
Kelan kustantamaa kuntoutusta majoituksella tai ilman 
majoitusta. Kuntoutuspalveluita on tarjolla kaikenikäisil-
le aikuisille (alkaen 18 v).

Moniammatillinen yksilökuntoutus:
• Tules- ja reumalinja
• Neurologinen linja
• Yleislinja

Kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit:

• KIILA-kuntoutuskurssi & KIILA-yksilöpalvelu
• Tules-kurssi / Tules-avokurssi: Niska-, selkä- ja ala-

raajasairaudet
• Sydänkurssi

• Syöpäkurssi: Syöpäsairaudet, rintasyöpä, eturauhassyöpä 
• Omaishoitajakurssi: Lasta/nuorta tai aikuista hoitavat
• Ihon sairaudet-kurssi
• Psoriasiskurssi
• Astmakurssi
• Keuhkoahtaumatautikurssi
• Harvinaiset hengityssairaudet -kurssi
• OPI-kurssi

Kuntoutusta toteutetaan myös työelämästä poissa-
oleville sekä yli 68-vuotiaille. Esim. IKKU-kurssi, Tu-
les-kurssit, sopeutumisvalmennuskurssit ja moniamma-
tillinen yksilökuntoutus.

Katso ohjeet kuntoutukseen hakemisesta kääntöpuolelta.
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Naantalin Kylpylä & Ruissalon Kylpylä
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1. Hakeudu ensin lääkäriin ja kerro kuntoutustoivees-
tasi. Lääkäri kirjoittaa arvionsa pohjalta lausunnon 
(lääkärinlausunto B). Kuntoutusta puoltava lausunto 
liitetään hakemukseen. Omaishoitajakurssille ei tarvita 
lääkärinlausuntoa tai muuta lääketieteellistä selvitystä. 
2. Kurssit ja moniammatillinen yksilökuntoutus:
Täytä hakulomake Harkinnanvarainen kuntoutus KU 132.
Kurssien tarkemmat tiedot löytyvät hakemusta varten 
kuntoutuskurssihausta. Yksilökuntoutuksen ajankohdat 
sovitaan asiakkaan kanssa erikseen.
Kirjoita lomakkeeseen kuntoutuslaitoksen nimi esim. 
Kuntoutuskeskus Ruissalo sekä toimipiste Naantalin 
Kylpylä tai Ruissalon Kylpylä. 
Kiila-kurssi ja yksilöpalvelu: 
Täytä lomake hakemus ammatillisesta kuntoutuksesta 
KU 101 (pdf) sekä KIILA-kuntoutuksen ammatillinen 
selvityslomake KU 200 (pdf).
KIILA-yksilöpalvelun ajankohdat sovitaan asiakkaan 
kanssa erikseen. 
3. Lähetä hakemus 
Tallenna hakemuslomake ja tarvittavat liitteet laitteellesi.

Paperilla olevan hakemuksen ja liitteet voit kuvata tai 
skannata OmaKelaan.
Kirjaudu OmaKelaan ja siirry kohtaan Viestit.
Valitse viestin aiheeksi etuus, jota olet hakemassa.
Valitse tiedostot laitteeltasi ja paina Lähetä.
Kun lähetät hakemuksen OmaKelassa, sitä ei tarvitse 
allekirjoittaa.
Hakemuksen voi lähettää myös perinteisenä kirjepostina.
Allekirjoita hakemus ja postita se liitteineen osoitteeseen 
Kela, PL 10, 00056 Kela
4. Saat Kelasta postin mukana kirjallisen kuntoutuspäätök-
sen. Päätös on luettavissa myös Kelan asiointipalvelussa. 
5. Palveluntuottaja saa myös tiedon kuntoutuspäätök-
sestä. Palveluntuottaja on sinuun yhteydessä kuntou-
tukseesi liittyen. 
Kysy lisätietoa kuntoutusvaihtoehdoista ja muista kun-
toutukseen liittyvistä asioista.
Palveluvastaava (02) 445 4562 (arkisin klo 8–14), 
sähköposti: palveluvastaava@ruissalo.fi
Lisätietoa kuntoutuksesta myös nettisivuillamme 
www.kuntoutuskeskusruissalo.fi
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