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Fyll i blanketten noggrant.
Om vi behöver ytterligare uppgifter tar vi kontakt.
Du kan skicka blanketten med bilagor per post.

Om du har frågor kan du ringa vår telefontjänst
www.fpa.fi/servicenummer

1. Serviceproducenten -fylls inte i om det gäller direktupphandling
Serviceproducentens namn

FO-nummer

Verksamhetsställets namn och/eller besöksadress

Uppgiftslämnarens namn och kontaktinformation

Datum för ändringen: ______.______.__________
Den musikterapeut som nu anmäls ersätter terapeuten (namn):

2. Uppgifter om musikterapeuten
Musikterapeutens namn

Födelseår __________

Examensår

__________

Legitimeringsbeslut av Valvira om musikterapeutens rätt att utöva sitt yrke:

______.______.__________

Språkkunskaper
Modersmål
Övriga språkkunskaper
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Kommunikationsmetoder
Stödtecken

Grafiska symboler

Teckenspråk

Annan metod; vilken?
Musikterapeuten har tillräckliga kunskaper i finska eller svenska för att kunna genomföra terapin.

Ja

Nej

Musikterapeuten har den beredskap för första hjälpen som förutsätts enligt servicebeskrivningen
(avsnitt 3.3.2 Beredskap för första hjälpen).

Ja

Nej

Musikterapeutens utbildning och behörighet
Musikterapi ges av en person med godkänd musikterapeututbildning. Musikterapeuter med en grundexamen som yrkesutbildad
person inom hälso- och sjukvården beviljas rätt att utöva sitt yrke av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
(Valvira).
Som musikterapeutens utbildning godkänns följande slutförda utbildningar:
utbildning vid Sibelius-Akademins utbildningscentral i Helsingfors, Kuopio eller Seinäjoki
utbildning som genomförts av avdelningen för musikfostran vid Sibelius-Akademin och fortbildningscentret vid Sibelius-Akademin
utbildning vid Jyväskylä universitet
utbildning vid Eino Roiha-institutet
utbildning inom enheten för det sociala området vid yrkeshögskolan Karelia (tidigare Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu)
yrkeshögskoleexamen inom social- och hälsovårdsbranschen (utbildningsprogrammet för rehabilitering, inriktningsalternativet
musikterapi) som avlagts vid Tampereen sosiaalialan oppilaitos, som hör till Pirkanmaan ammattikorkeakoulu,
examensbeteckningen socionom (YH) med musikterapi som inriktningsalternativ
utbildning inom utbildningsprogrammet för musik vid konstakademin vid yrkeshögskolan Turun ammattikorkeakoulu
utbildning som avlagts vid Konservatoriet i Jakobstad efter 1992
utbildning som avlagts vid Yrkeshögskolan Novia CCL
utbildning vid Musikterapiinstitutet i Uppsala
utbildning vid Svenska yrkeshögskolan.
Annan utbildning; vilken? Bifoga examensbeviset till denna blankett.

Med dessa godkända utbildningar jämställs motsvarande utbildningar som godkänts i EU-/EES-länderna eller i länder utanför
EU-/EES-området.

3. Terapeutens utbildning och arbetserfarenhet -fylls inte i om det gäller direktupphandling
Utbildning
Som terapeutens tilläggs- och påbyggnadsutbildning beaktas utbildning med anknytning till genomförande av musikterapi och till
rehabilitering. Vid poängsättningen av utbildningen beaktas slutförda utbildningar (korta kurser under de senaste fyra hela åren).
Utbildningarna anges som studiepoäng (koefficienten 5 dagar = 1 studievecka = 1,5 studiepoäng).
Utbildning som enligt servicebeskrivningen är ett behörighetsvillkor för terapeuter räknas inte till de här utbildningarna.
Förstahjälps- och GAS-utbildningar räknas inte med som poänggivande utbildning, och inte heller utbildningar som gäller
alternativa vårdformer, såsom homeopati eller aromaterapi. Av studier för doktors- och licentiatexamen anges endast hälften av
studiepoängen/studieveckorna. Det måste finnas intyg över alla slutförda studier som angetts. FPA kontrollerar intygen vid behov.
Utbildning sammanlagt:

studiepoäng.

Arbetserfarenhet
Vid poängsättningen av arbetserfarenhet kan den sammanlagda arbetserfarenheten beaktas. På blanketten anges sådan
erfarenhet av att genomföra musikterapi som terapeuten förvärvat efter utexamineringen. Erfarenheten anges i år och månader.
Ett års erfarenhet av arbete på heltid räknas som ett år, medan ett års erfarenhet av arbete på deltid räknas som 0,5 år.
Det måste finnas intyg över all arbetserfarenhet (frånsett nuvarande arbetsuppgifter). FPA kontrollerar vid behov den
arbetserfarenhet som angetts.
Arbetserfarenhet sammanlagt:
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