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Kenelle? 
Kuntoutussäätiön järjestämät ASKEL-kuntoutuskurssit on tarkoitettu pääkaupunkiseudulla asuville16–30- 
vuotiaille. Henkilö voi olla opiskelija, työtön, työelämässä oleva tai töihin palaava. Kohderyhmänä ovat 
mielenterveyshäiriöitä sairastavat nuoret, joilla on lievä tai keskivaikea masennus, paniikki- tai ahdistunei-
suushäiriö. 

Tavoite
Nuorten itsetuntemuksen ja -arvostuksen vahvistaminen sekä toimintakyvyn parantaminen. Ryhmässä opetel- 
laan mielen hallinnan keinoja, kehitetään sosiaalisia valmiuksia ja harjoitellaan niihin liittyviä uusia toiminta-
malleja. Hyvinvointia vahvistetaan myös liikunnallisen aktiivisuuden lisäämisellä. Henkilökohtaisten,hyvään 
elämään tähtäävien tavoitteiden saavuttamisessa nuori saa kannustusta asiantuntijoiden lisäksi vertaisryh-
mältään. 

Toteutus
Kullekin kurssille otetaan mukaan 10 nuorta. Kurssit pidetään Kuntoutussäätiön tiloissa Malminkartanossa. 
Kurssin toteutuksesta vastaa työryhmä, johon kuuluu psykiatri, psykologi, psyk.sairaanhoitaja, sosionomi, 
ravitsemusterapeutti ja erityisopettaja.

Kurssien kesto on noin 8 kuukautta ja ne alkavat kahdella yksilöllisellä käyntikerralla. Ajankohdat sovitaan 
jokaisen kurssilaisen kanssa yksilöllisesti (2 h/kerta). Ryhmätapaamisia on kuusitoista (3,5 h/kerta). Ennen 
viimeistä seurantaryhmää on myös kaksi yksilöllistä käyntikertaa. Ryhmätapaamiset pidetään yhtenä arki-
päivänä viikossa klo 8.30–16.00 välisenä aikana, joko aamu- tai iltapäiväryhmänä. Ryhmä sopii myös työssä-
käyvälle tai opiskelevalle nuorelle, mikäli viikoittainen tapaamiskerta on soviteltavissa työ- ja opiskeluaika-
tauluihin.

Hakeminen
Kuntoutukseen haetaan toimittamalla Kelaan lääkärin B-lausunto, josta selviää diagnoosi masennuksesta, 
ahdistuneisuudesta tai paniikkihäiriöstä sekä kuntoutushakemus KU 132 (ks. Kela.fi/lomakkeet > kuntou-
tus). B-lausunnon nuori saa häntä hoitavalta lääkäriltä, terveyskeskuksen omalääkäriltä tai opiskelijatervey-
denhuollon lääkäriltä. Kela tekee päätöksen kuntoutuksen myöntämisestä. Kurssi on nuorelle maksuton.  

Kurssien aloitusajankohdat 2016
16–22-vuotiaat
Kelan kurssinumero 59153: kurssi alkaa 20.10.2016 yksilötapaamisilla, ryhmäjakso 17.11.2016 alkaen
 
23–30-vuotiaat
Kelan kurssinumero 59183: kurssi alkaa 17.10.2016 yksilötapaamisilla, ryhmäjakso 31.10.2016 alkaen
Kelan kurssinumero 59181: kurssi alkaa 18.11.2016 yksilötapaamisilla, ryhmäjakso 11.1.2017 alkaen 
 

 
 
Lisätiedot
Autamme sinua mielellämme kuntoutukseen hakeutumisessa. Ota yhteyttä! 

psykologi Leena Tarkiainen, puh. 044 781 3095 
leena.tarkiainen@kuntoutussaatio.fi

kuntoutussihteeri Virva Arffman, puh. 0400 539 218
virva.arffman@kuntoutussaatio.fi

palvelusuunnittelija Sarita Lehto, puh. 044 517 8130   
sarita.lehto@kuntoutussaatio.fi    

www.kuntoutussaatio.fi/kuntoutuspalvelut
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Hoitava taho 
Lääkärin B-lausunto

Kelan kuntoutuslomakkeen
KU 132 täyttäminen ja lähettäminen

Kela 
Kuntoutuspäätös

Kuntoutussäätiö
Kutsukirje ja ennakkokysely osallistujille

2 yksilöllistä käyntikertaa

n	 Psykiatrin ja psykologin tapaaminen
n		Omaohjaajan tapaaminen
 - kuntoutujan kokonaistilanteen arviointi ja 
      tavoitteiden määrittely (GAS)

3 ryhmämuotoista käyntikertaa

n		Kurssisuunnitelma henkilökohtaisten tavoiteiden 
    mukaisesti ja välitavoitteiden asettaminen
n		Ryhmän tavoitteiden määrittely
n		Loppukeskustelu: tilannearvio, mahdolliset 
    muutostarpeet ja ohjeet seuraavalle jaksolle

12 ryhmämuotoista käyntikertaa

n		Väliajalla tapahtuneen kuntoutuksen ja 
 välitavoitteiden toteutumisen arviointi
n		Kurssisuunnitelman tarkentaminen

n		Ryhmämuotoinen loppukeskustelu: tilannearvio, 
    mahdolliset muutostarpeet ja jatkotoimenpiteet

2 yksilöllistä käyntikertaa

n	 Psykiatrin ja psykologin tapaaminen
n		Omaohjaajan tapaaminen
   -  kuntoutumisen etenemisen ja tavoiteiden 
      saavuttamisen arviointi (GAS)
   -  kuntoutujan kokonaistilanteen arviointi ja 
      arjessa selviytyminen
  -  tarvittavien jatkotoimenpiteiden ja seuraavien 
      tavoitteiden asettaminen

1 ryhmämuotoinen käyntikerta

n	 Loppukeskustelut: kurssin arviointi, kirjallisten 
    ohjeiden saamisen, tukiverkoston ja kuntoutumis-
    prosessin jatkumisen varmistaminen
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Noin 2–3 kk tauko

ALKUVAIHE

ALOITUSJAKSO

KESKIJAKSO

PÄÄTÖSJAKSO

KURSSIN TEEMOJA ESIMERKIKSI:

n	 Psykososiaalinen ohjaus ja neuvonta
n		Sosiaalinen aktivointi ja neuvonta
n	 Työelämässä tai opiskelussa selviytyminen
n		Tietoja ja ohjausta terveyteen liittyvistä asioista
n	 Arjessa selviytyminen
n		Fyysinen aktivointi ja ohjaus
n		Ravitsemusneuvonta

KURSSIJAKSOJEN VÄLIAJOILLA:

n	 Välitehtävien tekeminen 
n		Kuntoutuspäiväkirjan kirjoittaminen




