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Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli, Coronaria Verve Lahti ja Kela järjestävät yhteistyössä:  

Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin KIILA-kuntoutuskurssi 

Kurssinumero 88237 

Kuntoutuksessa haetaan ratkaisuja työssä jaksamisen ja työkyvyn kohentamisen tukemiseksi. 
Kuntoutus on tavoitteellista ja Coronaria Verven moniammatillinen tiimi on tukenasi koko 
kuntoutuksen ajan. Lisäksi kuntoutuksen aikana tehdään yhteistyötä työterveyshuollon ja työpaikan 
lähiesihenkilön kanssa työkyvyn ylläpitämiseksi tai palauttamiseksi. 

Kuntoutuksen kohderyhmä  
• 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. 
 

Tavoite  
• Ammatillinen KIILA-kuntoutus on tarkoitettu tukemaan ja 

parantamaan työ- ja toimintakykyä sekä edistämään 
työntekijän pysymistä työelämässä. 
 

Aikataulu 
• Hakemukset Kelaan 17.2.2023 mennessä 

• Lähtötilanteen arviointi 27.3. – 5.5.2023 (2 tapaamista) 

 
Ryhmäjaksot: 

1.  jakso: 8.- 11.5.2023 

2.    jakso: 25. -29.9.2023 

3.    jakso: 29.1. – 1.2.2024 

 

• Toisella jaksolla (28.9.2023), pidetään yhteistyökokous, johon 
osallistuu lähiesihenkilö ja työterveyshuollon edustaja.  

• Päätöskeskustelu 2.2. – 28.3.2024, johon osallistuu myös 

lähiesihenkilö ja työterveyshuollon edustaja 

• Palveluun sisältyy 1–3 yksilöllistä käyntikertaa 
 

Hakuohjeet: Työterveyshuolto arvioi kuntoutustarpeesi ja tekee  

B-lausunnon kuntoutushakemuksen liitteeksi. Ota yhteyttä  
omaan työterveyshoitajaasi. Hae Kiila -kuntoutusta  
Kelan lomakkeella KU 101. Lisää hakemukseen liitteenä  
lähiesihenkilösi kanssa täytetty Kelan lomake KU 200 sekä 
lääkäriltä saamasi B-lausunto. Voit hakea kurssille niin kauan,  
sille on tilaa ennen ensimmäisen kurssijakson alkua. Ilmoita  
Senja Mäkelälle, kun olet hakenut kuntoutukseen. 

 
Toimita hakemus liitteineen Kelaan 17.2.2023 mennessä.  
Kun hakemuksesi on käsitelty, saat Kelasta  

kuntoutuspäätöksen ja Coronaria Vervestä otetaan sinuun yhteyttä. 

Lisätietoja KIILA-kuntoutuksesta:  
 
Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli:  
Senja Mäkelä, senja.makela@evl.fi, 

050 389 8858 
 
Coronaria Verve: 
Tiina Hämäläinen, työelämän asiantuntija, 
tiina.hamalainen@coronaria.fi 
044 467 6798 

 
Katso lisää: https://www.coronaria.fi/kelan-
kuntoutukset-ja-valmennukset/kiila-kuntoutus/ 
ja  
www.kela.fi 

Kurssipaikan tiedot: Launeenkatu 10, 
15100 Lahti 

Majoitusmahdollisuus ryhmäjaksoilla 2hh. 
Kuntoutuspäiviin sisältyy lounas. 

Kuntoutuspäiviltä saat joko 
kuntoutusrahaa tai palkkaa (varmista 
työnantajaltasi).  

Coronaria Verve auttaa suomalaisia 
pääsemään työhön ja jaksamaan siellä 
paremmin.  

Tervetuloa kuntoutukseen! 
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