Tyhjennä lomake

Muutosilmoitus - Vaativa lääkinnällinen
kuntoutus - Toimintaterapeutin tiedot

KU 56

Eteläisen ja itäisen vakuutuspiirin toimintaterapia

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. Toimintaterapeutin tiedot
Toimintaterapeutin nimi

Syntymävuosi __________

Valmistumisvuosi __________

Valviran laillistamispäätös oikeudesta harjoittaa toimintaterapeutin ammattia: _____._____._________
Peruskoulutus
erikoistoimintaterapeutti
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Terapeutilla on suomen kielen taito terapian toteuttamiseen suomen kielellä.

Kyllä

Ei

Terapeutilla on ruotsin kielen taito terapian toteuttamiseen ruotsin kielellä

Kyllä

Ei

Terapeutilla on palvelukuvauksessa (kohta 3.3.2 Ensiapuvalmius) vaadittu ensiapuvalmius.

Kyllä

Ei

3. Terapeutin koulutus ja työkokemustiedot – suorahankinnan osalta ei tarvitse täyttää
Koulutus
Toimintaterapiaa toteuttaa toimintaterapeutti (AMK) tai toimintaterapeutin tutkinnon suorittanut henkilö, jolla on Valviran
myöntämä oikeus harjoittaa ammattiaan laillistettuna ammattihenkilönä.
Lisä-ja täydennyskoulutuksiin ei voi ilmoittaa eikä huomioida kohdissa 1, 2 ja 3 seuraavia koulutuksia: GAS–koulutukset,
ensiapukoulutukset, tohtori- ja lisensiaattitutkintoihin liittyvät opinnot, ratsastusterapiaan liittyvät koulutukset, yrittäjyyteen liittyvät
koulutukset yms. eikä vaihtoehtohoitoihin liittyvät koulutukset kuten homeopatia tai aromaterapia. Mikäli lisä- ja
täydennyskoulutus on hyväksiluettu terapeutin perustutkintoon esimerkiksi toimintaterapeutti (AMK) koulutukseen, ei sitä voi
ilmoittaa lisä- ja täydennyskoulutuksena.
Lyhyet koulutukset kesto vähemmän kuin 1,5 opintopistettä = 1 opintoviikko = 5 päivää ja pitkät
koulutukset vähintään 1,5 opintopistettä = 1opintoviikko = 5 päivää. Tällä lomakkeella ilmoitetaan koulutukset opintopisteinä
(kerroin 5 päivää = 1 opintoviikko = 1,5 opintopistettä).
Yksi opintopiste vastaa 27 tunnin työpanosta ja 1 opintoviikko vastaa puolestaan 40 tunnin työpanosta. Yhden kopäiväisen
koulutuspäivän pituus on vähintään 4 tuntia ja puolipäiväisen koulutuspäivän pituus vähemmän kuin 4 tuntia.
1. Terapeutin valmistumisen jälkeen hankitut toimintaterapian pitkät menetelmäkoulutukset esim. SI, Bobath ja NDT, AMK
erikoistumisopinnot tai täydennyskoulutukset, kuten esimerkiksi neurologiset tai psykofyysiset kokonaisuudet tai muut
asiakasryhmäkohtaiset pitkät täydennyskoulutukset, kuten erityislapsen hyvä arki. Tässä ilmoitettua koulutusta ei huomioida
muissa koulutuskohdissa annettaviin pisteisiin.
Opintopisteet yhteensä:
2. Terapeutin ammattitaidon vahvistamiseen ja syventämiseen liittyvät pitkät lisä- ja täydennyskoulutukset. esim. esim.
kuntoutustieteen opinnot, erityispedagogiikan opinnot, viittomakielen perusopinnot, YAMK opinnot, kuntoutuksen laadun
kehittämiseen liittyvät koulutukset tai kuntoutuksen kirjaamisen kehittämiseen liittyvät koulutukset. Mikäli esimerkiksi
kuntoutustieteen opintokokonaisuus on kesken, voidaan ilmoituksen jättöhetkeen mennessä suoritetut pitkät
opintopistekokonaisuudet ilmoittaa tässä kohdassa.
Opintopisteet yhteensä:
3. Terapeuttien toimintaterapian ja kuntoutuksen toteuttamiseen liittyvät sekä ammattitaidon päivittämiseen liittyvät lyhyet lisä- ja
täydennyskoulutukset esim. toiminnanohjaus toimintaterapiassa, neurologisen asiakkaan yläraajan kuntoutus, peiliterapia tai
kehonhahmotus motoriikan ja kivun hoidossa.
Tällä lomakkeella ilmoitetaan koulutukset opintopisteinä ( kerroin 5 päivää=1 opintoviikko=1,5 opintopistettä). Koulutuksista voi
ilmoittaa ne, jotka on suoritettu ilmoituksen jättöhetkeen mennessä.
Terapeutin lisä- ja täydennyskoulutuksena otetaan huomioon toimintaterapian toteuttamiseen ja kuntoutukseen liittyvät
koulutukset (lyhyet koulutukset neljältä viimeiseltä kokonaiselta vuodelta lukien).
Opintopisteet yhteensä:
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Terapeutin työkokemus toimintaterapian toteuttamisesta
Työkokemuksena ilmoitetaan valmistumisen ja Valviran laillistumispäivämäärän jälkeen ja ilmoituksen jättöhetkeen kertynyt
toimintaterapian toteuttamisen työkokemus vuosissa (ks. palvelukuvaus kohta 5.1.1). Kokopäiväinen työkokemus lasketaan 1
vuodeksi ja osa-aikainen työkokemus lasketaan 0,5 vuodeksi.
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 toimintaterapiaa.
Jos terapeutti on ollut esim. pitkällä sairauslomalla tai vanhempainvapaalla ei tuota aikaa lasketa terapiatyökokemuksena.
Kaikista työkokemuksista tulee olla olemassa työtodistukset (lukuun ottamatta nykyistä työtehtävää). Kela tarvittaessa tarkistaa
ilmoitetut työkokemukset.

Työkokemus yhteensä:

vuotta ja

kuukautta.

4. Lisätietoja
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