Tyhjennä lomake

KU 51

Muutosilmoitus

Kela

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus - Fysioterapeutin
tiedot - Lasten ja nuorten fysioterapeutti

Lisätietoja www.kela.fi/yhteistyokumppanit tai
www.kela.fi/kuntoutuspalvelut

Täytä lomake huolellisesti.
Jos tarvitsemme lisätietoja, otamme yhteyttä.
Voit toimittaa lomakkeen ja sen liitteet postitse.

Voit kysyä lisää puhelinpalvelustamme
www.kela.fi/palvelunumerot

L Jokaisesta terapeutin muutoksesta tulee täyttää oma erillinen lomake.
1. Palveluntuottaja – suorahankinnan osalta ei tarvitse täyttää
Palveluntuottajan nimi

Y-tunnus

Toimipisteen nimi ja/tai käyntiosoite

Tietojen antaja ja hänen yhteystietonsa

Muutoksen ajanjakso: _____._____._________ – _____._____._________
Korvaako nyt ilmoitettava terapeutti jonkun?
Kyllä. Kenet?
Ei. Perustele miksi tällä lomakkeella ilmoitetaan uusi terapeutti.

Uusi rekrytoitava terapeutti on
määräaikainen sijainen
vakinainen sijainen, joka korvaa lyhytaikaisia poissaoloja

2. Fysioterapeutin tiedot
Fysioterapeutin nimi

Syntymävuosi __________

Valmistumisvuosi __________

Valviran laillistamispäätös oikeudesta harjoittaa fysioterapeutin ammattia: ______.______.__________
Peruskoulutus
lääkintävoimistelija tai erikoislääkintävoimistelija
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Kielitaito
Äidinkieli
Muu kielitaito

Kommunikaatiokeinot
tukiviittomat

viittomakieli

graafiset merkit

muu. Mikä?
Fysioterapeutilla on suomen tai ruotsin kielen taito terapian toteuttamiseksi.

Kyllä

Ei

Fysioterapeutilla on palvelukuvauksessa (kohta 3.3.2 Ensiapuvalmius) vaadittu ensiapuvalmius.

Kyllä

Ei

Ilmoitetulla fysioterapeutilla on ilmoituksen jättöhetkellä vähintään 2 vuoden työkokemus lasten ja
nuorten fysioterapian toteuttamisesta (palvelukuvaus kohta 5.1.1).

Kyllä

Ei

3. Terapeutin koulutus ja työkokemustiedot – suorahankinnan osalta ei tarvitse täyttää
Koulutus
Lasten ja nuorten fysioterapiaa toteuttaa fysioterapeutti (AMK), fysioterapeutin, lääkintävoimistelijan tai
erikoislääkintävoimistelijan tutkinnon suorittanut henkilö, jolla on Valviran myöntämä oikeus harjoittaa ammattiaan laillistettuna
ammattihenkilönä.
Palvelukuvauksessa vaadittuja terapeutin pätevyysvaatimuksina edellytettyjä koulutuksia ei lasketa ilmoitettaviin koulutuksiin.
Ensiapu- ja GAS-koulutuksia ei lasketa mukaan pisteytettäviin koulutuksiin, eikä myöskään vaihtoehtohoitoihin liittyviä
koulutuksia kuten homeopatia tai aromaterapia. Tohtori- tai lisensiaattitukinnoista ilmoitetaan vain puolet opintopisteistä/
opintoviikoista. Kaikista ilmoitetuista loppuun asti suoritetuista opinnoista on oltava olemassa todistukset, jotka Kela tarvittaessa
tarkistaa.
Lyhyet koulutukset kesto vähemmän kuin 1,5 opintopistettä = 1 opintoviikko = 5 päivää ja pitkät
koulutukset vähintään 1,5 opintopistettä = 1opintoviikko = 5 päivää.
1. Terapeuttien vähintään 20 opintopisteen loppuun asti suoritetuista opintokokonaisuuksista lasten ja nuorten terapioiden
toteuttamiseen liittyvistä koulutuksista (esimerkiksi NDT/Bobath 20 op tai SI 38 op). Kaikista lisä- ja täydennyskoulutuksista tulee
olla olemassa todistukset. Kela tarvittaessa tarkistaa ilmoitetut koulutukset.
Koulutuksen nimi
Koulutuksen järjestäjä
Koulutuksen kesto opintopisteinä
Valmistumisvuosi
2. Pitkät lasten ja nuorten fysioterapian toteuttamiseen liittyvät lisä-ja täydennyskoulutukset. Tällaisia ovat esimerkiksi
vauvabobath 5 op, lasten fysioterapia 12 op ja psykofyysinen fysioterapia 15 op.
Opintopisteet:
3. Terapeuttien pisteet lasten ja nuorten terapiaan liittyvistä lyhyistä lasten ja nuorten fysioterapian toteuttamiseen liittyvistä
lyhyistä lisä – ja täydennyskoulutuksista sekä fysioterapian ja kuntoutuksen toteuttamiseen liittyvistä ammattitaidon
päivittämiseen liittyvistä pitkistä ja lyhyistä loppuun asti suoritetuista lisä ja täydennyskoulutuksista.
Koulutukset ilmoitetaan opintopisteinä (kerroin 5 päivää = 1 opintoviikko = 1,5 opintopistettä)
Terapeutin lisä- ja täydennyskoulutuksena otetaan huomioon fysioterapian toteuttamiseen ja kuntoutukseen liittyvät koulutukset.
(lyhyet koulutukset neljältä viimeiseltä kokonaiselta vuodelta lukien).
Opintopisteet:
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Terapeutin työkokemus lasten ja/tai nuorten fysioterapian toteuttamisesta
Työkokemuksena ilmoitetaan valmistumisen ja Valviran laillistumispäivämäärän jälkeen ja tarjouksen jättöhetkeen saakka
hankittu lasten ja/tai nuorten fysioterapian toteuttamisen työkokemus vuosissa (ks. palvelukuvaus kohta 5.1.1). Kokopäiväinen
työkokemus lasketaan 1 vuodeksi ja osa-aikainen työkokemus lasketaan 0,5 vuodeksi. Työkokemus ilmoitetaan vuosina kahden
desimaalin tarkkuudella. Kaava kuukausien muuntamisesta desimaaleiksi on lomakkeen alussa.
Kokopäiväiseen työkokemukseen lasketaan päivät, joiden pituus on yli 4 tuntia /päivä ja osa-aikaiseksi työkokemukseksi päivät,
joiden työpäivän pituus on alle 4 tuntia. Työkokemukseksi lasketaan ne kuukaudet, kun terapeutti on toteuttanut lasten ja nuorten
fysioterapiaa. Jos terapeutti on ollut esim. pitkällä sairauslomalla tai vanhempainvapaalla ei tuota aikaa lasketa
terapiatyökokemuksena.
Tässä kohdassa ilmoitetaan koko tarjotun, nimetyn terapeutin työkokemus lasten ja/tai nuorten fysioterapian toteuttamisesta
(mukaan lukien myös vähimmäisvaatimuksena vaadittu 2 vuoden työkokemus).
Kaikista työkokemuksista tulee olla olemassa työtodistukset (lukuun ottamatta nykyistä työtehtävää). Kela tarvittaessa tarkistaa
ilmoitetut työkokemukset.
Työkokemus yhteensä:

kuukautta.

vuotta ja

4. Lisätietoja

KU 51 06.19

Verkkolomake (PDF)

www.kela.fi

Sivu 3 (3)

Tulosta

Lomakkeen alkuun

