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Harkinnanvarainen 
yksilökuntoutus
neurologinen linja

Maskun neurologinen kuntoutuskeskus järjestää Kelan 
kustantamana aikuisen neurologisen palvelulinjan 
mukaista harkinnanvaraista moniammatillista  
yksilökuntoutusta työ- ja toimintakyvyn kohentami-
seksi tai ylläpitämiseksi.

Kuntoutus toteutetaan kahdessa osassa. Kuntou-
tusjakso koostuu monipuolisesta yksilöllisten tavoit-
teiden mukaan suunnitellusta ohjelmasta. Kuntoutuja 
saa moniammatillisen arvion tilanteestaan sekä tietoa 
ja tukea sairauden kanssa elämiseen.

Huomaathan, että harkinnanvaraiseen yksilökun-
toutukseen voivat hakea myös yli 65-vuotiaat.

KUNTOUTUSJAKSOON SISÄLTYY

• yksilöllisiä tapaamisia ja ryhmämuotoista toimintaa; 
monipuoliset liikuntaryhmät, erilaiset keskustelu-
ryhmät sekä alustukset neurologisen kuntoutuksen 
kannalta tärkeistä aiheista

• monipuolista vapaa-ajan toimintaa sekä 
mahdollisuus kädentaitojen harjaannuttamiseen se-
kä itsenäisesti että ohjatusti.

Osaava joukko kuntouttavan hoitotyön ammattilaisia 
etsii kanssasi ratkaisuja arjen helpottamiseksi.

Työryhmään kuuluvat neurologi, fysioterapeutti, psy-
kologi, sairaanhoitaja ja toimintaterapeutti sekä tarpeen 
mukaan mm. kuntoutussosiaalityöntekijä, kuntou-
tuksen ohjaaja, neuropsykologi, puheterapeutti, ravit-
semusterapeutti, uroterapeutti, lantionpohjaterapeutti, 
seksuaalineuvoja tai lymfa- ja Voice Massage -terapeutti.

HAKU

Kuntoutusta haetaan Kelan lomakkeella KU 132. Liit-
teeksi tarvitaan viimeisen vuoden aikana tehty lääkärin 
B-lausunto tai kuntoutussuunnitelma, jossa on suo-
situs kuntoutuksesta. Neurologinen linja tulee mainita 
lausunnossa, jotta kuntoutuja ohjautuisi neurologisen 
linjan mukaiseen kuntoutukseen. Hakemukset palaute-
taan liitteineen Kelan paikallistoimistoon.

DIAGNOOSIKOHTAISIA RYHMIÄ

Järjestämme vertaistuen paremmin mahdollis-
tavia ryhmiä harkinnanvaraisille yksilökuntou-
tusjaksoille. Tulossa myös harnes-ryhmiä!
Lue lisää: kuntoutuskeskus.fi/ryhmat

OTA YHTEYTTÄ

kuntoutussihteerit 
040 133 7010 tai 040 133 7009 
mnk-kuntoutustoimisto@neuroliitto.fi

Vaihemäentie 10 
21250 Masku

kuntoutuskeskus.fi

https://www.kuntoutuskeskus.fi/neurologinen-kuntoutus/moniammatillinen-yksilokuntoutus/#moniammatillinen_yksilokuntoutus_ryhmat
https://www.kuntoutuskeskus.fi/
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Kuntoutuskursseja

ikääntyneille  
monisairaille

Maskun neurologinen kuntoutuskeskus järjestää kun-
toutuskursseja Ahvenanmaalla, Pohjanmaalla, Sata-
kunnassa tai Varsinais-Suomessa asuville 68 vuotta 
täyttäneille monisairaille Kelan kustantamana.

Kurssit sopivat monisairaille henkilöille, jotka asuvat 
kotona tai palvelutalossa, ja joille sairaudet aiheuttavat 
tarpeen kuntoutukselle. 

Asiantunteva kuntoutuksen ammattilaisista koos-
tuva työryhmä auttaa löytämään ratkaisukeinoja arki-
päivän haasteisiin. Tavoitteena on antaa tietoa sairauk-
sista, helpottaa ja tukea arkielämässä selviytymistä, 
auttaa ymmärtämään sairauksiin liittyviä toimintakyvyn 
rajoitteita ja löytämään voimavaroja arjessa selviytymi-
seen. Kurssin keskeisiin anteihin kuuluu vertaistuki.

Kurssit järjestetään kahdessa osassa, joiden välissä 
järjestetään kotikäynti. Molemmat osat toteutetaan 
maanantaista perjantaihin.

KURSSIN TYÖNTEKIJÄT

• geriatrian erikoislääkäri
• sairaanhoitaja
• fysioterapeutti 
• toimintaterapeutti, kuntoutussosiaalityöntekijä ja/tai 

psykologi

Päivittäisestä hoitotyöstä ja avustuksesta huolehtii 
kokenut hoitohenkilökunta.

HAKU

Hakiessasi kurssille, sinulla tulee olla viimeisen vuoden 
aikana tehty lääkärin B-lausunto tai kuntoutussuun-
nitelma, jossa on suositus kurssille osallistumisesta.  
Monesti ensimmäinen askel kurssille hakuun on siis ajan 
varaaminen lääkärille. Kursseille haetaan Kelan KU 132 
lomakkeella, johon B-lausunto tai kuntoutussuunni-
telma liitetään. Hakemukset palautetaan Kelan paikal-
listoimistoon.

KUNTOUTUSKURSSIT 2020

77442     6.–10.7. ja 21.–25.9.2020

77443     17.–21.8. ja 30.11.–4.12.2020

77444     1.–5.6. ja 24.–28.8.2020 

77445     3.–7.8. ja 23.–27.11.2020

77446     12.–16.10.2020 ja 1.–5.2.2021

77447     7.–11.12.2020 ja 22.–26.2.2021

77448     14.–18.12.2020 ja 15.–19.3.2021

OTA YHTEYTTÄ

kuntoutussihteerit
040 133 7010 tai 040 133 7009 
mnk-kuntoutustoimisto@neuroliitto.fi

Vaihemäentie 10 
21250 Masku

MS-KURSSIT 2020

MS-tautia sairastavien 
sopeutumisvalmennus- ja 

kuntoutuskursseilla 
voi olla vielä muutamia 

vapaita paikkoja: 
kuntoutuskeskus.fi/MS

kuntoutuskeskus.fi

https://www.kuntoutuskeskus.fi/neurologinen-kuntoutus/kuntoutuskurssit/ms-tautia-sairastavien-kuntoutuskurssit/
https://www.kuntoutuskeskus.fi/



