Liittymissopimus runkosopimukseen sairaanhoitokorvausten maksamisesta palvelujen tuottajalle suorakorvausmenettelyllä - diaarinro 11/05/2015
Kansaneläkelaitos (jäljempänä Kela) ja alla mainittu palvelujen tuottaja sopivat sairaanhoitokorvausten maksamisesta suorakorvausmenettelyllä Kelan ja palvelujen tuottajia edustavien tahojen runkosopimuksen mukaisesti.
Allekirjoittamalla tämän liittymissopimuksen palvelujen tuottaja vakuuttaa tutustuneensa runkosopimukseen sairaanhoitokorvauksen maksamisesta palvelujen tuottajalle
suorakorvausmenettelyllä, voimassa olevaan lainsäädäntöön sekä Kelan ohjeisiin. Palvelujen tuottaja sitoutuu noudattamaan voimassa olevan runkosopimuksen ehtoja ja
Kelan antamia ohjeita.
Palvelujen tuottaja sitoutuu ilmoittamaan tiedoissaan ja toiminnassaan tapahtuvista
muutoksista Kelalle viivytyksettä runkosopimuksen 3.4 kohdan ja Kelan antamien tarkempien ohjeiden mukaisesti.
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Vakuutuspiiri tai palvelujen tuottaja voi irtisanoa tämän sopimuksen päättymään kolmen kuukauden kuluttua kirjallisesta irtisanomisesta. Jos vakuutuspiiri irtisanoo sopimuksen, sen on ensin kirjallisesti kuultava palvelujen tuottajaa. Vakuutuspiirin on irtisanomisilmoituksessa esitettävä irtisanomisen perusteet.
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Runkosopimusta voidaan muuttaa sopimuksen allekirjoittaneiden osapuolten kirjallisesti niin sopiessa. Palvelujen tuottajan runkosopimuksen perusteella tekemän liittymissopimuksen katsotaan kattavan myös tehdyt muutokset, jollei palvelujen tuottaja kolmen
kuukauden sisällä runkosopimuksen allekirjoittamisesta ilmoita vakuutuspiirille jättävänsä hyväksymättä tehtyjä muutoksia, jolloin sopimus raukeaa.
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Jos oikeuden päätöksellä tai muuten luotettavasti palvelujen tuottajan on todettu syyllistyneen väärinkäytöksiin tai palvelujen tuottaja taikka Kelan vakuutuspiiri oleellisesti
rikkoo runkosopimuksen ehtoja ja annettuja ohjeita, voidaan sopimus purkaa vastapuolen kirjallisesta esityksestä välittömästi ja lopettaa suorakorvausmenettely kokonaan.
Jos on ilmennyt perusteltu syy epäillä väärinkäytöksiä, suorakorvausmenettely voidaan
keskeyttää asian selvittämisen ajaksi. Ennen sopimuksen purkamista vakuutuspiirin on
kuultava palvelujen tuottajaa. Palvelujen tuottajan pyynnöstä on ennen sopimuksen
purkamista neuvoteltava _____________ ja Kelan kesken.
Sopimuksen voimassaolo lakkaa välittömästi, jos lupaviranomainen keskeyttää tai peruuttaa palvelujen tuottajan toimiluvan tai jos palvelujen tuottaja lopettaa toiminnan kokonaan tai myy liiketoimintansa. Samoin sopimus raukeaa, jos ammatinharjoittaja menettää oikeuden harjoittaa ammattiaan Suomessa laillistettuna ammattihenkilönä.
Palvelujen tuottaja toimittaa tilitystiedot:
(

) lomakkeilla

(

) konekielisessä muodossa
Kelan hyväksymällä tietojärjestelmällä _______________________________

Liittoon kuuluminen
□ Liitto, mikä _________________________________________________________
□ En kuulu liittoon
Itsenäistä ammatinharjoittajaa koskevat tiedot
Ammatti, jota sopimus koskee
□ Lääkäri
□ Psykoterapia
□ Hammaslääkäri
□ Suuhygienisti
□ Erikoishammasteknikko
□ Fysioterapeutti
□ Sairaanhoitaja
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Itsenäisenä ammatinharjoittajana toimivan nimi ja lääkärin/hammaslääkärin yksilöintitunnus tai erikoishammasteknikon/fysioterapeutin/sairaanhoitajan/suuhygienistin rekisteröintinumero _________________________________________________________
Suorakorvausmenettely on käytössä seuraavilla vastaanotoilla:
______________________________________________________________________
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Lupaviranomaisen antaman luvan saanutta palvelujen tuottajaa koskevat tiedot
Palvelujen tuottajan nimi ja palveluntuottajanumero
_____________________________________________________________________
Y-tunnus______________________________________________________________
Lupapäätöksen (Valvira/AVI) numero________________________________________
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Toimialat
□ Lääkärin vastaanottotoiminta
□ Psykoterapia
□ Hammaslääkärin vastaanottotoiminta
□ Suuhygienistin vastaanottotoiminta
□ Erikoishammasteknikon palvelut
□ Laboratoriotutkimukset
□ Radiologiset tutkimukset
□ Sädehoito
□ Sairaanhoitajan antama hoito
□ Fysioterapia
□ Psykologin tutkimukset
Yhteystiedot ja allekirjoitukset

Palvelujen tuottajan osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
___________________________________________________________________

Tämän sopimuksen yhteyshenkilöt ovat:
Palvelujen tuottaja ______________________________ puh. __________________
Kelan vakuutuspiiri ______________________________ puh. __________________
Tämä sopimus tulee voimaan __.__.20___ ja on voimassa toistaiseksi.
Tätä sopimusta on tehty kaksi (2) samanlaista kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle.
Paikka ja aika ____________________ päivänä ________ kuuta ______________
Vakuutuspiirin edustajan allekirjoitus ja nimenselvennys
______________________________________________________________________
Palvelujen tuottajan allekirjoitus ja nimenselvennys
______________________________________________________________________
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Liitteet:

Runkosopimus
Lähdekoodin talletussopimus (IT-suorakorvausmenettelyyn liittyville)
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