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Terapialasku 
Kuntoutuspsykoterapia 
Harkinnanvarainen kuntoutus

Hakuaika: Terapeutti: Kaksi kuukautta terapian antamisesta.

KU 205

Terapeutin tai muun laskuttajan on liitettävä tämä lasku tilityslomakkeeseen KU 206. Kela hyväksyy terapeutin pätevyyden ja vahvistaa 
palveluntuottajaksi sen terapeutin tai yrityksen, jonka verotettavaa työkorvausta kuntoutuksena maksettava korvaus on. Korvauksesta ei 
suoriteta ennakonpidätystä, jos palveluntuottaja on merkitty lääninverovirastossa pidettävään ennakkoperintärekisteriin. Muussa tapauksessa 
palveluntuottajan on toimitettava Kelan toimistoon verokortti tai muu ennakonpidätysperuste.

Liitteet kpl

Asiakkaan sukunimi ja etunimet Henkilötunnus

BIC-pankkitunniste

Terapeutin nimi Y-tunnus tai henkilötunnus

Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Maksuosoite: IBAN-tilinumero

Lasku koskee

Kuntoutus-
psykoterapiaa

Neuropsykologista 
kuntoutusta

Musiikki-
terapiaa

Muuta, 
mitä?

Lausuntoa

Paikka ja aika Terapeutin tai muun laskuttajan allekirjoitus ja nimenselvennys

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi.

Käyntipäivä Terapian laji 
(yksilö / ryhmä / perhe / pari /
ohjauskäynti / muu)

Kustannukset euroa /
käyntikerta

Käyntipäivä Terapian laji / lausunto 
(yksilö / ryhmä / perhe / pari /
ohjauskäynti / muu)

Kustannukset euroa /
käyntikerta / lausunto

Toteutuspaikka

Hoitoneuvottelun 
kustannukset

Kustannukset  
yhteensä

Lisätiedot: Hoitoneuvotteluun liittyvän matkan kohde (tarkka katuosoite ja paikkakunta) ja reitti. Peruuntuneet käyntikerrat.

Hoitoneuvottelu
Käyntipäivä Matkakorvaus Matkat km Matkakorvaus euroa Musiikkiterapia ALV

Verkkolomake (PDF)
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Terapiakustannusten laskutusohje

Kela voi korvata kuntoutuspsykoterapiakäynneistä Valtioneuvoston asetuksessa (Valtioneuvoston asetus 
kuntoutuspsykoterapian korvaustasosta 10.12.2015/1469) määritellyn enimmäismäärän. Lomakkeelle tulee kirjata tuo 
edellä mainittu enimmäismäärä/käyntikerta. Tämän määrän yli menevä osuus jää asiakkaalle omavastuuosuudeksi eikä sitä 
laskulomakkeella ilmoiteta.
Käyntikerran kesto on 45–60 minuuttia. Yksilö- ja ryhmäterapiakäynnit voivat toteutua kaksoiskäynteinä. Jos terapia toteutuu 
kaksoiskäynteinä (yksilö- tai ryhmäterapiassa), kirjataan samalle päivälle kaksi eri käyntikertaa.
Hoitoneuvotteluna toteutuneesta käyntikerrasta korvataan terapiakäynnin mukainen korvaus. Myös terapiaan liittyvästä 
hoitoneuvottelusta aiheutuneet matkakustannukset korvataan. Matkakustannukset korvataan verohallinnon voimassa olevien 
kilometrikorvausten mukaisesti.
Jos palveluntuottaja on tarjoamansa palvelun osalta arvonlisävelvollinen, on laskussa ilmoitettava erikseen matkakorvaukseen 
liittyvä arvonlisäveron osuus.

Verkkolomake (PDF)
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