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Muutosilmoitus 
Vaativa lääkinnällinen kuntoutus 
Toimitilojen muutos

1. Palveluntuottaja
Palveluntuottajan nimi

Yhteyshenkilön nimi

Y-tunnus

Yhteyshenkilön puhelinnumero

Vain virkakäyttöön tarkoitettu puhelinnumero

Kelan verkkosivuilla Palveluntuottajahaku-sovelluksessa näytettävät puhelinnumerot asiakkaita varten

Vain virkakäyttöön tarkoitettu sähköpostiosoite

Verkkosivujen osoite

Terapiamuoto jota muutos koskee

Postiosoite, jos eri kuin toimipisteen osoite

Toimipisteen käyntiosoite, postinumero ja postitoimipaikka.

KU 52

Muutos alkaen:

i Ilmoitus muuttuneista tiedoista (vain muuttuneet tiedot täytetään)

Lähetä lomakkeet sähköpostilla omaan vakuutuspiiriisi: 

Eteläinen vakuutuspiiri: etelainenvp.terapiasopimukset@kela.fi 
Keskinen vakuutuspiiri: keskinenvp.terapiasopimukset@kela.fi 
Läntinen vakuutuspiiri: lantinenvp.terapiasopimukset@kela.fi 
Itäinen vakuutuspiiri: itainenvp.terapiasopimukset@kela.fi 
Pohjoinen vakuutuspiiri: pohjoinenvp.terapiasopimukset@kela.fi 
tai postitse 
Kela 
Etuuksien  ja palvelujen suunnitteluyksikkö 
Hankinta- ja sopimushallintaryhmä 
Terapiasopimukset 
PL 450 
00056 Kela

Sähköpostiosoite

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

Täytä lomake huolellisesti.  
Jos tarvitsemme lisätietoja, otamme yhteyttä.

Voit kysyä lisää puhelinpalvelustamme 
(www.kela.fi/soita-kelaan).

Verkkolomake (PDF)

https://www.kela.fi/yhteistyokumppanit
https://www.kela.fi/kuntoutuspalvelut
https://www.kela.fi/soita-kelaan
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2. Soveltuvuusvaatimukset

3. Toimitilan muutos

4. Toimitilan esteettömyys

Palveluntuottaja

Fysioterapia:

Toimintaterapia:

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä
Kyllä

Kyllä

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

vakuuttaa, että sillä on voimassa olevat toiminnan vastuuvakuutus, potilasvakuutus ja 
ryhmämuotoinen tapaturmavakuutus (terapioiden yleinen osa luku 8.1). Niille musiikkiterapeuteille, 
jotka eivät voi musiikkiterapian osalta saada potilasvakuutusta, riittää toiminnan vastuuvakuutus ja 
tapaturmavakuutus.

Fysioterapian toimipisteessä on kuntosali ja/tai LHT-sali ja/tai erillinen vähintään 20 neliömetriä 
tila, jota voidaan hyödyntää terapian toteuttamisessa (esim. liikuntasali tai muu tila, jota ei lasketa 
terapiahuoneeksi).

Toimintaterapian toimipisteessä on erillinen vähintään 20 neliömetriä tila, jota voidaan hyödyntää 
terapian toteuttamisessa (esim. liikuntasali tai muu tila, jota ei lasketa terapiahuoneeksi). 

Fysioterapia, kuvataidepsykoterapia, musiikkiterapia, neuropsykologinen kuntoutus, perheterapia, psykoterapia, 
puheterapia, toimintaterapia:

sitoutuu siihen, että kaikissa sen ilmoittamissa allastiloissa allasvalvonta on terapioiden yleisen osan 
luvun 9.1 mukainen. 

Toimipisteen kaikki Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen toteutuksessa käytettävät 
terapiahuoneet ovat yli 7 neliömetriä, mutta alle 10 neliömetriä.
Toimipisteen kaikki Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen toteutuksessa käytettävät 
terapiahuoneet ovat kooltaan vähintään 10 neliömetriä.

Pääseekö toimipisteen sisäänkäynnin välittömään läheisyyteen invataksilla?
Pääseekö asiakas toimipisteeseen itsenäisesti tai avustettuna henkilökohtaisten apuvälineiden turvin?
Pystyykö asiakas liikkumaan asiakkaalle tarpeellisissa sisätiloissa itsenäisesti tai avustettuna 
henkilökohtaisten apuvälineiden turvin?

Kyllä Ei
vakuuttaa, että ilmoitettu muuttunut toimipiste täyttää yksilöterapioita koskevan osan luvussa 10 
ja terapioiden yleisen osan luvuissa 4 sekä 9 yksilöterapian toimipisteelle ja terapiatilalle asetetut 
vaatimukset. 

Allasterapia ja ratsastusterapia (vain muuttuneet tiedot ilmoitetaan): Tiedot allasterapiatiloista/talleista joissa terapiaa 
toteutetaan; tilan nimi, käyntiosoite sekä onko tila vuokrattu vai toteutetaanko terapiaa maksaen käyntimaksu. Selvitys myös siitä, 
onko kysymys käyntimaksuilla käytettävien tilojen lisäämisestä vai korvaako uusi ilmoitettu tila aiemmin ilmoitetun tilan.

Verkkolomake (PDF)
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