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MUUTOKSIA KIRKKOHALLITUKSEN VARHAISKUNTOUTUSTOIMINTAAN
Kirkkohallituksen toteuttama varhaiskuntoutustoiminta (yleiskirje 28/2009)
muuttui 1.1.2010 alkaen.
Psyko- ja kriisiterapian sekä voice massagen rahoitus Kirkkohallituksen varhaiskuntoutustoimintana päättyi 31.12.2010. Vuoden 2009-2010 aikana Kirkon keskusrahastossa / Kirkkohallituksessa tehdyt kuntoutuspäätökset ovat voimassa päätöksen mukaan.
Yleiskirjeessä 28/2009 annetut ohjeet muuttuvat seuraavasti 1.1.2011 alkaen: Psykoterapian rahoituksen hakeminen siirtyy vuoden 2011 alusta kokonaan Kelaan.
Ohjeet hakemiseen löytyvät Kelan nettisivulta: www.kela.fi /Kuntoutus / Harkinnanvarainen kuntoutus. Kriisiterapiaa tai Voice massagea tarvitseva työntekijä
ohjataan ensisijaisesti työterveyshuoltoon, josta jatko-ohjaus tarvittaessa eteenpäin.
Vuoden 2010 psyko- ja kriisiterapian sekä voice massage varhaiskuntoutuksen
hakemukset tulee lähettää Kirkkohallitukseen henkilöstösihteeri Elina Nordmanille, os. Kirkkohallitus, Elina Nordman, Satamakatu 11, 00160 Helsinki. Yhteystiedot: puh. 09 1802 414, sähköposti elina.nordman@evl.fi.
Varhaiskuntoutuksen rahoituksen hakeminen 2010
Psykoterapia, kriisiterapia
Psykoterapia on tarkoitettu ensisijaisesti niille, joiden työssä kirkon työn kuormittavat erityispiirteet tulevat esille. Psykoterapiaa haetaan ensin Kelan kuntoutuksena. Kelan hylkypäätöksen jälkeen tukea voi hakea Kirkkohallituksesta. Kirkkohallituksen kuntoutushakemuksen liitteeksi tarvitaan Kelan hylkypäätös psykoterapiasta. Lisätiedot: Elina Nordman, p. 09-1802 414.
Voice massage
Voice massage terapiaa voidaan korvata varhaiskuntoutuksena silloin, kun sen
tarve on erikoislääkärin toteama eikä sitä ole mahdollista saada terveydenhuoltojärjestelmän kautta. Voice massagea hakiessa tulee liitteenä olla foniatrian- tai
korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkärin lausunto.
Lisätiedot: Elina Nordman, p. 09-1802 414.
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Työyhteisön kehittäminen
Varhaiskuntoutustoimintana työyhteisöön voidaan kohdistaa toimintakykyä parantavia kehittämistoimenpiteitä rahoittamalla asiantuntija-apu. Tätä varhaiskuntoutusta haetaan Kirkkohallituksesta saatavalla hakemuslomakkeella. Hakemukseen tarvitaan työnantajan suostumus. Lisätiedot Elina Nordman, p. 09-1802 414.
Varhaiskuntoutuskurssit
Kirkon keskusrahaston rahoittamat varhaiskuntoutuskurssit vuonna 2010
(Haapaniemen hiippakuntakartano)
Kirkon keskusrahaston rahoittamille kursseille hakeudutaan työterveyshuollon
kautta. Kuntoutukseen haetaan Kelan kuntoutushakemuslomakkeella KU102 sekä
työterveyslääkärin kirjoittamalla B-lääkärinlausunnolla. Lisätietoa kursseista saa
osoitteesta http://www.evl.fi/kiela (Ajankohtaista), tai kuntoutussihteeri Pirkko
Noposelta, p. 020 763 0928.
Muu Kirkon varhaiskuntoutustoiminta
Kirkon varhaiskuntoutustoiminta jatkuu alueellisena toimintana hiippakuntien
alueella. Alueelliseen varhaiskuntoutustoimintaan kuuluvat ASLAK- ja TYK –
kurssit. Kuntoutukseen hakeudutaan työterveyshuollon kautta. Kuntoutukseen
haetaan Kelan kuntoutushakemuslomakkeella KU102 sekä työterveyslääkärin
kirjoittamalla B-lääkärinlausunnolla. Kuntoutuksen järjestää ja rahoittaa Kela. Kela myös päättää, ketä kuntoutukseen valitaan. Kunkin hiippakunnan alueelle haetuista Kirkon varhaiskuntoutuskursseista tiedotetaan hiippakunnittain.
Lisätiedot henkilöstösihteeri Elina Nordman, puh. 1802 414.
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