KELAN TERAPIAN PALVELUKUVAUS
Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapiat
1.1.2019 alkaen

Keskeiset muutokset
Paula Stenfors, kuntoutuspalvelujen ryhmä

Muutoksia palvelukuvaukseen

• Standardi muutettu sanaksi Palvelukuvaus
• Rakennetta muutettu
 Lisätty otsikoita ja väliotsikoita
 Eroteltu asiakokonaisuuksia

• Sopimusasiakirjoissa olevaa tekstiä on lisätty palvelukuvaukseen
 Esim. vaadittavien tilojen vähimmäisvaatimus
 Mm. LIITE Terapiakäynnin ja kotikäyntilisän hinnan laskeminen sekä erillinen
matkakorvaus

• Terapeuttien vaatimuksiin lisätty suomen tai ruotsin kielen kielitaitovaatimus
 Terapeutilla tulee olla suomen tai ruotsin kielen taito terapian toteuttamiseksi

• Gas – tavoitteiden asettaminen pakolliseksi
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Poistuneet ja uudet terapiamuodot

Poistuneet terapiamuodot 1.1.2019
•
•
•
•

2 terapeutin toteuttamat terapiat (pois lukien allasterapia)
Monimuotoryhmäterapiat
Päiväkuntoutus
Lymfaterapia

Uusia terapiamuotoja 1.1.2019
•
•

Fysioterapeutin toteuttama ratsastusterapia
Toimintaterapeutin toteuttama ratsastusterapia

Ajankohtaistiedote 8.9.2017

www.kela.fi > Yhteistyökumppanit/Kuntoutuspalvelut/Ajankohtaistiedotteet/
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Palvelukuvaukseen lisätty

• Yksilöterapiassa terapian päätösvaihe voidaan toteuttaa KKRL:n 12 §:n
mukaisena harkinnanvaraisena kuntoutuksena (TEPHA).
• Palvelukuvaukseen ja sopimukseen sisältyy harkinnanvarainen
terapian päätösvaihe (TEPHA KKRL12 §).
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Muutoksia palvelukuvaukseen

•

•

Terapian ajoitus
 Palveluntuottaja toteuttaa terapiaa arkipäivisin työaikansa puitteissa klo 8 – 18 välillä.
Terapiaa voidaan palveluntuottajan kanssa sovitusti toteuttaa joustavasti myös muina
aikoina kuntoutujan ja hänen perheensä tarpeiden mukaan.
Kanta-palvelu
 Palveluntuottaja, jonka potilasasiakirjojen pitkäaikaissäilytys toteutetaan sähköisesti,
noudattaa potilasasiakirjamerkintöjen osalta lakia sosiaali- ja terveydenhuollon
asiakastietojen sähköisestä palvelusta (159/2007) ja muun muassa Kanta –palvelua
koskevaa ohjeistusta.
 Ajankohtaistiedote 29.1.2018
 Kela ei tule edellyttämään vuonna 2018 kilpailutettavissa kuntoutuspalveluissa
palveluntuottajilta sähköistä potilastietojärjestelmää ja liittymistä Kanta –palveluihin, vaan
palveluntuottajan tulee noudattaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä
käsittelystä annettua lakia (159/2007)
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Muutoksia palvelukuvaukseen

•

Vakuutusturva 3.3.1.

Palveluntuottajalla on seuraava vakuutusturva:
- toiminnan vastuuvakuutus, joka kattaa kuntoutuksen toteuttamisen,
- potilasvakuutus, jos kuntoutusta toteuttaa terveydenhuollon ammattihenkilöitä ja
- tapaturmavakuutus, joka kattaa kuntoutuksen aikana syntyneet henkilövahingot.
- Niille musiikkiterapeuteille, jotka eivät voi saada potilasvakuutusta, riittää toiminnan vastuuvakuutus ja
tapaturmavakuutus.
Potilasvakuutusturva koskee vain Suomessa annettavaa terveyden- ja sairaanhoitoa. Annettava kuntoutus katsotaan
annetuksi Suomessa, jos sekä kuntoutuja että palvelua antava terveydenhuollon ammattihenkilö ovat fyysisesti
Suomessa.
Palveluntuottajan tapaturmavakuutus on voimassa myös silloin, kun palveluntuottaja ja kuntoutuja ovat reaaliaikaisessa
yhteydessä toisiinsa etäteknologiaa hyödyntyvien sovellusten (esim. videoneuvottelu) avulla.
Palveluntuottaja vastaa edellä mainittujen vakuutuksien ottamisesta. Kela ei korvaa kuntoutujalle, kuntoutukseen
osallistuvalle omaiselle, läheiselle, lähiverkostolle tai palveluntuottajalle kuntoutuksen toteuttamisen aikana
tapahtuneesta tapaturmasta tai vahingosta aiheutuvia kustannuksia.
Palveluntuottaja kertoo kuntoutujalle kuntoutuksen alkaessa, miten palveluntuottaja on vakuuttanut kuntoutujan, sekä
tilanteet, joissa kuntoutuja ei ole vakuutettuna.
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Tarkennuksia

Asiakasturvallisuus on jaettu omiin alalukuihin esim.
• Ensiapuvalmius


Terapeutti on suorittanut Suomen Punaisen Ristin EA 1 -koulutuksen tai vastaavan koulutuksen. Edellä mainittu
koulutus päivitetään suorittamalla ko. koulutus uudestaan tai päivittämällä se hätäensiapu- tai kertauskurssilla tai
vastaavalla. Ensiapuvalmiuden osalta suoritus tulee olla voimassa aina ko. koulutuksen osalta.
Ensiapukursseista saa tietoa mm. Suomen Punaisen Ristin verkkosivuilta www.punainenristi.fi.

• Allasvalvonta


Allastiloissa allasterapian aikana valvojana toimii uinninvalvoja tai terapiaa antava terapeutti. Valvojalta
edellytetään, että hän on suorittanut vähintään Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry:n mukaisen
Trimmi-kurssin tai vastaavan pituisen ja sisältöisen kurssin. Kurssi tulee käydä 4 vuoden välein.
Allasvalvontaan liittyvät Turvallisuus- ja kemikaaliviraston ohjeet löytyvät www.tukes.fi.

7

Muutoksia palvelukuvaukseen

Terapiamuodot eritelty omiksi luvuiksi
•
•
•

Yksilöterapia
Perheterapia
Ryhmäterapia
 luvuissa on samaa tekstiä, tavoitteena on ollut helpottaa tietojen löytymistä

Lisätty vähimmäisvaatimukset toimitiloista (yksilö- ja ryhmäterapiat)
•
Yksilöterapia: toimipiste, toimitilallinen ja toimitilaton palveluntuottaja


esim. Yksilöterapian toimipisteessä (ei koske allasterapiaa ja ratsastusterapiaa) on:
- vähintään 1 terapiatila, jonka koko on vähintään 7 m² (neliömäärään ei lasketa odotustiloja ja
wc:tä)
- wc
- odotustila.
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Etäkuntoutus

• Etäkuntoutus
 Etäkuntoutus on vaihtoehtoinen tapa toteuttaa yksilöterapiaa
 Terapiaa toteutetaan hyvän kuntoutuskäytännön ja vaativan
lääkinnällisen kuntoutuksen periaatteiden mukaisesti
 Etäkuntoutuksessa käytettävän tietoliikenneyhteyden tulee olla
salattu
 Kela maksaa etäkuntoutuskäynnistä terapiakäynnin mukaisen
korvauksen
Valviran ohje löytyy
www.valvira.fi/terveydenhuolto/yksityisen_terveydenhuollon_luvat/potilailleannettavat-terveydenhuollon-etapalvelut.
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LIITE 1

•

Kela laskee sopimukseen 45 minuutin tarjotun terapiakäynnin perushinnasta 60 ja 90
minuutin terapiakertojen hinnat seuraavasti:
60 min = perushinta lisättynä 25 %:lla
90 min = perushinta lisättynä 60 %:lla

•
•

Huom: 90 min aikaa ei ole allas-, puhe- ja ratsastusterapioissa
Kotikäyntilisää maksetaan ja perushintaa korotetaan seuraavasti:
50 %:lla, jos edestakainen matka on alle 36 kilometriä
70 %:lla, jos edestakainen matka on 36–70 kilometriä
100 %:lla, jos edestakainen matka on yli 70 kilometriä.

•

Erillinen matkakorvaus
•

Kotikäyntikorotuksen lisäksi palveluntuottajalle maksetaan erillinen matkakorvaus yli 100 kilometriä
ylittävän yhdensuuntaisen yhdestä terapiakerrasta aiheutuvan kotikäyntimatkan osalta.

Matkojen korvaamisesta kerrotaan tarkemmin myöhemmissä koulutuksissa ja sopimuksessa.
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Palvelukuvaus

KELAN TERAPIAN PALVELUKUVAUS
Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapiat
Voimassa 1.1.2019 alkaen
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