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KIILA-kuntoutus voi olla sinulle, 
jos
– olet työssä vakituisessa työsuhteessa tai  
 työskentelet määräaikaisissa, toistuvissa työsuhteissa tai
–  olet yrittäjä
–  sinulla on sairaus tai vamma, joka olennaisesti on hei-  
 kentänyt tai saattaa lähivuosina heikentää työkykyäsi ja  
 mahdollisuuksiasi ansaita toimeentulo
–  olet alle 67-vuotias

Lisäksi kuntoutustarvettasi ja mahdollisuuksiasi on jo selvitelty 
ja työterveyshuollossa/terveydenhuollossa on tehty toimenpi-
teitä asian korjaamiseksi.

Tavoite
Kuntoutuksen tavoitteena on parantaa ja tukea työntekijän työkykyä 
sekä edistää hänen pysymistään työelämässä ja vastata kuntoutujan 
kuntoutustarpeeseen. 

Sisältö
Kurssi sisältää yksilöllisen tilannearvion, 10–13 kuntoutuspäivää 
ryhmänä, 2-4 yksilöllistä lyhyttä tapaamista sekä yksilöllisen käyn-
tikerran kuntoutuksen lopussa. Työterveys ja esimies osallistuvat 
yhteen yhteistyöpäivään kuntoutujien kanssa. Nämä toteutetaan 
1-1,5 vuoden aikana.

KIILA-kuntoutuksen sisältö perustuu toimiviin ratkaisuihin ja käy-
täntöihin, jotka liittyvät kuntoutujan työhön ja hänen terveytensä 
ja elämänhallintansa tukemiseen. Kuntoutuksen aikana arvioidaan 
myös kuntoutukseen johtaneita syitä, työntekijän nykyistä työnhal-
lintaa ja mahdollisuuksia parantaa sitä.

Kuntoutujan toimintaympäristö ja elämänpiiri huomioidaan kun-
toutuksen sisällössä. Kuntoutumisessa painotetaan myös kun-
toutujan oppimista ja omaa aktiivista roolia. Kuntoutusyhteistyö 
työnantajan ja työterveyshuollon kanssa on valmennuksen aikana 
hyvin tiivistä.



Palvelu tuotetaan Kelan jär-
jestämänä ja rahoittamana. 
Kelan sivuilta www.kela.fi saat 
tarkempaa tietoa Kelan etuuk-
sista, kuntoutuksesta,  kun-
toutusrahasta ja matkakorva-
uksista.

Ota tarvittaessa yhteyttä pu-
helimitse Kelan yhteyskeskuk-
seen tai käy vakuutuspiirin 
toimistossa. 

Kelan etuuskohtaiset palvelu-
numerot ovat Kelan internetsi-
vuilla  samoin  Kelan toimisto-
jen osoitteet.

Miten KIILA- 
kuntoutukseen 
pääsee?

Kysy
kuntoutuksesta?
Onko oma työ- tai toimintakykysi 
vaarassa? Haluatko apua asiak-
kaasi ohjaamisessa kuntoutuk-
seen? Kysy lisää kuntoutusmah-
dollisuuksista.

Kysy kuntoutuksesta -palvelu
arkisin klo 12–14 
puh. 040 192 6295
tai sähköpostitse 
kysykuntoutuksesta@petrea.fi

Ryhmämuotoisen KIILA-kuntoutuksen 
hakijana voivat olla työnantajat, työ-
terveyshuollot, liitot ja yhdistykset. 
Näiltä voit tiedustella KIILA- 
kuntoutuksen mahdollisuudesta.
Hakemus tehdään Kelan sivuilla säh-
köisesti KATSO-tunnisteita käyttä-
mällä. Sähköisen hakemuksen jälkeen 
palveluntuottaja ottaa yhteyttä haki-
jaan ja yhdessä sovitaan suunnittelu-
kokouksesta ja kuntoutuksen toteu-
tuksesta.
Suunnittelukokouksen jälkeen kunkin 
hakijan B-lausunto ja kuntoutushake-
mus KU 101 toimitetaan Kelaan.
KIILA-kuntoutuksen ryhmäkoko on 8 
kuntoutujaa.

Yksittäiset hakijat esim. yrittäjät  
voivat toimittaa hakemuksen KU 101 
ja B-lausunnon suoraan Kelaan.



Petrea kuntoutus on Turussa 
toimiva valtakunnallisesti 
merkittävä kuntoutuspalvelujen 
tarjoaja. 

Kuntoutusta toteutetaan  
kahdessa Petrean toimipisteessä  
Turussa, Holiday Club Caribiassa 
sekä Meri-Karinan hyvinvointi-
keskuksessa.

Kohtaamme vuosittain noin  
2000 kuntoutujaa, joille  
kuntoutuspalvelumme  
merkitsevät parhaimmillaan  
selvää positiivista käännettä  
elämässä. Olemme tuottaneet 
kuntoutuspalveluja yli 45  
vuoden ajan.

Meri-Karina, Turku 
Seiskarinkatu 35
20900 Turku
puh. 020 754 7200

petrea.fi

Holiday Club Caribia, Turku 
Kongressikuja 1
20540 Turku
puh. 020 754 7200

Toimipisteet

Meri-Karinan hyvinvointikeskus, Turku

Meri-Karinan hyvinvointikeskus, Turku


