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Esitys
• Rekisteröitymismenettelyyn liittyvä materiaali
• Rekisteröitymisehdot ja muut rekisteröitymisen yhteydessä
annettavat tiedot
• Kuntoutuspalvelusta maksettavat hinnat
• Sopimus ja sen liitteet
• Rekisteröitymisen käsittely Kelassa
• Rekisteröitymisestä annettava päätös ja sopimus
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Rekisteröitymisen
materiaali kokeilun sivuilta
kela.fi/kuntoutuspalvelut-rekisteroityminen
(Yhteistyökumppanit/Kuntoutuspalvelut/
Palveluntuottajille/Näin pääset
palveluntuottajaksi/Rekisteröitymismenettely)

Rekisteröitymismateriaali
• Rekisteröitymisen ohjeet
• Kelan kuntoutuksen palvelukuvaus
•

•
•
•
•
•

yleinen osa sekä palvelukohtainen osa

Rekisteröitymisehdot
Sopimus
Hintaliite/Aikuisten sydänkuntoutuskursseista
Kelan tutkimus Aikuisten sydänkuntoutuskurssi
Koulutusdiat
•

Mm. tämä diasarja sekä palvelun hinnoittelun perusteet

• Ohjeita rekisteröityneelle palveluntuottajalle
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Rekisteröitymisehdot ja muut
rekisteröitymisen tiedot
• Rekisteröitymisehdot tulee täyttyä
rekisteröitymishetkestä lukien
• Toimipisteittäinen rekisteröinti ja
ehtojen täyttyminen
• Muut rekisteröitymisen yhteydessä
annettavat tiedot
• Muut myöhemmin annettavat tiedot

Rekisteröitymisehdot 1/4
•

Jotta pystyy vastaamaan täyttääkö ehdot on perehdyttävä Kelan kuntoutuksen
palvelukuvaukseen (yleinen osa sekä palvelukohtainen osa)
Esimerkki 1 Rekisteröitymisehto
•

Kelan kuntoutuksen palvelukuvaus
Olemme perehtyneet tätä kuntoutuspalvelua koskevaan Kelan kuntoutuksen palvelukuvaukseen, joka sisältää kuntoutuspalvelua
koskevan osan ja yleisen osan. Toteutamme kuntoutuspalvelua siten kuin palvelukuvauksessa on kuvattu.
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Rekisteröitymisehdot 2/4
Esimerkki 2 Rekisteröitymisehto
•

Palveluntuottajan kokemus
Meillä on palvelukuvauksen mukainen palveluntuottajalta vaadittava kokemus.

Palvelukohtaisesta osassa (Aikuisen sydänkuntoutuskurssin osassa) on kohdassa 5 Palveluntuottajan
kokemus seuraava määrittely:

Palveluntuottajalle on kertynyt kokemusta* seuraavanlaisen kuntoutuksen toteuttamisesta
viimeisen 6 vuoden sisällä vähintään 2 vuoden ajalta:
– sairaanhoidon akuuttivaiheen jälkeisestä kuntoutuksesta 18-vuotta täyttäneille
– kuntoutuksesta, jossa osalla asiakkaista kuntoutumisen tarve on liittynyt työssä
jatkamiseen, sinne palaamiseen tai työkyvyn ylläpitämiseen
– moniammatillisesti toteutetusta kuntoutuksesta, jota on toteuttanut vähintään 3 eri
ammattiryhmän henkilöä
– moniammatillisesti toteutetusta kuntoutuksesta, jossa asiakkaat ovat osallistuneet
ryhmässä toteutettuun yksilökuntoutukseen tai kurssimuotoiseen kuntoutukseen.

Rekisteröitymisehdot 3/4
•

Palveluntuottajan toimipisteen tulee olla Sote-organisaatiorekisterissä
• Palveluntuottajalle järjestelmä hakee valittuun toimipisteeseen tiedot Soteorganisaatiorekisteristä
Esimerkki 3 Rekisteröitymisehto
•

Toimipiste Toteutamme palvelun toimipisteessä, joka on palvelukuvauksessa määritellyn mukainen.
Toimipiste täyttää yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain (152/1990) lupa- ja ilmoitusmenettelyä
koskevat vaatimukset.

•

Kelan kuntoutuksen palvelukuvauksen yleisessä osassa on asia määritelty kohdassa 9 Kuntoutustilat sekä
kohdassa 10.2 Luvat

•

Kelan kuntoutuksen palvelukohtaisessa osassa (Aikuisen sydänkuntoutuskurssin osassa) kohdassa
6 Kuntoutuksessa käytettävät tilat on seuraavasti:
Sydänkuntoutuskurssi toteutetaan palveluntuottajan toimipisteessä, joka on laitosyksikkö. Palveluntuottajan
toimipisteessä on yleisessä osassa toimipisteelle määritellyt tilat sekä yleisessä osassa määritelty lupa. Tämän lisäksi
palveluntuottajan toimipisteessä on kuntosali, liikuntasali, toinen ryhmätyötila ja 2 erillistä terapiatilaa.

Rekisteröitymisehdot 4/4
Huom!

•

Jos palveluntuottajan toimipiste ei löydy Sote-organisaatiorekisteristä
– jos toimipistettä ei ole haettu Sote-organisaatiorekisteriin, tee se ensin ja
rekisteröidy aikuisten sydänkuntoutuskurssien palveluntuottajaksi vasta sitten, kun
toimipiste näkyy Sote-organisaatiorekisterissä

•

Jos palveluntuottajan toimipiste ei ole rekisterissä (muu syy kuin edellä mainittu), voit
laittaa selvityksen tilanteesta rekisteröitymisen yhteydessä Kelaan
kuntoutus.rekisteroityminen@kela.fisähköpostilla. Jos aluehallintovirasto tai Valvira
arvioi, ettei palvelun toteuttaminen edellytä SOTE-organisaatiorekisteriin kuulumista,
palveluntuottajan tulee olla yhteydessä Kelaan. Kela tarvitsee aluehallintoviraston tai
Valviran kirjallisen arvion siitä, ettei kyseisen palvelun toteuttaminen edellytä SOTEorganisaatiorekisteriin kuulumista.

Rekisteröitymisen yhteydessä annettavat muut tiedot
• Tällaisia muita tietoja ovat
•
•

Yhteystiedot sekä toimipistettä ja palvelua koskevat tiedot
Rekisteröitymisen yhteydessä palveluntuottaja ilmoittaa vähimmäisasiakasmäärän, jolle
tämä sitoutuu toteuttamaan palvelua kalenterivuoden aikana.
•
•
•

Palvelun toteuttaminen alkaa aikaisintaan 1.4.2021.
Esimerkiksi kun palveluntuottaja rekisteröityy vuonna 2021, kurssien asiakasmäärä ilmoitetaan
ensimmäisen kerran aikavälille 1.4.2021-31.12.2021.
Kalenterivuodelle palveluntuottajan ilmoittama asiakasmäärä on sitova ja tämä ei voi enää
tämän jälkeen pienentää ilmoittamaansa asiakasmäärää, mutta voi nostaa sitä

Kun rekisteröityjä painaa yhteenveto sivulla olevaa Lähetä-painike, tiedot tallentuvat ja
samalla rekisteröityjä saa saapumisvahvistuksen. ”Kela on vastaanottanut rekisteröitymisesi.”
Palveluntuottaja ei voi tämän jälkeen enää muuttaa antamiansa tietoja vaan rekisteröityminen on Kelan käsittelyssä

Asiakasmäärä järjestelmän näkymä ja tiedot
• Kelan järjestelmässä on kohta
Asiakasmäärä vuodelle 2021
Kirjaa, kuinka monta asiakasta voitte ottaa kuntoutukseen tämän vuoden aikana.
Kela voi myöntää päätöksiä aikuisen sydänkurssipalveluun koko maassa enintään
610 asiakkaalle suomenkieliseen palveluun ja enintään 20 asiakkaalle
ruotsinkieliseen palveluun.
Kalenterivuoden aikaisella vähimmäisasiakasmäärällä tarkoitetaan niitä asiakkaita, joiden
kurssi alkaa kyseisenä vuonna.

Sopimuksen velvoitteet rekisteröitymisjärjestelmään
annettavista tiedoista
Sopimuksessa
• Velvoite pitää tiedot ajan tasalla
• Palveluntuottaja hyväksyy, että Kela julkaisee rekisteröitymisen yhteydessä
annetut palveluntuottajan valintaa tukevat tiedot Kelan verkkosivuilla
palveluntuottajahaussa.
• Jos palveluntuottaja ei voi ilmoittaa kyseisiä tietoja rekisteröitymisvaiheessa,
palveluntuottaja sitoutuu ilmoittamaan ne Kelan myöhemmin ilmoittamana
ajankohtana.

Hinnat
• Kela on määritellyt Aikuisten
sydänkuntoutuskursseissa
maksettavat hinnat
• Hinnat ja hintalajit
• Erillinen esitys siitä, mitä hintojen
määrittelyssä on otettu huomioon

Palvelusta maksettavat hinnat
• Kela määritellyt palvelusta maksettavat hinnat
• Hinta voimassa sopimuksen mukaisesti, palvelun toteuttaminen alkaa
aikaisintaan 1.4.2021 lukien
• Sopimuksessa määritelty mahdolliset hinnan muutokset
•
•

Hinnat on määritelty hintaliitteellä.
Hinnanmuutokset esim. indeksikorotukset tapahtuvat sopimusehtojen mukaisesti

Kelan määrittämät hintalajit ja hinnat
Asiakas
•
•

Kuntoutus majoituksella asiakas, aikuinen
Kuntoutus ilman majoitusta asiakas, aikuinen

•

Ennakkoyhteydenotto, peruuntunut kuntoutus

160,00 €
112,00 €

/vrk (alv 0%)
/vrk (alv 0%)

45,00 €/kerta (alv0%)

Läheinen
•
•
•
•

Kuntoutuspalvelu, läheinen, aikuinen
Majoitus, läheinen, aikuinen
Ravinto majoittuva, läheinen, aikuinen

54,00 €
45,00 €

/vrk (alv 0%)
/yöpymisvrk (alv 0%)

49,50 €

/yöpymisvrk (sis. alv 10 %)

30,00 €
34,20 €
Ravinto ei majoittuva, läheinen, aikuinen 20,00 €
22,80 €

/vrk (alv 0%)
/vrk (sis. alv 14 %)
/vrk (alv 0%)
/vrk (sis. alv 14 %)

Kelan määrittämät hintalajit ja hinnat 2/3
• Rasitus-EKG
300,00 € /tutkimus (alv 0%)
Kuntoutuspalautteen käännöskustannukset
• Lyhyt kuntoutuspalaute ruotsinkielellä
•

•

Kuntoutuspalaute ruotsinkielellä
•

•

209,68 €/palaute (alv 0 %) 260,00 €/palaute (sis. alv 24%)

Lyhyt kuntoutuspalaute saamenkielellä
•

•

72,58 €/palaute (alv 0 %) 90,00 €/palaute (sis. alv 24%)

104,84 €/palaute (alv 0 %) 130,00 €/palaute (sis. alv 24%)

Kuntoutuspalaute saamenkielellä
•

306,45 €/palaute (alv 0 %) 380,00 €/palaute (sis. alv 24%,)

Kelan määrittämät hintalajit ja hinnat 3/3
• Tutkimuksesta maksettavat hinnat
•

Kela maksaa tutkimukseen liittyvistä töistä enintään 2 tuntia toteutunut kurssi
–
–

60,00 € €/tunti (alv 0 %)
74,40 € €/tunti (sis. Alv 24%)

Sopimuksen mukaiset hintojen tarkistukset
• Kela tarkistaa Sydän kurssien sopimuksen hintoja kuluttajahintaindeksin ja
ansiotasoindeksin muutoksen perusteella parittomina vuosina tammikuun
ensimmäisestä päivästä alkaen.
• Kuluttajahintaindeksin muutoksen vaikutus on 50 % ja
ansio-tasoindeksin muutoksen 50 %.
• Ensimmäisen kerran Kela voi korottaa hintoja 1.1. 2023.
• Korotukset eivät koske
•
•

ruotsinkielisten ja saamenkielisten kuntoutuspalautteiden käännöskustannusten hintoja
tutkimuksesta maksettavia korvauksia.

Sopimus ja sen liitteet
Sopimuksen 2 osaa ja hintaliite
• Aikuisten sydänkuntoutuskursseja
koskeva sopimus
• Aikuisten sydänkuntoutuskurssit, yleiset
sopimusehdot
• Hintaliite/aikuisten
sydänkuntoutuskurssit

Aikuisten sydänkuntoutuskursseja koskeva sopimus
• Palveluntuottajan on täytettävä rekisteröitymishetkestä lukien kaikki
rekisteröitymisehdot, jotta Kela voi hyväksyä palveluntuottajan
rekisteröitymisen ja tehdä sopimuksen palveluntuottajan kanssa.
• Sopimuksen voimaantulo vaatii molempien osapuolten allekirjoitukset
ja sopimuksen rekisteröinnin Kelassa ja kuntoutuksen toteuttaminen
sopimuksen mukaan voi alkaa
• Jos palveluntuottaja ryhmittymä, kaikkien ryhmittymän jäsenten
allekirjoitukset
• Sopimus tehdään toistaiseksi voimassa olevana sopimuksena
• Kelan toteuttamaan tutkimukseen osallistumisen velvoite sopimuksessa ja
siitä maksettava hinta hintaliitteellä

Sopimus 1/3
•
•
•

•

Mitä tietoja palveluntuottaja saa muuttaa rekisteröitymisjärjestelmään ja mitkä kaikki
muutokset edellyttävät Kelan hyväksyntää
Mitkä tiedot näkyvät palveluntuottajahaku -sovelluksessa
Hinnan muutokset ja hinnanmuutosten voimaantulo
•

Hinnan muutoksissa hintaliite korjataan muutoksen mukaiseksi (myös kokeilun sivuille)

•

Hinnan muutokset tulevat voimaan Kelan ilmoittamasta päivästä lukien toteutetun kuntoutuksen osalta

Sopimuksen irtisanomisaika on 60 päivää.
•

Irtisanomisaikana palveluntuottajan on toteutettava sopimuksen mukaisesti.

•

Palveluntuottaja on velvollinen irtisanomistilanteessa ilmoittamaan Kelalle toteuttaako se asiakkaiden kesken
olevat kuntoutuspäätökset loppuun asti.

•

Irtisanomisaikana Kelalla on oikeus ohjata uudet asiakkaat toiselle palveluntuottajalle.

•

Kela julkaisee palveluntuottajahaussa tiedon päivämäärästä, jolloin palvelu päättyy

Sopimus 2/3
• Kela ilmoittaa sopimukseen liittyvistä asioista ja mahdollisista
sopimusmuutoksista rekisteröintijärjestelmässä annettuun
sähköpostiosoitteeseen, siksi tiedot oltava ehdottomasti ajan tasalla.
• Sopimuksessa määritelty sopimussakko seuraaviin tilanteisiin
•
•
•

Virheelliset laskutukset, joiden perusteella Kela maksanut perusteettomia kustannuksia
Palveluntuottajalta puuttuvat vaaditut palvelun tuottamisen edellytykset esim. henkilöstö
tai luvat
Sopimuksen päättyessä palveluntuottaja ei toimita viivytyksettä asiakkaiden palvelun
toteutusta koskevia asiakirjoja

Sopimus 3/3
• Asiakkaan valinta: Asiakas valitsee palveluntuottajan niistä
palveluntuottajista, joiden kanssa Kela on tehnyt sopimuksen
sydänkuntoutuskurssien toteuttamisesta. Kela voi antaa asiakkaille
palveluntuottajan valinnasta tarkempia tietoja
• Seuraavan kalenterivuoden asiakasmäärän ilmoittaminen ja vahvistaminen
•

•

Palveluntuottaja voi jo rekisteröityessään ilmoittaa asiakasmäärän myös seuraavalle
kalenterivuodelle ja muuttaa ko. antamaansa arvioita edeltävänä kalenterivuonna 1.1.31.10.
Jos palveluntuottaja ei ilmoita seuraavan vuoden asiakasmäärää, seuraavan vuoden
asiakasmääräksi lasketaan automaattisesti se asiakasmäärä, joka 31.10 on voimassa

Palveluntuottajan uudelleen rekisteröityminen
tilanteessa, jossa Kela on irtisanonut sopimuksen
• Palveluntuottaja, jonka sopimuksen Kela on irtisanonut,
•

voi rekisteröityä palveluntuottajaksi uudelleen aikaisintaan 6 kuukauden päästä
sopimuksen irtisanomisesta.

• Uudelleen rekisteröityminen edellyttää, että
•
•
•

rekisteröitymisehdot täyttyvät
sopimuksen purkamiseen johtaneet asiat on korjattu
palveluntuottaja osoittaa luotettavasti, että se pystyy toteuttamaan sopimuksen
mukaista palvelua.

Rekisteröinnin käsittely
Kelassa
• Rekisteröitymisen käsittely ja päätös
• Rekisteröitymisestä annettava
myönteinen päätös ja sopimus

Rekisteröitymisen käsittely Kelassa ja päätös
Tarkistaa rekisteröinnissä annetut tiedot
Tarkistaa toimipisteen tiedot Sote-organisaatiorekisteristä
Selvittää puuttuvia /epäselviä tietoja
Päätös lähetetään rekisteröityneelle palveluntuottajalle järjestelmässä
annettuun postiosoitteeseen
• Jos palveluntuottaja täyttää kaikki rekisteröitymisehdot ja rekisteröinti
kunnossa
•
•
•
•

 hyväksytty päätös valitusosoituksineen sekä sopimus

• Jos palveluntuottaja ei täytä rekisteröitymisehtoja
 hylkäävä päätös perusteluineen ja valitusosoitus

Myönteinen päätös ja sopimus
• Hallintopäätöksessä ilmoitetaan, mihin asti rekisteröityminen on voimassa ja
velvoitetaan sopimuksen palauttamiseen määräajassa:
• jos sopimusta ei ole palautettu allekirjoitettuna määräaikaan mennessä,
rekisteröinnissä annetut tiedot häviävät rekisteristä ja palveluntuottajan on
aloitettava ko. palvelun rekisteröinti uudelleen
• Sopimus lähetetään ensin allekirjoitettavaksi palveluntuottajalle ja vasta tämän
jälkeen Kela allekirjoittaa sen.
• palveluntuottajalle lähetetään myöhemmin Kelan allekirjoittama sopimus

Kysy lisää:
kuntoutus.rekisteroityminen@kela.fi.

Kiitos
Tuulikki Karhu
Hankinta-asiantuntija
Hankintapalveluryhmä
Yhteisten palvelujen tulosyksikkö

