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KELAN ASLAK-KUNTOUTUSTA TAVARALIIKENTEENKULJETTAJILLE JA
YRITTÄJILLE HERTTUAN KUNTOUTUSKESKUKSESSA 2015

Herttuan Kuntoutuskeskus (www.herttua.fi ) järjestää toukokuussa 2015 alkavan
nelijaksoisen tavaraliikenteenkuljettajille ja yrittäjille suunnatun valtakunnallisen Kelan
ASLAK-kurssin (ammatillisesti syvennetty lääketieteellinen kuntoutus). Kurssi (knro
57870) on tarkoitettu maanteiden tavaraliikenteessä toimiville raskaan kaluston
kuljettajille ja yrittäjille (myös säiliöauton ja puutavara-auton kuljettajille).
ASLAK-kuntoutus  on Kelan järjestämää varhaiskuntoutusta. Se on tarkoitettu
henkilöille, joilla on työhön liittyviä oireita (esim. tuki- ja liikuntaelinoireita, henkistä
kuormittumista), jotka uhkaavat työssä selviytymistä. Oireet ovat kuitenkin vielä lieviä
ja työkyky on palautettavissa/parannettavissa.

1. Kurssin (knro 57870) ajankohta
I-jakso : 18.05. – 23.05.2015
II-jakso: 07.09. – 11.09.2015
III-jakso:07.12. – 12.12.2015
IV-jakso:25.04. – 29.04.2016              Kesto yhteensä 22 vrk.

2. ASLAK-kurssin valintakriteerit
 työuraa pitää olla jäljellä vielä useita vuosia
 työskennellyt samassa työssä useiden vuosien ajan (vähintään 3 – 5 v)
 oireiluja ja/tai poissaoloa aiheuttavien ongelmien oltava työhön liittyviä
 sairausloman määrä kohtuullinen (max. 3 – 4 kk)  viimeisen parin vuoden

aikana, ja eläketodennäköisyys pieni
kuntoutusmotivaatio ja kuntoutusta tukevat elämäntavat ovat tärkeitä

ASLAK-kursseille ei valita henkilöitä, jotka ovat:
 vakavasti sairaita tai monisairaita, eikä kuntoutusta voida toteuttaa

tuloksekkaasti
 käyneet läpi selkärangan leikkaushoidon ilman, että toipumista on tapahtunut
 toipumassa äkillisestä sairaudesta
 ryhmäkuntoutukseen sopimattomia

3. Hakeminen
Kelan järjestämälle ja Herttuan Kuntoutuskeskuksen toteuttamalle ASLAK- kurssille
haetaan Kelan paikallistoimistojen kautta. Sinne toimitetaan esim. omalta
työterveyslääkäriltä hankittu lääkärinlausunto B kuntoutuksen perusteista. Sen lisäksi
täytetään Kelan kuntoutushakemuslomake (KU 132), tulostettavissa myös Kelan
nettisivuilta. Lääkärinlausunto ja kuntoutushakemus kannattaa toimittaa omaan Kelan
paikallistoimistoon viipymättä. Kela täyttää kurssipaikat sitä mukaa kun heille saapuu
valintakriteerit täyttäviä hakemuksia.

4. Kelan etuudet
Kuntoutus täysihoidolla on osallistujalle maksutonta. Kela maksaa kuntoutujalle
kuntoutuksen ajalta kuntoutusrahaa. Omavastuuta on yksi päivä, kuntoutuksen
alkamispäivä. Kelan kotisivuilla www.kela.fi voi laskea oman kuntoutusrahan määrän.
Matkakorvaus maksetaan kuntoutujille meno- ja paluukyydeistä syntyneistä
kustannuksista yleensä halvimman kulkuneuvon mukaan. Omavastuu on 14,25 euroa
kultakin yhdensuuntaiselta matkalta.

Tarvittaessa lisätietoja ASLAK-kurssista saa Herttuan Kuntoutuskeskuksesta Timo
Lehtiseltä, timo.lehtinen@herttua.fi, puhelin 015-769900, 040-5248271,
www.herttua.fi, tai omasta Kelan paikallistoimistosta.
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