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Soveltamisala 

Tätä sääntökirjaa noudatetaan Pirkanmaan hyvinvointialueella (Pirha) järjestettäessä kun-
toutujilleen lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalveluja palvelusetelillä sosiaali- ja ter-
veydenhuollon palvelusetelistä annetun lain (569/2009) mukaisesti.  
 
Sääntökirjassa Pirha asettaa lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalveluja ja palvelu-
setelilain 5 § tarkoitetut hyväksymiskriteerit palveluntuottajille. Pirha velvoittaa, että palve-
luntuottajat noudattavat sääntökirjassa määriteltyjä velvoitteita ja kriteerejä. 

 

Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta  

1. Määritelmät 

Tässä sääntökirjassa 

• Apuväline on lääkinnällisen kuntoutuksen asetuksen mukaan lääkinnällisin perus-
tein todetun toimintavajavuuden korjaamiseen tarkoitettu väline, laite tai vastaava, 
jota vajaakuntoinen henkilö tarvitsee selviytyäkseen päivittäisissä toiminnoissaan. 

 
Sääntökirjassa olevat vaatimukset, joissa viitataan yksityisestä terveydenhuollosta 
annettuun lakiin (152/1990), koskevat palveluntuottajia, jotka tuottavat lain 2 §:n 
määritelmän tarkoittamia terveydenhuollonpalveluja. Peruukkipalvelua ei katsota 
lain tarkoittamaksi terveydenhuollon palveluksi. 

 
• Asiakkaalla tarkoitetaan potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 2 §:n 1 

kohdassa tarkoitettua potilasta ja sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuk-
sista annetun lain 3 §:n 1 kohdassa tarkoitettua asiakasta. 
 

• Palveluntuottajalla tarkoitetaan itsenäistä ammatinharjoittajaa tai yksityistä yri-
tystä, jonka hyvinvointialueen viranhaltija hyväksyy päätöksellään tuottamaan pal-
velusetelipäätöksellä myönnettäviä lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalveluja.   
 

• Palvelusetelillä tarkoitetaan tässä sopimuksessa Pirhan lääkinnällisen kuntoutuk-
sen asiakkaalle myöntämää sitoumusta korvata apuvälinepalvelun tuottajan anta-
man palvelun kustannukset sääntökirjassa ennalta määrättyihin arvoihin asti. Palve-
luseteli on yksi tapa järjestää hyvinvointialueen lakisääteisiä sosiaali- ja terveyden-
huoltopalveluja. Tämän vuoksi asiakkaan asemaan vaikuttavat samat erityislainsää-
dännön säännökset kuin muillakin tavoin järjestetyissä sosiaali- ja terveydenhuolto-
palveluissa. Palvelusetelin käyttäjällä on kuitenkin muista järjestämistavoista poike-
ten oikeus valita haluamansa Pirhan viranhaltijan hyväksymä palveluntuottaja. 
 
Laki sosiaali- ja terveyshuollon palvelusetelistä (569/2009) säätelee palvelusetelin 
käyttöä. Palvelusetelilakia sovelletaan palvelusetelin käyttämiseen Pirhan järjestä-
missä sosiaali- ja terveyspalveluissa. Lakia sovelletaan ainoastaan yksityisten sosi-
aali- ja terveyspalvelujen hankkimiseksi. Tämän vuoksi lakia ei voi soveltaa julkisyh-
teisöjen tuottamien palvelujen hankkimiseen. Palvelusetelijärjestelmässä Pirha ei 
tule sopimusosapuoleksi palvelusta sovittaessa, sillä kyseessä on kuluttajan ase-
massa olevan asiakkaan ja palveluntuottajan välinen sopimus. Palveluntuottajan ja  
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Pirhan väliset oikeudet ja velvollisuudet määritellään palvelusetelin sääntökirjassa 
ja palvelusetelituottajan hyväksymispäätöksessä. 
 

• Omavastuuosuudella tarkoitetaan sitä osuutta yksityisen palveluntuottajan tuotta-
man palvelun hinnasta, jota Pirhan myöntämän palvelusetelin arvo ei kata ja joka 
jää asiakkaan maksettavaksi. 
 

• Sääntökirjalla tarkoitetaan asiakirjaa, jolla Pirha asettaa palvelusetelilain 5 §:ssä 
tarkoitetut hyväksymiskriteerit palveluntuottajille. Pirha velvoittaa palveluntuottajat 
jatkuvasti noudattamaan sääntökirjan määräyksiä. Yksityinen palveluntuottaja sitou-
tuu noudattamaan tämän sääntökirjan ehtoja siitä alkaen, kun palveluntuottaja hy-
väksytään palvelusetelillä toteutettavien sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajaksi. 
Palveluntuottaja sitoutuu myös sääntökirjaan tehtäviin muutoksiin (sääntökirjaan 
liittymisen irtisanomisajan puitteissa). 

 

2. Palvelusetelijärjestelmän piiriin kuuluvat asiakkaat ja heidän asemansa 

Palvelusetelijärjestelmän piiriin kuuluvat Pirkanmaan hyvinvointialueen asiakkaat. Asiak-
kaan on päästävä apuvälinearvioon kuuden (6) kuukauden kuluessa yhteydenotosta.  

 
Palvelusetelillä hankittu apuvälinepalvelu on vaihtoehto Pirhan itse tuottamalle apuväli-
nepalvelulle tai ostopalvelulle. Palvelusetelipäätöksen tekee aina hyvinvointialueen toimi-
valtainen viran- tai toimenhaltija. 

 
Peruukki hankitaan yleensä ihosairaus- tai syöpäpotilaalle, jolla on laaja-alaista hiustenläh-
töä sairaudesta tai hoidoista johtuen joko tilapäisesti tai pysyvästi. (STM: valtakunnalliset 
apuvälineiden luovutusperusteet 2020).  
 
Tilapäisessä hiustenlähdössä hankitaan pääsääntöisesti keinohiusperuukki. Yksilöllisen 
tarpeen mukaan voidaan myöntää myös muu kuin keinohiusperuukki. Jos ihosairauden 
vuoksi myönnetään muu kuin kenohiusperuukki, tekee arvion ensimmäisen peruukin tar-
peellisuudesta ihotautien erikoislääkäri. 
 
Pitkäaikaisessa ja pysyvässä sairauden aiheuttamassa hiustenlähdössä terveydenhuollon 
ammattilaisen tekemän arvion perusteella myönnetään keinohiusperuukki tai aitohius- tai 
muu erityisvalmisteinen peruukki.  
 
Alueellisesti sovitun työjaon mukaan Taysin syövänhoidon vastuualue kustantaa hoitoon 
liittyen ensimmäisen peruukin, jonka jälkeen mahdolliset peruukin uusimiset ovat potilaan 
oman perusterveydenhuollon yksiön vastuulla. Jos potilaan kotikunta ei kuulu Pirhan hoito-
alueeseen (esim. vapaa valinnan potilaat), potilas hakee maksusitoumusta omasta kotikun-
nastaan. 
 
Tilaajan tulee ohjata asiakasta käyttämään olemassa olevia palveluita (Laki potilaan ase-
masta ja oikeuksista 758/1992 5 §; Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä 
569/2009 6 §). Asiakkaalle kerrotaan palvelun tuottamisen vaihtoehdoista, lisäksi asiak-
kaalle tulee antaa mahdollisuus kertoa oma mielipiteensä siitä, mitä järjestämistapaa hän 
toivoo käytettävän. Asiakkaalle on selvitettävä tämän asema palveluseteliä käytettäessä. 
Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä hänelle tarjotusta palvelusetelistä, jolloin Pirhan tulee oh-
jata hänet muilla tavoin järjestettyjen palvelujen piiriin.   
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Asiakkaan valittua palvelusetelin, hänen tulee itse hakeutua palveluntuottajaksi hyväksy-
tylle yksityiselle palveluntuottajalle. Palveluntuottaja aloittaa uuden asiakkaan palvelun 
mahdollisimman pian. Peruukin toimitusajan tulee olla korkeintaan 30 päivää. Mikäli palve-
luntuottaja ei pysty toteuttamaan palvelua oikea-aikaisesti, asiakasta ohjataan valitsemaan 
toinen palveluntuottaja. Palvelusetelin voimassaoloaikaa ei voi ylittää. Palveluntuottaja on 
velvollinen pitämään tiedon palveluun pääsyn kestosta ajan tasalla palse.fi-portaalissa. 
 
Peruukin hankkimista varten tarvittavat tiedot ovat palvelusetelissä, jonka asiakas toimittaa 
valitsemalleen palveluntuottajalle saatuaan palvelusetelin. Palvelusetelin saanut asiakas 
tekee palveluntuottajan kanssa sopimuksen palvelun hankkimisesta. Tätä sopimussuhdetta 
koskevat sopimuksen sisällön mukaan määräytyvät kuluttajaoikeuden ja sopimusoikeuden 
säännökset ja oikeusperiaatteet. Asiakkaan ja palveluntuottajan välistä sopimusta koske-
van erimielisyyden saattamisesta kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi säädetään kulut-
tajariitalautakunnasta annetussa laissa (8/2007). Reklamaatiotilanteessa kuluttajan tulee 
ilmoittaa tyytymättömyydestään sopimuskumppanilleen eli palveluntuottajalle. 

Asiakkaan asemaan sovelletaan palvelusetelilakia, sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja 
oikeuksista annettua lakia sekä potilaan asemasta ja oikeuksista annettua lakia. Palvelun 
tuottamiseen palvelusetelillä sovelletaan kuluttajansuojalakia (38/1978). Asiakkaalla on oi-
keus käyttää kuluttajaoikeuden mukaisia oikeusturvakeinoja reklamaatiotilanteessa. Seu-
raamuksiin kuuluvat kuluttajan oikeus pidättyä maksusta, virheen oikaisu, hinnanalennus, 
kaupan purku ja vahingonkorvaus. Palveluseteliä käyttävä asiakas voi saattaa sopimussuh-
dettaan koskevan erimielisyyden kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.  

Potilaslain mukaan potilaan oikeusturvakeinoja ovat terveydenhuollon toimintayksikön vas-
taavalle johtajalle tehtävä muistutus sekä oikeus tehdä kantelu hoidosta tai hoitoon liitty-
västä kohtelustaan terveydenhoitoa valvovalle viranomaiselle, joita ovat aluehallintovirasto 
sekä sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira. Asiakkaalla on myös mahdolli-
suus kantelun tekemiseen. 
 

3. Palvelusetelin arvo ja palvelusetelipalvelun hinnoittelu 

Pirha päättää viranhaltijapäätöksellä palveluseteleiden arvon lääkinnällisen kuntoutuksen 
kuntoutuspalveluiden palveluseteli -ohjausryhmän esityksestä ja sitoutuu maksamaan yksi-
tyisen palveluntuottajan antamasta palvelusta palvelusetelin arvoa vastaavan summan. 
Ohjausryhmä tarkistaa palvelusetelin arvon pääsääntöisesti vuosittain. Palvelusetelillä kor-
vattavan peruukin palveluseteliarvo ei muutu asiakkaan palvelusetelin voimassaoloaikana.  
 
Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineen hankkimiseksi annettavan palvelusetelin arvon 
tulee olla sellainen, että sillä voi hankkia asiakkaan yksilöllistä tarvetta vastaavan tavan-
omaisen apuvälineen. Asiakas saa kuitenkin halutessaan hankkia palvelusetelin arvoa kal-
liimman apuvälineen, jolloin hänen tulee itse maksaa valitsemansa apuvälineen hinnan ja 
palvelusetelin arvon välinen hinnanero. (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä 
24.7.2009/569) 

 
Palveluseteli tavanomaiselle peruukille 
 
Palveluntuottajalla tulee olla valikoimissaan vähintään kymmenen (10) erilaista vakiomal-
lista kuituhiusperuukkia, joista osan tulee olla peruukkeja, joissa päälaen alueella on moni-
filamenttiosa. Peruukeista tulee olla saatavilla eri malleja, värejä, kokoja ja pituuksia. Palve-
luntuottajalla tulee olla liikkeessä sovitettavissa useita erilaisia peruukkeja. 
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Palvelusetelin arvolla tarkoitetaan Pirhan maksamaa osuutta kuituhiusperuukin ja peruukki-
palvelun hinnasta. 

 
Palveluseteli aitohiusperuukille 
 
Palveluntuottajalla tulee olla valikoimissaan vakiomallisia pitkiä, puolipitkiä ja lyhyttä aito-
hiusperuukkia. Peruukeista tulee olla saatavilla eri malleja, värejä, kokoja ja pituuksia, Pal-
veluntuottajalla tulee olla liikkeessä sovitettavissa erilaisia peruukkeja. 

 
Palveluseteleiden arvot apuvälinekohtaisesti esitetään liitteessä 1.  

 
 

Palveluntuottajaksi hakiessaan palveluntuottaja toimittaa palse.fi -portaaliin palvelun hinnan 
ja omavastuuosuuden. Ilmoitettuun hintaan ei saa lisätä muuta maksua. Jos asiakkaan ja 
palveluntuottajan sopima hinta palvelusta on pienempi kuin palvelusetelin arvo, hyvinvointi-
alue on velvollinen suorittamaan palvelujen tuottajalle enintään asiakkaan ja palvelujen 
tuottajan sopiman hinnan. 
 
Palveluntuottajan asiakkaalta veloittama omavastuuosuus ei kerrytä terveydenhuollon asia-
kasmaksukattoa, eikä Pirha voi periä palvelusetelin käyttäjältä apuvälinepalvelusta asia-
kasmaksua. Matkakustannuksista asiakas voi saada korvausta siten, kuin sairausvakuutus-
laissa (1224/2004) säädetään.  
 
Palveluntuottajan on mahdollista asettaa uudet hinnat (omavastuuosuus) tilaajan määrittä-
mänä ajankohtana. Palveluntuottajille hintojen muutos aukeaa palse.fi -portaalissa 4 viik-
koa aikaisemmin. Muulla tavoin tehdyt hinnanmuutokset ovat mitättömiä. Laskutuslisät tai 
muut kulut sekä palvelukokonaisuuteen kuulumattomat lisäpalvelut katsotaan hinnankoro-
tuksiksi ja osaksi omavastuuosuutta. Hinnoittelumalli sitoo palveluntuottajaa vain palvelu-
setelin osalta.  
 
Palveluseteli on henkilökohtainen, eikä sitä voi luovuttaa toisen käyttöön tai muuttaa ra-
haksi. Palveluseteli tulee käyttää aina siihen tarkoitukseen, mihin se on määrätty. Asiakas 
voi halutessaan vaihtaa palveluntuottajaa palvelusetelin voimassaoloaikana, jolloin hän sol-
mii sopimuksen uuden palveluntuottajan kanssa.  
 
Palvelusetelillä järjestettävä palvelu on arvonlisäverolain (1501/1993) 34 § ja 130a §:n mu-
kaista verotonta terveyden- tai sairaanhoitopalvelun myyntiä. Terveyden- ja sairaanhoito-
palvelulla tarkoitetaan ihmisen terveydentilan sekä toiminta- ja työkyvyn määrittämiseksi tai 
terveyden sekä toiminta- ja työkyvyn palauttamiseksi tai ylläpitämiseksi tehtäviä toimenpi-
teitä, jos kysymyksessä on  
 

• valtion, hyvinvointialueen tai kunnan ylläpitämässä terveydenhuollon toimintayk-
sikössä annettava hoito tai yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa tar-
koitettu hoito tai 

• sellaisen terveydenhuollon ammattihenkilön antama hoito, joka harjoittaa toimin-
taansa lakiin perustuvan oikeuden nojalla tai joka on lain nojalla rekisteröity 
(AVL 35 §) 

 
 
 



   7 (16) 
 
 
 
 
 

Palveluseteli on saajalleen veroton etuus. Verottomuus edellyttää, että palveluseteli 
 

• myönnetään selkeästi määriteltyihin palveluihin 

• on henkilökohtainen eikä siirrettävissä toiselle henkilölle 

• ei ole suoraan asiakkaalle maksettavaa rahaa, jonka käytön hän itse määrittelee 
 
Asiakas maksaa itse ne palvelut, jotka eivät kuulu palvelusetelipalveluun. Palveluntuotta-
jalla tulee olla valikoimassa peruukin pesuun ja hoitoon tarvittavat tuotteet, jotka asiakas 
voi hankkia. Palveluseteliä käytettäessä asiakkaan omavastuu ei oikeuta kotitalousvähen-
nykseen tuloverotuksessa. 
 
Palveluntuottajan tulee ilmoittaa palse.fi-portaalissa yhteystietonsa. Hinnoista ilmoittamisen 
tulee tapahtua vertailukelpoisella tavalla siten, että palveluseteliä käyttävä asiakas voi vai-
vatta päätellä palvelun kokonaishinnan ja sen osuuden, joka jää hänen maksettavakseen. 
Palveluntuottajan ajantasaiset omavastuiden hintatietojen tulee olla nähtävissä myös verk-
kosivuilla. Tarjottavien palvelujen hintatiedot tulee toimittaa asiakkaalle hänen pyynnöstään 
myös kirjallisessa muodossa.  
 
Palveluntuottajan markkinoinnin on oltava asiallista, luotettavaa ja hyvän tavan mukaista. 
Markkinoinnilla ei tule luoda tarpeetonta sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen kysyntää.  

 

4. Palvelusetelin laskutus 

Palveluntuottaja laskuttaa Pirhaa jälkikäteen kustakin peruukista erikseen palvelusetelipää-
töksen mukaisesti.  

 
Laskussa tulee olla palse.fi-portaalissa muodostettu laskuviite (EFPER -xxxxxx) sekä tilaa-
jan nimi, laskussa ei tule mainita asiakkaiden henkilötietoja. Maksuehto on 30 pv netto. 
Laskutus tapahtuu ensisijaisesti verkkolaskuna. Mikäli verkkolasku ei ole mahdollista, voi-
daan lasku toimittaa pdf-muodossa sähköpostilla Pirhaan. 
 
Pirha saa tiedot palveluntuottajilta vaadittavista velvoitteista reaaliaikaisesti Vastuu Group -
palvelusta. Mikäli palveluntuottaja ei ole rekisteröitynyt kyseiseen palveluun, tulee kopio 
YEL-todistuksesta toimittaa vuosittain aina ensimmäisen laskun yhteydessä. 
 
Asiakas ja palveluntuottaja sopivat peruutuksen ehdoista kirjallisessa sopimuksessa asiak-
kaan ja palveluntuottajan välillä. Ilman perusteltua syytä käyttämättä jääneen ajan tai mil-
loin asiakas peruu ajan liian myöhään (alle 24 h), palveluntuottaja veloittaa asiakasta hei-
dän välisensä sopimuksen mukaisesti, eikä siihen voi käyttää palveluseteliä. Ajanvarauk-
sen peruminen pitää olla mahdollista kellonajasta riippumatta.  

 

5. Palveluntuottajaksi hakeutuminen  

Palveluntuottaja on palvelusetelijärjestelmän puitteissa palvelua tuottava yksityinen palve-
luntuottaja. Palveluntuottaja sitoutuu täyttämään palvelusetelilain (569/2009) 5 §:n mukai-
set yleiset ehdot.  
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Palveluntuottajan tulee rekisteröityä palse.fi-portaaliin ja täyttää portaalissa sähköinen ha-
kemuslomake. Pirhalla on oikeus vaatia palveluntuottajaa toimittamaan kirjalliset todistuk-
set tai muun riittävän näytön siitä, että tässä kohdassa mainitut yleiset edellytykset täytty-
vät. Palveluntuottajaksi hakeutuessaan palveluntuottajan tulee liittää sähköiseen hakemuk-
seen alla olevat todistukset palse.fi-portaalissa. Tähdellä merkittyjä todistuksia ei tarvitse 
liittää sähköiseen hakemukseen, mikäli palveluntuottaja on rekisteröitynyt Luotettava kump-
pani -palveluun Vastuu Group -sivustolla.  
 
Palveluntuottajalta vaadittavat todistukset ja selvitykset: 

 

• Kaupparekisteriote  

• Todistus siitä, että palveluntuottaja on merkitty ennakkoperintärekisteriin  

• Todistus maksetuista veroista ja työnantajan sosiaalivakuutusmaksuista tai verovel-
kaa ja erääntyneitä sosiaalivakuutusmaksuja koskeva maksusuunnitelma * 

• Vakuutusyhtiön todistus lakisääteisistä eläkevakuutuksista ja eläkevakuutusmaksu-
jen suorittamisesta * 

• Vakuutusyhtiön todistus potilasvahinko- tai vastuuvakuutuksen voimassaolosta ja 
vakuutusmaksujen suorittamisesta 

• Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä sopimuseh-
doista (työehtosopimuksen nimi). 

• Selvitys työterveyshuollon järjestämisestä.  
 

Todistusten tulee olla alle kolme (3) kuukautta vanhat pois lukien AVI:n tai Valviran myön-
tämä lupa.  
 
* Eläkevakuutustodistus ja verovelkatodistus tulee toimittaa vuoden välein. Mikäli yritys 
kuuluu Luotettava kumppani -palvelun piiriin, tilaaja saa tiedot palvelun kautta vaadittavista 
velvoitteista reaaliaikaisesti. Tilaaja pyytää nämä todistukset tarvittaessa.  
 
Hyväksytyllä palveluntuottajalla on velvollisuus osoittaa palvelusta vastaava henkilö. Palve-
luntuottaja sitoutuu huolehtimaan siitä, että palveluntuottaja, sen johtohenkilö tai edustus-, 
päätös- tai valvontavaltaa käyttävä henkilö ei ole syyllistynyt rikosrekisteristä ilmenevällä 
lainvoimaisella tuomiolla laissa julkisista hankinnoista 53 §:ssä mainittuun rikokseen tai te-
koon tai sanotun lain 54 §:n mukaiseen laiminlyöntiin.  
 
Palveluntuottaja vastaa myös alihankkijoidensa toiminnasta samassa laajuudessa, kuten 
omasta toiminnastaan. Palveluntuottajan on ilmoitettava kaikki alihankkijat, jotta tilaaja voi 
hyväksyä tai hylätä alihankkijan. Alihankkijan kanssa on tehtävä tietosuojasopimus tai tar-
kistettava olemassa oleva sopimus, että se vastaa olennaisilta osilta sääntökirjan liitteenä 
olevia tietosuojaehtoja. Tilaaja voi tarvittaessa pyytää palveluntuottajaa toimittamaan han-
kintamenettelyotteen ja yhteisösakko-otteen.  
 

6. Vaatimukset palveluntuottajalle ja palveluntuottajan velvoitteet 

Palveluntuottajan on noudatettava kaikkia palveluntuottajaa ja sen toimintaa koskevaa lain-
säädäntöä ja viranomaismääräyksiä ja ohjeita. Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan voi-
massa olevaa työsopimuslainsäädäntöä ja työehtosopimuksia. 
 
Palveluun sovelletaan Suomen lainsäädäntöä. 
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6.1. Tuotteita ja palvelun sisältövaatimukset 
 
Palveluntuottajan antama apuvälinepalvelu perustuu aina palvelusetelisitoumuk-
sessa olevaan apuvälinearvioon. 
 
Palveluntuottajan tuottamien palvelujen on jatkuvasti vastattava vähintään sitä ta-
soa, jota edellytetään vastaavalta hyvinvointialueen tuottamalta toiminnalta. Samoin 
palveluntuottajan on toteutettava asiakkaansa oikeuden laadultaan hyvään tervey-
den- ja sairaanhoitoon sekä sosiaalipalveluihin. Käytännössä Pirha hyväksyy palve-
lun tason siinä vaiheessa, kun se valitsee tietyn palveluntuottajan mukaan palvelu-
setelijärjestelmään ja ottaa tältä asiaa koskevan sitoumuksen.  

 
Peruukkien tulee soveltua lääkinnällisiksi apuvälineiksi, ja niiden materiaalien tulee 
olla myrkyttömiä. Peruukeissa ei saa käyttää allergiaa aiheuttavia materiaaleja ja 
peruukin pohjamateriaalin tulee soveltua herkälle iholle.  
 
Palveluntuottaja vastaa peruukin soveltuvuudesta asiakkaalle. Sopivuus- ja tuoteta-
kuu tulee olla vähintään kolme (3) kuukautta. Takuuaika alkaa tuotteen luovutuk-
sesta asiakkaalle. 
 
Peruukeista tulee olla saatavilla eri malleja, värejä, kokoja ja pituuksia.  Peruukkeja 
tulee olla saatavilla erivärisiä samalla hinnalla. 
 
Peruukkipalvelun tulee sisältää asiakkaan yksilöllistä tarvetta vastaavan, tavan-
omaisen peruukin, joka on valittu yhdessä asiakkaan kanssa. Peruukkipalvelu sisäl-
tää peruukin arvon ja sovituksen, tarvittavat muutokset, leikkauksen/muotoilun sekä 
peruukin käytön ja huollon opastuksen kirjallisine ohjeineen. Koska kyseessä on 
yksilöllinen tuote, peruukki on aina sovitettava. 

 
6.2. Palvelutapahtuman kirjaaminen 

 
Palveluntuottaja kirjaa toteutuneen palvelutapahtuman kahdenkymmenenviiden (25) 
päivän kuluessa Palse.fi-portaaliin palvelutapahtumasta. Palvelutapahtuman kirjaus 
on edellytys laskulle. Kirjaukseen merkitään palveluajankohdan lisäksi palvelun an-
taneen henkilön nimi ja luovutetun peruukin malli. 

 
6.3.     Palveluntuottajan henkilöstö 

 
Peruukkien arviointiin ja sovitukseen liittyvästä asiakaspalvelusta huolehtivalla hen-
kilöllä tulee olla hiusalan perustutkinto tai parturi-kampaajan ammattitutkinto- tai 
muu peruukkialaan perehdyttävä koulutus sekä vähintään yhden (1) vuoden työko-
kemus peruukkipalvelusta, jolla tarkoitetaan peruukkien arviointia, mittausta, sovi-
tusta, muutosten tekemistä, leikkausta/ muotoilua sekä käytönopastusta asiakkaalle.  
 
Apuvälinearvioinnista ja sovituksista tulee vastata saman henkilön koko palvelujak-
son, ellei asiasta erikseen asiakkaan kanssa muuta sovita. Henkilön voi korvata sa-
man pätevyyden omaavaa kollega loma-aikoina, sairastuessa ja koulutuksessa ol-
lessa. 
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6.4. Palveluntuottajan toimitilat 
 

Peruukkien sovitukset tapahtuvat palveluntuottajan tiloissa, joiden edellytetään ole-
van asianmukaiset ja sijaitsevan Suomessa. Palveluntuottajan on huolehdittava tilo-
jen turvallisuudesta ja siisteydestä. Pirha voi tarvittaessa tarkistaa palveluntuottajan 
asiakaspalvelutilat.  
 
Peruukkihankinta on asiakkaalle usein arkaluonteinen asia, joten asiakaspalvelun 
edellytetään tapahtuvan rauhallisessa, näkösuojatussa sovitustilassa. 
 
Palveluntuottajien toimitilojen on täytettävä lain edellyttämät palveluntuottajalle ase-
tetut hyväksymisedellytykset. Toimitiloilla on oltava pelastuslain tarkoittama pelas-
tussuunnitelma ja turvallisuusselvitys. Toimitilojen on jatkuvasti täytettävä turvalli-
suusmääräykset niin, että huolehditaan asiakkaiden turvallisuudesta mukaan lukien 
tietoturva lain ja viranomaisten määräysten mukaisesti. Toimitilojen tulee olla esteet-
tömät ja siellä on oltava riittävät hygienia- ja WC-tilat. 

6.5. Palvelun laadunhallinta ja -valvonta sekä raportointi Pirhalle 

Palveluntuottajan on päivitettävä oma-aloitteisesti palse.fi-portaalissa toiminnas-
saan tapahtuvista olennaisista muutoksista, kuten henkilöstömuutokset, toimitilojen 
muutokset, toiminnan lopettaminen, toiminnan pitkäaikainen keskeyttäminen, vas-
tuuhenkilön vaihtuminen, yhteystietojen muuttuminen, palveluun pääsyn kesto ja 
palvelun hinta. 

 
Palveluntuottajan tulee informoida Pirhaa asiakkaiden tekemistä reklamaatioista 
ja korvausvaatimuksista, reklamaatioihin johtaneista syistä ja niiden johdosta teh-
dyistä toimenpiteistä. Näistä palveluntuottajan tulee välittömästi ilmoittaa kirjallisesti 
Pirhan Alueelliseen apuvälinekeskukseen: 
 
Tays Keskussairaala 
Alueellinen apuvälinekeskus 
PL 2000 
33521 Tampere 

 
Palveluntuottaja sitoutuu toiminnassaan tavoittelemaan hyvää asiakastyytyväi-
syyttä.  
 
Palveluntuottaja välittää kaikki pyydetyt raportit ja selvitykset Pirhan osoittamalla 
tavalla. 

 
6.6. Vakuutusturva 

 
Palveluntuottaja sitoutuu ottamaan ja pitämään voimassa toimintansa edellyttämät 
lakisääteiset vakuutukset vastuun varalta.  Mahdolliset vahingot korvataan ensisijai-
sesti palveluntuottajan vakuutuksesta ja viime kädessä palveluntuottaja vastaa 
niistä vahingonkorvauslain mukaisesti. Pirha ei vastaa palveluntuottajan palvelujen 
saajalle aiheuttamista vahingoista. Jos palvelu joudutaan uusimaan tai asiakas tar-
vitsee muuta palvelua palveluntuottajan virheestä johtuvasta syystä tai toimenpiteen 
suorittamisen virheellisyyden vuoksi, vastaa aiheutuvista kustannuksista palvelun-
tuottaja.  
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Vastuuvakuutuksen lisäksi palveluntuottajalta voidaan vaatia vakuutus toiminnan 
keskeytymisen varalle. Jos toiminta keskeytyy, niin yritys ohjaa asiakkaan ottamaan 
yhteyttä palvelusetelin myöntäjään. 

 
6.7. Pirhan asettamat muut vaatimukset  

 
Pirha voi asettaa palveluntuottajalle edellä mainittujen edellytysten lisäksi myös 
muita vaatimuksia ja ohjeita palvelun tuottamiseksi. Tämän säännöksen tarkoituk-
sena on antaa Pirhalle joustava mahdollisuus huomioida esimerkiksi tietyn asiakas-
ryhmän erityistarpeet.  

 

7. Palveluntuottajan hyväksymisen peruuttaminen 

Pirhalla on oikeus peruuttaa Pirhan viranhaltijan päätöksellä palveluntuottajan hyväksymi-
nen ja poistaa palveluntuottaja hyväksyttyjen palveluntuottajien listasta välittömästi ilman 
irtisanomisaikaa, mikäli: 

 

• hyviä hoito- ja palvelukäytäntöjä ei noudateta 

• palveluntuottaja on hakemuksessaan antanut Pirhalle virheellistä tietoa 

• palveluntuottaja ei noudata Pirhan kirjallisesta kehotuksesta huolimatta sääntökirjan 
ehtoja 

• palveluntuottaja on tullut maksukyvyttömäksi, on asetettu selvitystilaan tai on välittö-
mässä vaarassa tulla asetetuksi selvitystilaan  

• palveluntuottaja tai joku sen johtoon kuuluva henkilö on tuomittu syyllisenä elin-
keinotoimintaan liittyvässä rikoksessa tai 

• muu vastaava perusteltu ja painava syy. 
 

8. Pirhan velvoitteet 

Pirha koordinoi palvelusetelillä hankittavaa peruukkipalvelua alueellaan. 
 
Kriteerit täyttävät palveluntuottajat hyväksytään palse.fi-portaalissa palvelusetelilain edellyt-
tämällä tavalla. Pirhan tulee ottaa palveluntuottajan hyväksyntää koskeva asia käsittelyyn 
kahden (2) viikon kuluessa palveluntuottajan ilmoittautumisesta. Palveluntuottaja voi seu-
rata hakemuksen käsittelyä palse.fi-portaalissa. Pirhan viranhaltijan tekee päätöksen palve-
luntuottajan hyväksymisestä tai hylkäämisestä yhden (1) kuukauden kuluessa siitä, kun ha-
kemus on otettu käsittelyyn ja palveluntuottaja on toimittanut kaikki hyväksyntään liittyvät 
asiapaperit.  
 
Pirhan on pidettävä luetteloa hyväksymistään palveluntuottajista. Tiedot palveluntuottajista, 
näiden tuottamista palveluista ja niiden hinnoista tulee olla julkisesti saatavilla palse.fi- por-
taalissa.   
 
Pirhan viranhaltijan tulee peruuttaa palvelujen tuottajan hyväksyminen ja poistaa päätöksel-
lään palveluntuottaja palse.fi-portaalista, jos hyväksymiselle asetetut edellytykset eivät 
enää täyty tai palveluntuottaja pyytää hyväksymisen peruuttamista. 
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Pirhan työntekijä, joka on osallistunut asiakkaan apuvälinetarpeen arviointiin tai palvelu-
setelin myöntämiseen ei voi tuottaa kyseiselle asiakkaalle palvelusetelillä hankittavaa apu-
välinepalvelua. Palvelusetelin myöntäneellä henkilöllä ei myöskään saa olla omistusta, eikä 
hän saa käyttää merkittävää päätösvaltaa palvelua tuottavassa yrityksessä tai palveluntuot-
tajan kanssa samaan konserniin kuuluvassa yhteisössä.  
 
Pirha suorittaa apuvälineen tarpeen arvioinnin. Arvion toteuttajan tulee antaa asiakkaalle 
palveluohjausta.  
 
Palveluohjauksella asiakkaalle annettava tieto 
 

• asiakkaan asema palveluseteliä käytettäessä  

• palvelusetelin arvo  

• palveluntuottajien hinnat  

• omavastuuosuuden määräytymisen perusteet ja arvioitu suuruus  

• sairausvakuutuslain mukainen oikeus Kelan matkakorvauksiin 
 

Tilaaja luovuttaa palveluntuottajalle palvelun toteuttamiseen tarvittavat riittävät esi- ja poti-
lastiedot. Asiakas saa palvelusetelinä asiakkaan kappaleen ja tuottajan kappaleen, joista 
tuottajan kappaleen hän luovuttaa valitsemalleen palveluntuottajalle. Palveluntuottaja syöt-
tää setelissä olevat tiedot palse.fi-portaaliin, josta hän näkee tilaajan palvelusetelipäätök-
sen ’’Lisätiedot’’- kenttään tekemän kirjauksen (esim. pvm, organisaatio sekä näkymä).  

 
Asiakas- ja potilasasiakirjat, jotka syntyvät setelillä palvelua järjestettäessä ja toteuttaessa, 
ovat viranomaisen asiakirjoja. Vaikka palveluntuottaja laatii asiakirjat palvelutapahtuman 
yhteydessä, vastaa Pirha rekisterinpitäjänä viime kädessä niiden käsittelystä. Palvelujen 
järjestämisen, toteuttamisen ja seurannan kannalta olennaiset tiedot palveluntuottajan pa-
lautteesta palse.fi-portaalista on tallennettava palvelujakson päättymisen jälkeen aina Pir-
han omaan potilastietojärjestelmään. Palveluntuottajan ja Pirhan tulee myös varmistaa, että 
palvelujen järjestämisen ja toteuttamisen kannalta tarpeelliset tiedot siirtyvät osapuolelta 
toiselle palvelutapahtuman eri vaiheissa. Tämä mahdollistaa sen, että jokaisen potilaan ja 
asiakkaan asiakirjat muodostavat hänen hoitonsa kannalta välttämättömän jatkuvan koko-
naisuuden, johon hoitoa koskevat ratkaisut tulee perustaa. 
 

9. Asiakastietojen käsittely ja dokumentointi sekä arkistointi 

Palvelusetelilain mukaan Pirha toimii asiakastietojen rekisterinpitäjänä. Palveluntuottaja 
sitoutuu noudattamaan Pirhan antamia ohjeita, jotka koskevat potilastietojen tai asiakastie-
tojen laatimista, ylläpitämistä ja luovuttamista. Vaikka Pirha on rekisterinpitäjä, säilyttää pal-
veluntuottaja syntyneet asiakirjat niin kauan, kuin palvelusetelihankintasuhde Pirhan 
kanssa on voimassa.  
 
Potilastietolain (785/1992 13 §) mukainen potilasasiakirjojen salassapitovelvollisuus koskee 
Palveluntuottajia. Palveluntuottaja ei saa luovuttaa asiakirjoja tai potilastietoja kolmansille 
osapuolille, lukuun ottamatta lakiin perustuvaa oikeutta saada salassa pidettäviä asiakir-
joja. Palveluntuottaja voi kuitenkin luovuttaa asiakirjoja seurantaa toteuttavalle taholle. Mi-
käli palveluntuottajalla on ostopalvelun valtuutus, palveluntuottaja vie terapiapalautteet 
Kanta-palvelujen Potilastiedon arkistoon.  
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9.1. Potilasasiakirjojen laatiminen 
 

Palvelujentuottajan tulee laatia potilastietoja sisältävät asiakirjat sovellettavan hen-
kilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön ja potilaslain edellyttämällä tavalla. 
Potilastietojen ja -asiakirjojen käsittelystä on annettu valtakunnallinen Sosiaali- ja 
terveysministeriön ohje https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/72897 Palve-
luntuottaja sitoutuu seuraamaan ohjeeseen mahdollisesti tulevia päivityksiä.  
 
Pirhalla on oikeus antaa lisäohjeita potilas- ja asiakasasiakirjojen laatimisesta ja 
palveluntuottaja sitoutuu niitä noudattamaan. 
 
Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999, julkisuuslaki) 5 §:n 2 
momentin nojalla viranomaisen asiakirjana pidetään asiakirjaa, joka on laadittu vi-
ranomaisen antaman toimeksiannon johdosta. Näin ollen palvelusetelitoiminnassa 
palveluntuottajalle syntyneet asiakirjat ovat viranomaisen asiakirjoja. 
 
Palvelusetelituottaja pitää asiakirjat erillään palveluntuottajan muun toiminnan yh-
teydessä syntyneistä asiakirjoista, sillä asiakirjat ovat julkisuuslain tarkoittamalla ta-
valla viranomaisen eli Pirhan asiakirjoja. Palveluntuottajalla on käyntikohtainen do-
kumentointi asiakkaan palvelutapahtumista. 

 
9.2. Potilasasiakirjojen salassapito 

 
Potilasasiakirjat ovat salassa pidettävää tietoa. Palveluntuottajan tulee noudattaa 
huolellisuutta tietojen käsittelyssä. Palveluntuottajan tulee käsitellä asiakirjoja siten, 
kuin EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa (679/2016, ”tietosuoja-asetus”), tieto-
suojalaissa (1050/2018), potilaslaissa (785/1992), terveydenhuoltolaissa 
(1326/2010), laissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsit-
telystä (159/2007) sekä muussa sovellettavassa sosiaali- ja terveydenhuollon lain-
säädännössä säädetään. Palveluntuottaja sitoutuu salassapitovelvollisuuteen 
palse.fi-portaaliin rekisteröityessään ja salassapitovelvollisuuteen sitoutuminen on 
palse.fi-portaalin käyttämisen edellytys. 
 

9.3. Henkilötietorekisteri ja rekisterinpitäjä 
 
Pirhan lukuun suoritettavassa palvelusetelin palvelutuotannossa syntyvät asiakas- 
ja potilasasiakirjat muodostavat potilas- ja asiakastietojen henkilötietorekisterin (Ef-
fector-yhteisrekisteri).  
 
Tietosuoja-asetuksen tarkoittama rekisterinpitäjä on Pirkanmaan hyvinvointialue. 
 
Tuottaessaan palvelua Pirhan lukuun palveluntuottaja toimii tietosuoja-asetuksen 
tarkoittamana henkilötietojen käsittelijänä. Palveluntuottajalla on oikeus käsitellä 
Pirhan potilastietoja ainoastaan tuottaakseen palvelusetelillä Pirhan asiakkaille lää-
kinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalveluja tämän palvelusetelin sääntökirjan mu-
kaisesti.  
 
Palveluntuottaja sitoutuu rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän välistä suh-
detta ja osapuolten oikeuksia ja velvollisuuksia koskeviin henkilötietojen käsittelyn 
sopimusehtoihin rekisteröityessään palse.fi-portaaliin ja sitoutuminen on palse.fi-

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/72897
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portaalin käyttämisen edellytys. 
 
Palveluntuottajan tulee järjestää potilas- ja asiakasasiakirjojen käsittely siten, että 
edellä mainitut palvelusetelitoiminnassa syntyvät Pirhan rekisteriin kuuluvat asiakir-
jat ovat erotettavissa palveluntuottajan muista mahdollisista henkilötietorekiste-
reistä.  
 

9.4. Potilasasiakirjojen säilytys 
 

Mikäli palveluntuottajalla on hallussaan muita asiakkaan hoidon kannalta merkittä-
viä potilasasiakirjoja, kuuluvat myös nämä asiakirjat rekisterinpitäjänä toimivalle Pir-
halle. Palveluntuottaja säilyttää edellä mainittuja asiakirjoja rekisterinpitäjän lukuun 
kaksitoista (12) vuotta potilaskohtaisen palvelun päättymisestä sekä vastaa näihin 
asiakirjoihin mahdollisesti kohdistuvien tietopyyntöihin vastaamisesta rekisterinpitä-
jän puolesta. 
 
Tietosuoja-asetuksen 5 artiklan mukaan henkilötiedot on säilytettävä muodossa, 
josta rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen tietojen-
käsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten.  
 
Palveluntuottajan tulee säilyttää ostopalveluja koskevassa potilasrekisterissään ne 
asiakirjat, jotka ovat tarpeen palveluntuottajan oman toiminnan arvioimiseksi esi-
merkiksi valvontatilanteita tai potilasvahinkotilanteita varten. 
 
Tietojen on säilyttävä virheettöminä ja eheinä. Palveluntuottajan tulee säilyttää ja 
käsitellä potilasasiakirjoja ja niihin sisältyviä tietoja huolellisesti ja julkisuuslain mu-
kaisen hyvän tiedonhallintatavan mukaisesti. Paperiasiakirjat tulee säilyttää luki-
tuissa huoneissa tai kaapeissa. Asiakirjojen säilytystiloissa on huomioitava palotur-
vallisuus sekä vesivahinkovaara. Sähköisiä asiakirjoja tulee käsitellä tietoturvalli-
sesti ja niiden pitää olla suojattu käyttäjätunnuksella, salasanalla ja tekstiviestillä tai 
toimikortin PIN-koodilla. 
 
Asiakirjojen arkistoinnissa noudatetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja po-
tilasasiakirjojen säilytysaikoihin liittyviä määräyksiä (mm. sosiaali- ja terveysministe-
riön asetus potilasasiakirjoista (298/2009). 

 

10. Valvonta ja sääntökirjan muuttaminen 

Pirha ja palveluntuottaja asettavat nimeltä tai asemaltaan henkilön tai henkilöt, jotka toimi-
vat yhteyshenkilöinä ja vastuuhenkilöinä sääntökirjan toteuttamisessa ja ilmoitusten vas-
taanottajina. 
 
Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintoylilääkäri nimeää lääkinnällisen kuntoutuksen kuntou-
tuspalveluiden palvelusetelin ohjausryhmän. 
 
Ohjausryhmä valvoo hyväksyttyjen palveluntuottajien palvelujen laatua ja asiakastyytyväi-
syyttä siten, että palvelujentuottajat täyttävät toiminnalle asetetut vähimmäisedellytykset 
sekä varmistaa, että palvelujen laatu täyttää palvelusetelilain ja sääntökirjan mukaiset kri-
teerit. 
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Ohjausryhmä valmistelee tarvittavat muutokset sääntökirjaan ja sen liitteisiin, jotka Pirhan 
määrittämä viranhaltija hyväksyy. Pirhan edustaja ilmoittaa muutoksista palveluntuottajalle 
välittömästi viranhaltijan tekemän päätöksen jälkeen. Mikäli palveluntuottaja ei halua tulla 
sidotuksi muuttuneisiin sääntöihin, tulee sen ilmoittaa siitä kirjallisesti Pirhalle kuudenkym-
menen (60) päivän kuluessa muutosilmoituksen lähettämisestä. Mikäli Pirhalle ei toimiteta 
edellä mainittua ilmoitusta, sitoutuu palveluntuottaja noudattamaan muuttuneita ehtoja 
muutosilmoituksessa mainitusta päivästä lukien, kuitenkin aikaisintaan kuusikymmentä (60) 
päivää muutosilmoituksen toimittamisesta.  
 
Tämä sääntökirja on voimassa toistaiseksi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIITTEET Liite 1. Palvelusetelin arvot 
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LIITE 1. PALVELUSETELIN ARVOT 
 
 
 
Palveluseteli tavanomaiselle peruukille 
 
Palvelusetelin arvo: 
 

• 254 euroa (alv 0 %) 

• 314, 96 (alv 24 %) 
 
Muita kustannuksia ei hyväksytä. 
 
 
Palveluseteli aitohiusperuukille 
 
Palvelusetelin arvo: 
 

• 469,00 euroa (alv 0 %) 

• 581,56 euroa (alv 24 %) 
 
Muita kustannuksia ei hyväksytä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


