INSTRUKTIONER
Ordinarie medlem
Talterapeutförbundet kan anta en person som ordinarie medlem på basen av en skriftlig
ansökan som görs av en i Finland legitimerad talterapeut. Förbundet kontrollerar den
sökandes yrkeskompetens via den allmänna informationstjänsten för centralregistret för
yrkesverksamma personer inom hälsovården (Terhikki-registret). Förbundets styrelse gör
antagningsbeslutet. Medlemskapet börjar och slutar från och med det datum då ansökan
har nått förbundets kansli.
Studerandemedlem
Som studerandemedlem godkänns en person som studerar till talterapeut. Medlemskapet
börjar och slutar från och med det datum den skriftliga ansökan har nått förbundets kansli.
En utexaminerad talterapeut kan förbli studerandemedlem i ett halvt år.
Pensionärsmedlem
En medlem kan godkännas som pensionärsmedlem på basen av
skriftlig ansökan. Till ansökan bör bifogas en kopia på
pensionsbeslut. Startdatum för medlemskapet avgörs alltid från fall
börjar medlemskapet från det datum då medlemmens skriftliga
förbundets kansli.
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Medlemskap i arbetslöshetskassan
1.

Medlemskapet i arbetslöshetskassan för lönetagare är i kraft fr.o.m. det datum då
medlemmens skriftliga ansökan har nått förbundets kansli förutsatt att medlemmen vid
samma tidpunkt inte är i ett tjänste- eller arbetsförhållande.

2.

Studerandemedlemmar i arbetsförhållande är välkomna att ansluta sig som medlem i
lönetagarkassan.

3.

En person som varit medlem i arbetslöshetskassan för lönetagare kan välja att förbli
medlem under maximalt 18 månader efter påbörjat privat yrkesutövande. Närmare
information hittar du på ERKO – De specialutbildades arbetslöshetskassa www.erko.fi/pasvenska/.

4.

Som privat yrkesutövare kan du teckna en arbetslöshetsförsäkring vid Yrkesutövarnas och
företagarnas arbetslöshetskassa. Närmare uppgifter hittas på www.ayt.fi (klicka på den
svenska flaggan uppe till höger).

Patientskadeförsäkring
Till förbundets gruppatientskadeförsäkring godkänns på basen av ansökan yrkesutövare (heltid
och bisyssla) som betalar medlemsavgiften för privata yrkesutövare. Talterapeuter som är
verksamma som yrkesutövare bör ha en patientskadeförsäkring.
Puheterapeutti.fi
Talterapeutförbundet ger förnamn.efternamn@puheterapeutti.fi -adresser som medlemsförmån
åt ordinarie och pensionärsmedlemmar. Adresserna ges endast åt legitimerade talterapeuter,
vilket också fungerar som ett tecken på personens behörighet. Om du har dubbelnamn ber vi
dig i ansökan anteckna i vilken form du vill ha din adress.

