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Kelan järjestämä sopeutumisvalmennus

• Kelan järjestämä sopeutumisvalmennus

• Tukee sairauden aiheuttamassa muutostilanteessa

• On tavoitteellista (asiakkaan tavoitteet ohjaavat kuntoutuksen toteutusta)

• Vastaa asiakkaan tarpeisiin

• Mahdollistaa kuntoutumisen osaksi asiakkaan arkea

• Ryhmämuotoista kuntoutusta

• Mahdollistaa vertaistuen

• Hyvä kuntoutuskäytäntö varmistaa laadun

• Menetelmät ja toteutustavat pohjautuvat tieteelliseen näyttöön tai ovat muuten 

vakiintuneita ja yleisesti hyväksyttyjä



Sopeutumisvalmennuskurssi 

sisältää

• Asiakkaiden ryhmätoimintana toteutuvan 

kuntoutuksen, josta muodostuu 

tarkoituksenmukainen ja tavoitteellinen 

kokonaisuus

• Käytännön harjoittelua, vuorovaikutusta edistäviä 

keskusteluja  ja monipuolista tekemistä ja 

pienryhmätyöskentelyä kuntoutustavoitteiden 

saavuttamiseksi ja varmistamiseksi

• Asiakkaan ja moniammatilliseen työryhmään  

kuuluvien ammattihenkilöiden väliset tapaamiset 

siten kuin asiakkaan yksilöllinen tarve ja tilanne 

sitä vaatii

Kurssilta asiakas saa

• Tukea sairauden aiheuttamassa muutostilanteessa

• Neuvontaa, ohjausta ja keinoja jatkaa 

mahdollisimman täysipainoista elämää sairaudesta 

huolimatta

• Valmiuksia vahvistaa omia voimavarojaan ja 

elämänhallintaansa

• Valmennusta kyetäkseen mahdollisimman 

itsenäisesti ja aktiivisesti toimimaan omassa 

arjessaan ja osallistumaan yhteiskunnassa

• Monipuolisesti tietoa sairaudesta

• Mahdollisuuden vertaistukea



Diabetesta  sairastavien 

sopeutumisvalmennuskurssit 



Diabetesta  sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit 

• Kela järjestää diabetesta sairastaville yhteensä noin 70 kurssia vuodessa

• Diabeteskurssien budjetti on noin 1,7 milj. euroa/vuodessa

• Tyypin 1 diabetesta sairastavien kurssit on 38 vuodessa

– Aikuisten kursseja on  20 kurssia 

– Nuoren kursseja on  6 kurssia 

– Lasten perhekursseja on  12 kurssia

• Metabolista oireyhtymää ja tyypin 2 diabetesta sairastavien kursseja on 29 

kurssia



Tyypin 1 diabetesta sairastavien kurssit

Lasten perhekurssi

• Kohderyhmä on tyypin 1 diabetesta sairastava lapsi ja hänen perheensä

• Lasten perhekursseja järjestetään 
– Alle kouluikäisille

– Alakoululaisille

• Lasten perhekurssi sisältää:
– Yhteydenotto perheeseen

– Kuntoutusjakso 5 vrk

– Lapsen perhe osallistuu kurssille

– Seurantayhteydenotot 1-3 kuukauden kuluttua



Tyypin 1 diabetesta sairastavien nuorten ja aikuisten kurssit
Nuorten kurssi

• Alle 20 vuotias nuori, jolle 

terveydenhuollossa saatu ensitieto, 

hoidonohjaus ja niiden syventäminen eivät 

ole riittäneet, vaan hän tarvitsee 

moniammatillista tukea ja ohjausta.

• Nuorten kursseja järjestetään:

– Yläkouluikäisille

– Peruskoulunsa päättäneille alle 20 

vuotiaille nuorille

Aikuisten kurssi
• Yli 20 vuotiaalle asiakkaalle, jonka 

sairaustilanne  vaatii tehostettua 

moniammatillista tukea ja ohjausta, on 

johtanut diabetekseen liittyviin 

lisäsairauksiin tai niiden uhkaan

Aikuisten ja Nuorten kurssi sisältävät:
– Yhteydenotto asiakkaaseen

– Kuntoutusjakso 3 vrk

– Etäkuntoutusjakso 4 viikkoa (nuoret)  8 

viikkoa (aikuiset)

– Seurantayhteydenotot 1-3 kuukauden 

kuluttua

Tarvittaessa palveluntuottaja järjestää maksutta asiakkaan  

käyttöön etäkuntoutuksessa tarvittavat laitteet (esim. 

tietokoneet, mikrofonit ja web-kamerat) sekä opastaa 

käytössä. 

Tietoturva- ja tietosuojaedellytykset ovat 

palveluntuottajan vastuulla



Metabolista oireyhtymää ja Tyypin 2 diabetesta sairastavan aikuisen 
sopeutumisvalmennuskurssi 
Kurssin kohderyhmä:

• yli 18 vuotias jolla on metabolinen 

oireyhtymä ja tyypin 2 diabetes 

Kuntoutus sopii asiakkaalle, jolla on 

• ylipainoa (BMI yli 30), jonka hoito ei ole 

tuottanut tulosta

• diabeteslääkitys 

• lääkitys rasva-aineenvaihdunnan häiriöön 

tai kohonneet rasva-arvot.

Toimeenpanossa kurssit kohdennetaan 

• alle 68-vuotiaille

• yli 68-vuotiaille 

Kurssi sisältävät:

– Yhteydenotto asiakkaaseen

– Kuntoutusjakso 3 vrk

– Etäkuntoutusjakso 12 viikkoa

– Seurantayhteydenotot 1-3 

kuukauden kuluttua

Tarvittaessa palveluntuottaja järjestää maksutta asiakkaan  

käyttöön etäkuntoutuksessa tarvittavat laitteet (esim. 

tietokoneet, lisämikrofonit ja web-kamerat) sekä opastaa 

käytössä. 

Tietoturva- ja tietosuojaedellytykset ovat 

palveluntuottajan vastuulla



Kurssien henkilöstö

• Moniammatillinen työryhmä (5-6 ammattihenkilöä) muodostaa kurssien 

henkilöstön (vaihtelee kursseittain)

• Erikoislääkäri (sisätautien tai endokrinologian erikoislääkäri tai muu erikoislääkäri jolla on 

diabeteksen hoidon erityispätevyys)

• Diabeteshoitaja

• Ravitsemusterapeutti

• Fysioterapeutti / liikunnanohjaaja

• Psykologi

• Sosiaalityöntekijä/ sosionomi/kuntouksen ohjaaja

• Jalkaterapeutti / jalkojenhoitaja

• Toimintaterapeutti 



Palveluntuottajat 
Suomenkieliset kurssit jakautuvat seuraavien palveluntuottajien kesken:

• Härmän Kuntoutus Oy

• Ikifit Oy / Hyvinvointikeskus Apila 

• Kankaanpään Kangaspolku Oy / Kuntoutuskeskus Kankaanpää

• Kruunupuisto Oy

• Kuusiolinna Terveys Oy / Kuntoutuskeskus Otsonlinna

• Karjalohjan kuntoutumiskeskus

• Laitilan Terveyskoti

• MLLn Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö

• Peurunka Oy

• Coronaria Terameri Oy/ Kuusamon Tropiikki

• Coronaria Contextia Oy/ Kylpylähotelli Rauhalahti Kuopio 

Ruotsinkielisten kurssien palveluntuottaja on Härmän Kuntoutus



Tietoa kursseista Kelan 

asiakkaiden verkkosivuilla



Asiakkaille kohdennetut verkkosivut

• Asiakkaille kohdennetut kuntoutuksen eri palveluiden verkkosivut löytyvät 

Kela.fi -sivustolta

• Kela.fi/henkilöasiakkaat/kuntoutus/kuntoutusvaihtoehdot/kuntoutus- ja 

sopeutumisvalmennuskurssit/diabetes

• Aikuiset, tyypin 1 diabetes

• Aikuiset, MBO ja tyypin 2 diabetes

• Nuoret, tyypin 1 diabetes

• Lapset, tyypin 1 diabetes

https://www.kela.fi/diabetes-sopeutumisvalmennuskurssit
https://www.kela.fi/aikuisten-tyypin-1-diabetes-sopeutumisvalmennus
https://www.kela.fi/aikuiset-mbo-ja-tyypin-2-diabetes-sopeutumisvalmennus
https://www.kela.fi/nuoret-tyypin-1-diabetes-sopeutumisvalmennus
https://www.kela.fi/lapset-tyypin-1-diabetes-perhekurssi


Asiakkaille kohdennettu  verkkosivu



Kurssille hakeminen, tietoa kursseista 
(Kela.fi/kuntotuskurssihaku)



Kurssitarjonta kuntoutuskurssihaussa 



Kurssien tulostettavat 

infolehtiset



Lasten perhekurssin tulostettava infolehtinen
Infolehtinen_Diabetesta_sairastavien_lasten_perhekurssi.pdf

https://www.kela.fi/documents/10180/35839379/Infolehtinen_Diabetesta_sairastavien_lasten_perhekurssi.pdf/1eb98701-0dd6-482b-8bd9-1a6561a9452a


Diabeteskurssien tulostettava infolehtinen
sopeutumisvalmennuskurssit tyypin 1 diabetesta sairastaville

https://www.kela.fi/documents/10180/35839379/Infolehtinen_Sopeutumisvalmennuskurssi_tyypin1_diabetes.pdf/6ebbb2f1-d802-4b97-87e7-ec01bd63ce84


MBO ja tyypin 1 diabetes, infolehtinen
Sopeutumisvalmennuskurssi diabetesta ja metabolista oireyhtymää sairastaville

https://www.kela.fi/documents/10180/35839379/Infolehtinen_Sopeutumisvalmennuskurssi_Metaboli_Diabetes.pdf/f73d36ec-ff17-4fa1-8a3a-dd521798d30b


Kurssille hakeminen



Kuntoutukseen hakeminen

• Kuntoutus on asiakkaalle maksuton. Kuntoutukseen sisältyy kuntoutusohjelma, majoitus, 

ruokailut

• halutessaan asiakas voi osallistua sopeutumisvalmennukseen myös ilman majoitusta 

• Kela maksaa kuntoutusrahaa, jos asiakkaalla on ansionmenetystä

• Matkakorvausten omavastuuosuus on 25 euroa/yhdensuuntainen matka

• Hakemuslomake KU 132 ja B-lääkärinlausunto (korkeintaan vuoden vanha)

• Hakemus liitteineen postitetaan osoitteeseen: Kela, PL 10, 00056 KELA

• Asiakas saa Kelasta kirjallisen päätöksen

• Lisätietoja kuntoutusrahasta ja matkakorvauksista löytyy Kelan verkkosivulta

• Asiakkaan on mahdollista saada tulkki kuntoutukseen (ruotsin, saamen ja vieraan kielen 

tulkki)

• Kuntoutuksen asiakaspalvelunumero on 020 692 205
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https://www.kela.fi/documents/10192/3861304/KU132.pdf
https://www.kela.fi/kuntoutusraha
https://www.kela.fi/matkat


Kiitos

Anita Ketola

anita.ketola@kela.fi


