
 

 

Suomen lääkäriliitto, Verve ja Kela järjestävät yhteistyössä:  

KIILA-kuntoutus lääkäreille Oulussa ja Turussa 

Kiila-kuntoutuksen kurssinumero Ouluun on 86224 ja Turkuun 86265. 

Kuntoutuksessa haetaan ratkaisuja Verven moniammatillisen tiimin turvin työssä jaksamisen 
tukemiseksi. Yhteistyö työterveyshuollon ja työpaikan lähiesimiehen välillä on välttämätöntä 
työkyvyn ylläpitämiseksi tai palauttamiseksi. 

Kuntoutuksen kohderyhmä (5-8 henkilöä) 

• Kuntoutukseen valitaan henkilöt, joiden työkyky on heikentynyt tai 
oletetaan heikentyvän työterveyshuollon / terveydenhuollon 
toimenpiteistä huolimatta esim. sairauden tai vamman vuoksi.  

• Työssä oleville henkilölle, jotka ovat vakituisessa työssä tai 
toistuvasti määräaikaisina saman työnantajan palveluksessa. 

• Kuntoutukseen myönnetään palkallista virka- ja työvapaata 
osallistumisen ajaksi.  

 
Tavoite  

• Ammatillinen KIILA-kuntoutus on tarkoitettu tukemaan ja 
parantamaan työ- ja toimintakykyä sekä edistämään työntekijän 
pysymistä työelämässä. 

 
Aikataulut 
 

Verve Oulu: Lääkärien KIILA-kuntoutuskurssi 86224   

• Hakemukset Kelaan viimeistään 30.6.2022 mennessä. 

• Lähtötilanteen arviointipäivä ajalla: 12.9. – 7.11.2022 

• Ryhmäjaksot: 
1. jakso: vko 45: 8.-11.11.2022 (ti-pe) 

2. jakso: vko17: 24.-28.4.2023 (ma-pe) 

3. jakso: vko 39: 26.-29.9.2023 (ti-pe) 

• Päätöstapaaminen: 1.12.2023 mennessä  

• Yhteistyökokous asiakkaan, työnantajan edustajan ja  
työterveyshuollon kanssa 2.jaksolla 

• Yksilöllisen valmennuksen käyntikerrat:  
14.11.2022 – 25.9.2023 (1-3 käyntiä) 

 
 
Verve Turku: Lääkärien KIILA-kuntoutuskurssi 86265 

• Hakemukset Kelaan viimeistään 31.5.2022 mennessä. 

• Lähtötilanteen arviointipäivä ajalla: 10.8. – 7.10.2022 

• Ryhmäjaksot: 
1. jakso: vko 41: 10.-13.10.2022 (ma-to) 

2. jakso: vko11: 13.-17.3.2023 (ma-pe) 

3. jakso: vko 36: 4.-7.9.2023 (ma-to) 

• Päätöstapaaminen: 8.11.2023 mennessä  

• Yhteistyökokous asiakkaan, työnantajan edustajan  
ja työterveyshuollon kanssa 2.jaksolla 

• Yksilöllisen valmennuksen käyntikerrat:  
14.10.2022 – 1.9.2023 (1-3 käyntiä) 

 
 

 
Hakuohjeet:  

1. Kuntoutukseen haetaan 
työterveyshuollon tai muun 
terveyspalvelun kautta.  

2. Kuntoutushakemuksen (KU101) 
liitteeksi tarvitaan työterveyslääkärin 
laatima B-lausunto terveydentilasta 
sekä ammatillinen selvitys (KU 200), 
joka täytetään lähiesimiehen kanssa. 
Työterveyshuolto ohjeistaa 
tarvittaessa lomakkeisiin ja liitteisiin 
liittyvissä asioissa. 

3. Toimita hakemukset Kelalle 
mahdollisimman pian. Kela tekee 
päätökset kuntoutukseen osallistujista 
hakemusten saapumisjärjestyksessä. 

4. Kun hakemuksesi on käsitelty, saat 
Kelasta kuntoutuspäätöksen. 
Myönteisen päätöksen myötä 
Vervestä otetaan sinuun yhteyttä 
lähtötilanteen arviointi ajankohdan 
sopimiseksi. 

 
Lisätietoja KIILA-kuntoutuksesta:  

 
Verve Oulu: 
Anne Hiltunen, 040 5464 795 
anne.hiltunen@verve.fi, 
tai Petra Granroth, kuntoutussihteeri@verve.fi, 
040 545 1639  
 
Verve Turku: 
Terhi Wickström, 044 4676 726, 
terhi.wickstrom@verve.fi 
 
Suomen lääkäriliitto 
Ulla Anttila,  040 455 2542, 
ulla.anttila@laakariliitto.fi 

 

Katso lisää www.verve.fi/kiila tai osoitteesta 
www.kela.fi. 

Tervetuloa  
kuntoutukseen! 
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