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Terveysosasto 
Kuntoutusryhmä 

Tyypin 1diabetesta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit sekä meta-

bolista oireyhtymää ja tyypin 2 diabetesta sairastavien kuntoutuskurssit  
 

Kela järjestää tyypin 1 diabetesta sairastaville aikuisille, lapsille sekä nuorille ja nuorille aikuisille sopeutu-

misvalmennuskursseja. Aikuisten kurssi kestää 10 vuorokautta ja lasten sekä nuorten ja nuorten aikuisten 

kurssit 5 vuorokautta. Lasten kursseilla perhe voi osallistua kuntoutukseen koko kurssin ajan.  

Tämän lisäksi Kela järjestää metabolista oireyhtymää ja tyypin 2 diabetesta sairastaville aikuisille kuntou-

tuskursseja. Kurssi kestää 15 vuorokautta ja kuntoutujan aikuinen omainen voi osallistua kurssille 4 vuoro-

kauden ajan.  Kursseille voi osallistua joko avo- tai laitosmuotoisena yksilöllisen tarpeen mukaan. 

Tyypin 1 diabetesta sairastavien kurssien kohderyhmänä ovat henkilöt joilla 

 on tyypin 1 diabetes, mutta terveydenhuollossa saatu ensitieto ja hoidonohjaus ovat 

olleet riittämättömiä 

 tyypin 1 diabetes ei ole hoitotasapainossa ja/tai sairauden hyväksymisessä tai oma-

hoidossa on ongelmia tai henkilöillä on diabetekseen liittyviä sairauksia (aikuisten 

kurssit). 

Metabolista oireyhtymää ja tyypin 2 diabetesta sairastavien kurssien kohderyhmänä ovat henkilöt joilla 

 on tyypin 2 diabetes ja metabolinen oireyhtymä ja joille on tehty terveydenhuollossa 

tarpeelliset tutkimukset 

 on ylipainoa tai lääkitys diabetes- tai rasva-aineenvaihdunnan häiriöön 

Kurssien sisältö 

Kursseilla suurin osa toiminnasta tapahtuu ryhmissä. Lisäksi kurssilla on yksilöllisiä tapaamisia ja haastatte-

luja kuntoutuksen työryhmän jäsenten ja erityistyöntekijöiden kanssa. Jaksojen väliajoiksi annetaan kotona 

tehtäviä harjoituksia. Kurssien sisällössä huomioidaan ikäryhmäkohtaiset erityiskysymykset, esimerkiksi 

nuorten ja nuorten aikuisten kursseilla ammatinvalintaan ja itsenäistymiskehitykseen liittyvät kysymykset. 

Tavoitteiden asettelu ja seuranta 

Kuntoutustarpeen ja tavoitteen määrittelee hoitava taho yhdessä asiakkaan kanssa ennen kuntoutuksen 

alkamista.  Kelan kuntoutuksessa käytetään GAS -menetelmää (Goal Attainment Scaling), johon sisältyy 

tavoitteiden asettelu ja tavoitteiden toteutumisen arviointi.  

Kuntoutuksen alussa laaditaan tavoitteet yhdessä kuntoutujan kanssa yksilöllisesti sekä ryhmämuotoisesti. 

Tavoitteita kuntoutuja voi asettaa 1-3 henkilökohtaiselle tavoitteelle ja tavoitteiden toteutumista arvioi-

daan kuntoutusjakson lopussa. 



Kuntoutuksen aikana ollaan yksilöllisen tarpeen mukaan yhteydessä kotipaikkakunnan yhteistyötahoihin, 

esimerkiksi terveydenhoitoon. Yhteistyön tavoitteena on turvata kuntoutujan kuntoutumisprosessin jatku-

minen kurssin jälkeen. 

 

Mitä tarvitset kuntoutuksen hakemista varten 

 Kelan kuntoutusta haetaan lomakkeella KU 132, jonka voi täyttää ja tulostaa Kelan verk-

kosivuilta http://www.kela.fi/lomakkeet 

 Liitteeksi tarvitaan B-lääkärinlausunto tai vastaavat tiedot sisältävä lääketieteellinen selvi-

tys, josta ilmenee sairaus tai vamma, suositeltu kuntoutus ja sen tavoitteet. 

Lisätietoa kuntoutuksesta   

 Kursseihin voit tutustua Kelan internet -sivuilla Kuntoutuskurssihaulla 

 Kelan asiakaspalvelu 020 692 205 Kuntoutus ma-pe klo 8-18 

 Yhteistyökumppaneiden viranomaislinja 020 692 235 ma-pe klo 9-16 
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