tujan henkilökohtaiseen hyvinvointiin 
sekä toiminta- ja liikuntakyvyn edistämi-
seen arjessa.

Harkinnanvaraisen kuntoutukseen 
haetaan Kelan hakemuksella KU 132. 
Hakemukseen liitetään lääkärin kun-
toutusta puoltava B-lausunto. Vaativaan 
kuntoutukseen haetaan Kelan hakemuk-
sella KU 104. Hakemukseen liitetään 
B-lausunto tai kuntoutussuunnitelma.

NÄIN HAET KUNTOUTUKSEEN

Polku kuntoutukseen

Mieti mikä kuntoutus-
muoto sopii sinulle:
yksilöllinen vai 
kurssimuotoinen?

Pohdi mitä fyysistä, psyyk-
kistä tai sosiaalista
toiminnan tai osallistumi-
sen haittaa sairaus sinulle 
arjessa aiheuttaa.

Mieti millaisia tavoitteita 
kuntoutukselle asetat. 
Tavoitteiden tulee olla 
henkilökohtaiset ja 
realistiset.

B-lausunnon sisältö:
• kuntoutuksen perusteena 

oleva sairaus
• haitta arjessa
• suositeltu kuntoutus
• tavoitteet kuntoutukselle

Hakulomakkeen saat 
Kelan paikallistoimistosta 
tai www.kela.fi. Toimita 
täytetty hakemus ja
B-lausunto Kelaan.

Kela ilmoittaa sinulle 
päätöksestä kirjallisesti.
Apila lähettää sinulle 
postitse kutsun kuntou-
tukseen.

Varaa aika hoitavalta
lääkäriltäsi.
Terveyskeskuksesta
hankittu B-lausunto
on ilmainen.

Kuntoutus Apila
Reumantie, Kangasala
03 2716 11

www.ikifit.fi


