
Kysymyksiä ja vastauksia psykoterapian palveluseteliin. Päivitetty 27.4.2020. 

 

K: Olen jo erillissopimuksella HUSin lyhytterapiajaksojen toteuttaja. Olisiko tämä palvelusetelillä 

toteutettu terapiajakso jotenkin erilainen ja missä asioissa eroaa, jos näin on? 

V: Marraskuusta 2020 alkaen kaikki uudet ostopalvelupsykoterapiat siirtyvät palvelusetelin piiriin. 

Mikäli aiot tuottaa vielä kesällä HUS ostopalveluterapioita, kannattaa sinun rekisteröityä 

palveluntuottajaksi palse.fi-portaalissa. Erillissopimuksia ei voida tämän jälkeen enää tehdä.   

 

 

K: Mikäli on jo Husin ostopalveluterapeutti, tarvitseeko hakea vielä erikseen tuottamaan 

psykoterapiaa palvelusetelillä? 

V: Kyllä tarvitsee. Vanhat sopimukset ovat vielä voimassa optiovuoden ajan eikä näiden loppuun 

saattamista varten tarvitse rekisteröityä. Kannattaa rekisteröityä palveluntuottajaksi palse.fi-

portaalissa, jotta voimme jatkossakin hankkia Sinulta psykoterapioita. Erillissopimuksia ei enää 

marraskuun 2020 jälkeen tehdä. 

 

 

K: Onko mahdollista saada ruotsinkielinen versio hakeutumisesta? 

V: Ruotsinkielinen versio on tulossa. 

 

 

K: Loppuuko haku psykoterapian palveluseteliin marraskuussa? 

V: Ei lopu. Haku on jatkuva ja uudet psykoterapeutit voivat rekisteröityä milloin vain.  

 

 

K: Onko psykoterapiaa mahdollista tehdä etätyönä? 

V: Kyllä kunhan tietoturvasta on huolehdittu asianmukaisella tavalla.  

 

 

K: Mitä tapahtuu käynnissä oleville hoidoille?  

V: Käynnissä olevat hoidot viedään loppuun niillä sopimuksilla, joilla ne on tehty. Palveluseteleitä 

aletaan myöntää marraskuussa, jonka jälkeen psykoterapiat viedään palveluseteleiden piiriin. Kaikki 

tämän jälkeen alkavat uudet psykoterapiat ja vanhojen psykoterapioiden jatkot myönnetään vain 

palveluseteleillä. 

http://palse.fi/


 

 

K: Onko perheterapia normivalikkoon kuuluva psykoterapiamuoto vai poikkeustapaus painavien 

syiden ollessa kyseessä? 

V: Perheterapia on normaalivalikkoon kuuluva hoitomuoto ja perheterapiaa pyritään myöntämään 

aina kun siihen on hoidollinen peruste.  

 

 

K: Velvoittaako sopimus siihen, että on otettava asiakkaita, vaikka ei juuri silloin olisikaan vapaita 

terapiapaikkoja? 

V: Ei velvoita. Psykoterapeutti ilmoittaa palse.fi -portaalin kautta koska hänellä on vapaita aikoja ja 

tämän perusteella potilaat ottavat terapeuttiin yhteyttä.  

 

 

K: Tuleeko palveluntuottajan sitoutua sähköiseen potilaskirjaamiseen? 

V: Palse.fi -portaaliin merkitään vain toteutuneet käynnit vastaanotolla. Käyntikirjaukset tehdään 

omaan potilastietojärjestelmään lain vaatimalla tavalla. Lisäksi kaikki HUSin myöntämät 

psykoterapiat kuuluvat psykoterapian laaturekisteriseurantaan. 

 

 

K: Teen vastaanotollani töitä useammassa paikassa, joten voinko ilmoittautua sekä toiminimelläni 

että yrityksen kautta? 

V: Täyttämällä useamman hakemuksen voit rekisteröityä palveluntuottajaksi useammasta 

yrityksestä.  

 

 

K: Kun potilas saa ilmaiseksi terapian, niin poissaoloja tulee paljon enemmän kuin omavastuulla. 

Miten poissaolomaksut on ajateltu? 

V: Palvelusetelin myötä psykoterapeutilla on mahdollisuus veloittaa 15 vuotta täyttäneeltä potilaalta  

peruuttamattomasta poissaolo 50.8 euroa. Aiheesta löytyy tarkemmin sääntökirjan kohdasta 24. 

 

 

K: Edellyttääkö palvelusetelijärjestelmä liittymistä kanta.fi käyttäjäksi?  

V: Ei edellytä.  


