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Sääntökirja palvelusetelipalvelujen 

tuottamisesta – yleinen osa  

  

1 Määritelmät  
  

Tässä sääntökirjassa  

  

1. asiakkaalla tarkoitetaan sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 3 §:n 1 kohdassa 

tarkoitettua asiakasta ja potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 2 §:n 1 kohdassa tarkoitettua poti-

lasta;  

  

2. palvelusetelillä tarkoitetaan järjestämisvastuussa olevan kunnan sosiaali- ja terveyspalvelun saajalle 

myöntämää sitoumusta korvata palvelujen tuottajan antaman palvelun kustannukset kunnan ennalta mää-

räämään arvoon asti. Palveluseteli on yksi tapa järjestää kunnan lakisääteisiä sosiaali- ja terveydenhuolto-

palveluja. Tämän vuoksi asiakkaan asemaan vaikuttavat samat erityislainsäädännön säännökset kuin 

muillakin tavoin järjestetyissä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluissa. Palvelusetelin käyttäjällä on kuiten-

kin muista järjestämistavoista poiketen oikeus valita haluamansa kunnan hyväksymä palvelun tuottaja.  

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009) säätelee palvelusetelin käyttöä. Palvelusete-

lilakia sovelletaan palvelusetelin käyttämiseen kuntien järjestämissä sosiaali- ja terveyspalveluissa. Lakia 

sovelletaan ainoastaan yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen hankkimiseksi. Tämän vuoksi lakia ei voi 

soveltaa julkisyhteisöjen tuottamien palvelujen hankkimiseen. Palvelusetelijärjestelmässä kunta ei tule so-

pimusosapuoleksi palvelusta sovittaessa, sillä kyseessä on kuluttajan asemassa olevan asiakkaan ja pal-

velun tuottajan välinen sopimus;  

  

3. tulosidonnaisella palvelusetelillä tarkoitetaan palveluseteliä, jonka arvo määräytyy kunnan määrittele-

mien asiakkaan jatkuvien ja säännöllisten tulojen mukaan tai jonka arvo perustuu tulojen huomioon otta-

miseen sosiaalihuoltolain 3 a luvussa tai sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 10 a 

- 10c §:ssä säädetyllä tavalla;  

  

4. omavastuuosuudella tarkoitetaan sitä osuutta yksityisen palvelun tuottajan tuottaman palvelun hinnasta, 

jota kunnan myöntämän palvelusetelin arvo ei kata ja joka jää asiakkaan maksettavaksi; ja  

  

5. sääntökirjalla tarkoitetaan asiakirjaa, jolla kunta asettaa palvelusetelilain 5 §:ssä tarkoitetut hyväksymis-

kriteerit palvelun tuottajille. Kunta velvoittaa palvelun tuottajat jatkuvasti noudattamaan sääntökirjan mää-

räyksiä. Yksityinen palvelun tuottaja sitoutuu noudattamaan tämän sääntökirjan ehtoja siitä alkaen, kun 

palvelun tuottaja hyväksytään palvelusetelillä toteutettavien sosiaali- tai terveyspalvelujen tuottajaksi. Itse 

palvelua tuotettaessa sitä koskevan sopimuksen osapuolina ovat palvelun tuottaja ja asiakas. Sopimuk-

sen sitoumukset ja vastuut eivät kohdistu kuntaan. Se, mitä säädetään kunnasta, soveltuu myös kuntayh-

tymään.  

  

2 Asiakkaan asema  
  

Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä hänelle tarjotusta palvelusetelistä, jolloin kunnan tulee ohjata hänet 

kunnan muilla tavoin järjestämien palvelujen piiriin.  
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Palvelusetelin saanut asiakas tekee palvelujen tuottajan kanssa sopimuksen palvelun hankkimisesta. Tätä 

sopimussuhdetta koskevat sopimuksen sisällön mukaan määräytyvät kuluttajaoikeuden ja sopimusoikeuden 

säännökset ja oikeusperiaatteet. Asiakkaan ja palvelun tuottajan välistä sopimusta koskevan erimielisyyden 

saattamisesta kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi säädetään kuluttajariitalautakunnasta annetussa 

laissa.  

  

  

Kunnan on selvitettävä asiakkaalle tämän asema palveluseteliä käytettäessä, palvelusetelin arvo, palvelun 

tuottajien hinnat, omavastuuosuuden määräytymisen perusteet ja arvioitu suuruus sekä vastaavasta pal-

velusta sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain mukaan määräytyvä asiakasmaksu.  

  

Asiakkaan on annettava palvelusetelin myöntämistä varten tarvittavat tulotiedot.  

  

Asiakkaalle on annettava myös tieto siitä, mistä muualta ja mitä häntä koskevia tietoja voidaan hänen suos-

tumuksestaan riippumatta hankkia.  

  

Asiakkaalle on varattava tilaisuus tutustua muualta hankittuihin tietoihin ja antaa asiassa tarpeellinen sel-

vitys. Asiakkaan valittua palvelusetelin, hänen tulee itse hakeutua hyväksytylle yksityiselle palvelun tuot-

tajalle.  

  

Reklamaatiotilanteessa kuluttajan tulee ilmoittaa tyytymättömyydestään sopimuskumppanilleen eli pal-

velun tuottajalle.  

  

Asiakkaan asemaan sovelletaan palvelusetelilakia, sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista an-

nettua lakia sekä potilaan asemasta ja oikeuksista annettua lakia.  

  

Palvelujen tuottamiseen palvelusetelillä sovelletaan kuluttajansuojalakia. Lain mukaan elinkeinonharjoittaja 

ei muun muassa saa kulutushyödykettä tarjotessaan käyttää sopimusehtoa, jota hyödykkeen hinta ja muut 

asiaan vaikuttavat seikat huomioon ottaen on pidettävä kuluttajien kannalta kohtuuttomana. Asiakkaalla on 

oikeus käyttää kuluttajaoikeuden mukaisia oikeusturvakeinoja reklamaatiotilanteessa. Seuraamuksiin kuulu-

vat kuluttajan oikeus pidättyä maksusta, virheen oikaisu, hinnanalennus, kaupan purku ja vahingonkorvaus. 

Palveluseteliä käyttävä asiakas voi saattaa sopimussuhdettaan koskevan erimielisyyden kuluttajariitalauta-

kunnan käsiteltäväksi.  

  

Potilaslain mukaan potilaan oikeusturvakeinoja ovat terveydenhuollon toimintayksikön vastaavalle joh-

tajalle tehtävä muistutus sekä oikeus tehdä kantelu hoidosta tai hoitoon liittyvästä kohtelustaan tervey-

denhoitoa valvovalle viranomaiselle, joita ovat lääninhallitukset sekä sosiaali- ja terveysalan lupa- ja 

valvontavirasto Valvira.  

  

Sosiaalihuoltolain mukaan asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus kohtelustaan sosiaalihuollon toimintayk-

sikön vastuuhenkilölle tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle. Asiakkaalla on myös mahdollisuus kan-

telun tekemiseen.  

  

3 Palvelun tuottajan velvoitteet  
  

Palvelun tuottaja on palvelusetelijärjestelmän puitteissa palvelua tuottava, yksityisestä terveydenhuol-

losta annetussa laissa (152/1990) tai yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetussa laissa 

(603/1996) tarkoitettu palvelun tuottaja. Palvelun tuottaja sitoutuu täyttämään palvelusetelilain 

(569/2009) 5 §:n mukaiset yleiset ehdot.  
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Kunnalla on oikeus vaatia palvelun tuottajaa toimittamaan kirjalliset todistukset tai muun riittävän 

näytön siitä, että tässä kohdassa mainitut yleiset edellytykset täyttyvät.  

  

1. Rekisteröinti ennakkoperintärekisteriin  

Palvelun tuottaja sitoutuu olemaan rekisteröitynä verohallinnon ennakkoperintärekisterissä.  

  

2. Palvelun tuottajaa koskevan erityislainsäädännön edellytykset  

Palvelujen tuottajan tulee täyttää kulloinkin voimassa olevat, sitä koskevat erityislainsäädännön edellytykset. 

Tässä tapauksessa erityislainsäädännöllä tarkoitetaan erityisesti yksityisestä terveydenhuollosta annettua 

lakia (152/1990) tai yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annettua lakia (603/1996).  

  

Palvelua tuottavan yksikön kohdalla edellytysten täyttyminen on tarkastettu yksikön perustamisvai-

heessa. Perustamisluvan myöntää toimivaltainen aluehallintovirasto (AVI) tai Sosiaali- ja terveysalan 

lupa- ja valvontavirasto Valvira. Luvan saanut palvelujen tuottaja rekisteröidään yksityisten sosiaali- 

ja terveyspalvelujen antajien Ysteri-rekisteriin, jota AVIt ylläpitävät yhdessä Valviran kanssa. Sellaiset 

palveluntuottajat, jotka eivät harjoita ympärivuorokautista sosiaalipalvelutoimintaa tekevät toimiluvan 

hakemisen sijaan ilmoituksen toiminnan aloittamisesta sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle 

siinä kunnassa, jossa palvelun tuottaja antaa ko. palveluja.  

  

3. Vähimmäispalvelutaso  

Palvelun tuottajan tuottamien palvelujen on jatkuvasti vastattava vähintään sitä tasoa, jota edelly-

tetään vastaavalta kunnalliselta toiminnalta. Samoin palvelun tuottajan on toteuttava asiakkaansa 

oikeuden laadultaan hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon sekä sosiaalipalveluihin. Käytännössä 

kunta hyväksyy palvelun tason siinä vaiheessa, kun se valitsee tietyn palveluntuottajan mukaan 

palvelusetelijärjestelmään ja ottaa tältä asiaa koskevan sitoumuksen. Palvelun tuottaja sitoutuu 

kuvaamaan kunnalle, miten sen henkilöstö ylläpitää ammattitaitoaan.  

  

4. Vakuutusturva  

Palvelun tuottaja sitoutuu ottamaan ja pitämään voimassa toimintansa edellyttämät lakisääteiset va-

kuutukset vastuun varalta, kuten potilasvahinkolain sekä terveydenhuollon ammattihenkilöistä anne-

tun lain mukaiset vakuutukset.  

Mahdolliset vahingot korvataan ensisijaisesti palvelun tuottajan vakuutuksesta ja viime kädessä palve-

lun tuottaja vastaa niistä vahingonkorvauslain mukaisesti. Kunta ei vastaa palvelun tuottajan palvelujen 

saajalle aiheuttamista vahingoista. Jos palvelu joudutaan uusimaan tai asiakas tarvitsee muuta palve-

lua palvelun tuottajan virheestä johtuvasta syystä tai toimenpiteen suorittamisen virheellisyyden vuoksi, 

vastaa aiheutuvista kustannuksista palvelun tuottaja.  

  

5. Toimitilat  

Palvelun tuottajan toimitilojen on jatkuvasti täytettävä turvallisuusmääräykset niin että yksikössä huo-

lehditaan asiakkaiden turvallisuudesta lain ja viranomaisten määräysten mukaisesti. Samoin toimitilo-

jen on täytettävä lain edellyttämät palvelun tuottajalle asetetut hyväksymisedellytykset. Liikuntarajoittei-

sella, esimerkiksi pyörätuolia käyttävällä asiakkaalla tulee olla esteetön pääsy palvelun tuottajan toimi-

tiloihin.  

  

6. Hintatiedot ja ajanvarauksen peruuttaminen  

Palvelun tuottajalla on oltava internet-sivut, joilta käy ilmi toimitilojen osoitetiedot sekä tarjotta-

vien palvelujen hintatiedot. Mikäli palveluun varataan tapaamisaika, on palvelun tuottajan infor-

moitava palveluseteliä käyttävää asiakasta siitä, että asiakkaan on itse korvattava aiheutuneet 

kustannukset täysimääräisenä, kuitenkin enintään 50 % toimenpiteen kokonaishinnasta, mikäli 

tämä jättää ajanvarauksen peruutuksen tekemättä tai peruu ajan liian myöhään. Tarjottavien 

palvelujen hintatiedot tulee toimittaa asiakkaalle hänen pyynnöstään myös kirjallisessa muo-

dossa. Palvelun tuottajan tulee olla tavoitettavissa puhelimitse virka-aikana.  
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7. Henkilökunta  

Asiakkaalla on oikeus saada palvelua valintansa mukaan joko suomen tai ruotsin kielellä. Palvelun 

tuottaja sitoutuu huolehtimaan siitä, että sen henkilökuntaan kuuluu riittävä määrä tämän kohdan edel-

lytykset täyttäviä henkilöitä.  

Palvelun tuottaja sitoutuu huolehtimaan siitä, että palvelun tuottaja taikka sen johtohenkilö tai 

edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävä henkilö ei ole syyllistynyt rikosrekisteristä ilmenevällä 

lainvoimaisella tuomiolla laissa julkisista hankinnoista 53 §:ssä mainittuun rikokseen tai tekoon tai 

sanotun lain 54 §:n mukaiseen laiminlyöntiin.  

Hyväksytyllä palvelun tuottajalla on oikeus osoittaa palvelusta vastaava henkilö. Palvelun tuottaja 

vastaa myös alihankkijoidensa toiminnasta samassa laajuudessa ja kuten omasta toiminnastaan.  

  

8. Asiakastyytyväisyys ja potilaspalaute  

Palvelun tuottaja sitoutuu toimimaan siten, että asiakastyytyväisyys on hyvä.  

  

Kertaluontoisissa tai määrätyn ajan kestävissä hoitopalveluissa palvelun tuottaja sitoutuu toimittamaan asiak-

kaan hoitopalautteen kunnalle kahden viikon kuluessa hoidon päättymisestä. Hoitopalautteen tulee olla kun-

nan käytettävissä ennen kuin lasku maksetaan.  

  

9. Tiedonanto kunnalle  

Palvelun tuottajan tulee informoida kuntaa säännöllisesti tarjoamiensa palvelujen laadun valvon-

nasta sekä hoitopalvelujen osalta potilasturvallisuudesta. Kuntaa tulee erityisesti informoida asi-

akkaiden ja potilaiden tekemistä reklamaatioista ja korvausvaatimuksista, reklamaatioihin johta-

neista syistä ja niiden johdosta tehdyistä toimenpiteistä.  

Palvelun tuottajan tulee raportoida kunnalle palvelusetelillä tuotettua hoitoa koskevista julkisoikeudel-

lisista valituksista, kanteluista ja hoitovahinkoilmoituksista samoin kuin kaikkia edellä mainittuja kos-

kevista ratkaisuista.  

  

10. Potilasasiakirjat  

Palvelun tuottaja laatii palvelusetelijärjestelmässä potilas- ja asiakasasiakirjat palvelutapahtuman 

yhteydessä. Palvelun tuottajan tulee noudattaa huolellisuutta tietojen käsittelyssä ja esimerkiksi 

huolehtia siitä, että salassa pidettäviä tietoja käsitellään oikein. Palvelun tuottajan tulee käsitellä 

asiakirjoja siten kuin henkilötietolaissa (523/1999) ja laissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastie-

tojen käsittelystä (159/2007) sekä muussa sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännössä sääde-

tään. Kunta on palvelusetelillä järjestettävässä palvelussa syntyvien potilas- ja asiakasasiakirjojen 

henkilötietolaissa tarkoitettu rekisterinpitäjä.  

Palvelun tuottajan tulee asiakirjoja käsitellessään noudattaa, mitä kunnan asiakirjojen käsittelystä 

säädetään (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999). Palvelujen tuottajan tulee laatia 

asiakas- ja potilastietoja sisältävät asiakirjat henkilötietolain, potilaslain ja sosiaalihuollon asiakas-

lain edellyttämällä tavalla vastaavasti kuin omassa toiminnassaan. Omalla toiminnalla tarkoite-

taan kunnan omaa palvelutuotantoa. Jos palvelujen tuottaja laatii toiminnassaan asiakirjoja ma-

nuaalisesti, kunnan tulee huolehtia, että palveluseteliä käytettäessä kyseiset asiakirjat viedään 

sähköiseen järjestelmään vastaavasti kuin kunnan itsensä tuottamissa palveluissa.  

Terveydenhuollon lainsäädännöstä tulee vaatimus ylläpitää rekisteriä. Terveydenhuollon ammattihenki-

löllä on lakiin perustuva velvollisuus säilyttää potilasasiakirjoja. Tästä syystä terveydenhuollon ammatti-

henkilön tulee pitää rekisteriä ja säilyttää kopio jokaisesta kunnalle toimittamastaan asiakirjasta voidak-

seen esittää asiakirjat terveydenhuollon viranomaisille mahdollisten potilasvahinko tai muiden valvonta-

asioiden yhteydessä. Palvelun tuottaja on velvollinen säilyttämään kunnalle toimitettujen asiakirjojen ko-

pioita saman säilytysajan kuin mikä kunnalle on lainsäädännössä määritelty koskien asiakirjojen säilyttä-

mistä. Sama koskee käyttölokitiedostoja.  
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Asiakas voi esittää tarkastuspyynnön tai virheen oikaisupyynnön rekisterinpitäjälle eli kunnalle 

tai, jos palvelun tuottajan ja kunnan välillä on erikseen sovittu, suoraan palvelun tuottajalle. 

Kunta on kuitenkin viime kädessä se, joka ratkaisee tarkastus- ja oikaisupyynnön.  

Koska kyse on viranomaisasiakirjoista, tiedon luovutuksesta päättää aina kunta rekisterinpitäjänä. 

Asiakirjojen luovuttamista ja salassapitoa koskevia julkisuuslain säädöksiä sovelletaan asiakirjoi-

hin silloinkin, kun ne ovat palvelun tuottajan hallussa. Asiakirjojen käsittelyä säätelee myös laki 

sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007). 

 

11. Sähköisen palvelusetelijärjestelmän käytön ehdot 

Sähköinen palvelusetelijärjestelmä sisältää potilastietoja ja palvelun tuottajan tulee siten valvoa erityisen tar-

kasti omien käyttöoikeuksien myöntämistä, hallintaa sekä niiden käyttöä. Palvelun tuottaja on myös velvolli-

nen ilmoittamaan HUSille havaitsemistaan järjestelmään liittyvistä uhkatekijöistä tai väärinkäytösepäilyistä. 

Palvelun tuottaja sitoutuu täyttämään erityisesti seuraavat ehdot: 

a) Palvelun tuottajan on noudatettava kaikkia potilastietoja sisältävien sähköisten järjestelmien sekä niiden 
käyttöä koskevaa lainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä ja ohjeita. 

b) Palvelun tuottaja vastaa oman organisaation käyttäjätunnusten hallinnoinnista. Tämä pitää sisällään uu-
sien tunnusten luonnin, käyttäjien käyttöprofiilien asianmukaisen valinnan, salasanojen ylläpidon, sekä 
käyttäjätunnusten poistamisen. 

c) Mikäli palvelun tuottajan pääkäyttäjä ei ole terveydenhuollon ammattihenkilö ja siten ole oikeutettu Väes-
törekisterikeskuksen terveydenhuollon ammattikorttiin, tulee pääkäyttäjällä olla voimassa oleva tervey-
denhuollon henkilöstökortti tai toimijakortti järjestelmään kirjautumista varten. 

d) Kaikilla järjestelmää käyttävillä hoitohenkilöillä tulee olla voimassa oleva Väestörekisterikeskuksen ter-
veydenhuollon ammattikortti järjestelmään kirjautumista varten. 

e) Uutta tunnusta luotaessa tulee palvelun tuottajan varmistaa käyttäjän henkilöllisyys, sekä oikeus käyttää 
profiilin käyttäjälle valtuuttamia tietoja. Tunnusta luotaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota käyttäjän 
varmentamisessa käytettäviin tietojen oikeellisuuteen, kuten sähköpostiosoitteeseen sekä matkapuhelin-
numeroon. Lisäksi tulee käyttäjätunnus ja salasana toimittaa käyttäjälle luotettavasti ja suojattua kana-
vaa käyttäen. (Sähköposti ei ole suojattu kanava.) 

f) Salasanoja tai käyttäjän yhteystietoja muutettaessa tulee näiden oikeellisuudesta varmistua, sekä uusi 
salasana toimittaa käyttäjälle luotettavasti ja suojattua kanavaa käyttäen. (Sähköposti ei ole suojattu ka-
nava.) 

g) Palvelun tuottajan työntekijän työsuhteen päättyessä on palvelun tuottaja velvollinen viipymättä poista-
maan työntekijän käyttäjätunnukset. 

h) Palvelun tuottaja on velvollinen viipymättä vaihtamaan salasanan tai poistamaan käyttäjän, mikäli jompi-
kumpi näistä on kadonnut tai on epäilys salasanan tai käyttäjätunnusten joutumisesta vieraan henkilön 
haltuun. 

i) Palvelun tuottaja on velvollinen viipymättä ilmoittamaan HUSille mikäli on olemassa epäilys, että ulko-
puolinen taho on voinut päästä käsiksi järjestelmään tai sen sisältämiin tietoihin. 

 

12. Markkinointi  

Palvelun tuottajan markkinoinnin on oltava asiallista, luotettavaa ja hyvän tavan mukaista. Ylisanoja tai ver-

tailumuotoja ei saa käyttää. Markkinoinnilla ei tule luoda tarpeetonta sosiaali- tai terveydenhuoltopalvelujen 

kysyntää. Ilmoituksen tulee sisältää tiedot vastaanottopaikasta, -ajasta ja ajanvarausmahdollisuudesta. Hin-

noista ilmoittamisen tulee tapahtua vertailukelpoisella tavalla siten, että palveluseteliä käyttävä asiakas voi 

vaivatta päätellä palvelun kokonaishinnan ja sen osuuden, joka jää hänen maksettavakseen.  

 

13. Lainsäädäntö  

Palvelun tuottajan on noudatettava kaikkia palvelun tuottajaa ja sen toimintaa koskevaa lainsäädän-

töä ja viranomaismääräyksiä ja ohjeita.  

Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan voimassa olevaa työsopimuslainsäädäntöä ja alan työehtosopimuk-

sia. Palveluun sovelletaan Suomen lainsäädäntöä.  

  

14. Kunnan asettamat muut vaatimukset  
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Palvelun tuottaja sitoutuu noudattamaan kunnan kussakin yksittäistapauksessa mahdollisesti aset-

tamia muita vaatimuksia. Kunta voi kussakin yksittäistapauksessa asettaa palvelua tuottavalle yksi-

kölle edellä mainittujen edellytysten lisäksi myös muita vaatimuksia. Tämän säännöksen tarkoituk-

sena on antaa kunnalle joustavat mahdollisuudet huomioida esimerkiksi tietyn asiakasryhmän eri-

tyistarpeet. Kunta voi vaatia, että palvelun tuottaja ylittää tietyt minimiedellytykset esimerkiksi re-

surssiensa puolesta, mutta tällaista ehtoa ei saa muotoilla tiettyä palvelun tuottajaa suosivaan ja 

toisia syrjivään muotoon.  

  

15. Hyväksymisen peruuttaminen  

Kunnalla on oikeus peruuttaa palvelun tuottajan hyväksyminen ja poistaa palvelun tuottajan 

nimi hyväksyttyjen palvelun tuottajien listasta välittömästi ilman irtisanomisaikaa, mikäli: 

a) hyviä hoito- ja palvelukäytäntöjä ei noudateta;  

b) palvelun tuottaja ei noudata kunnan kirjallisesta kehotuksesta huolimatta sääntökirjan ehtoja;  

c) palvelun tuottaja on tullut maksukyvyttömäksi, ei ole kyennyt hoitamaan laskujaan eräpäivään men-

nessä, on aloittanut akordimenettelyn, on asetettu selvitystilaan tai on välittömässä vaarassa tulla 

asetetuksi selvitystilaan; tai  

d) palvelun tuottaja tai joku sen johtoon kuuluva henkilö on tuomittu syyllisenä elinkeinotoimintaan liitty-

vässä rikoksessa.  

  

4 Kunnan velvoitteet  
  

Kunnan on pidettävä luetteloa hyväksymistään palvelujen tuottajista. Tiedot palvelujen tuottajista, näiden 

tuottamista palveluista ja niiden hinnoista tulee olla julkisesti saatavilla internetissä ja muulla soveltuvalla 

tavalla.  

Kunnan on selvitettävä asiakkaalle tämän asema palveluseteliä käytettäessä, palvelusetelin arvo, palvelun 

tuottajien hinnat, omavastuuosuuden määräytymisen perusteet ja arvioitu suuruus sekä vastaavasta palve-

lusta sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain mukaan määräytyvä asiakasmaksu. 

Kunnan täytyy informoida asiakasta siitä, mistä ja mitä häntä koskevia tietoja voidaan hänen suostumuk-

settaan hankkia. Kunnan on varattava asiakkaalle tilaisuus tutustua muualta hankittuihin tietoihin ja tarvitta-

essa antaa asiaa koskevaa selvitystä.  

Kunnan tulee peruuttaa palvelujen tuottajan hyväksyminen ja poistaa palvelujen tuottaja luette-

losta, jos hyväksymiselle asetetut edellytykset eivät enää täyty tai palvelujen tuottaja pyytää hy-

väksymisen peruuttamista.  

Kunnalla on lisäksi velvollisuus valvoa hyväksymiensä palvelujen tuottajien palvelujen laatua hyväksymisme-

nettelyn lisäksi myös palvelujen tuottamisen yhteydessä. Kunnan tulee täten varmistaa, että palvelujen tuot-

tajat täyttävät toiminnalle asetetut vähimmäisedellytykset.  

Kunta valitsee palvelusetelijärjestelmän piiriin kuuluvat palvelun tuottajat palvelusetelilain edellyttä-

mällä tavalla. Kunnan tulee ottaa palvelun tuottajan valintaa koskeva asia käsittelyyn yhden (1) 

kuukauden kuluessa palvelun tuottajan ilmoittautumisesta ja tehtävä päätös palvelun tuottajan hy-

väksymisestä tai hylkäämisestä kolmen (3) kuukauden kuluessa ilmoittautumisesta.  

Asiakas- ja potilasasiakirjat, jotka syntyvät setelillä palvelua järjestettäessä ja toteutettaessa, ovat viran-

omaisen asiakirjoja. Vaikka palvelujen tuottaja laatii asiakirjat palvelutapahtuman yhteydessä, vastaa 

kunta rekisterinpitäjänä viime kädessä niiden käsittelystä. Palvelujen järjestämisen ja toteuttamisen 

kannalta olennaiset tiedot on tallennettava viimeistään palvelutapahtuman päättyessä aina kunnan 

omaan asiakas- tai potilasrekisteriin. Palvelun tuottajan ja kunnan tulee myös varmistaa, että palvelujen 

järjestämisen ja toteuttamisen kannalta tarpeelliset tiedot siirtyvät osapuolelta toiselle palvelutapahtu-

man eri vaiheissa. Tämä mahdollistaa sen, että jokaisen potilaan ja asiakkaan asiakirjat muodostavat 

hänen hoitonsa tai huoltonsa kannalta välttämättömän jatkuvan kokonaisuuden, johon tulee hoitoa ja 

huoltoa koskevat ratkaisut perustaa.  
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5 Verotus  
  

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  

  

Palveluseteliä käytettäessä asiakkaan omavastuu ei oikeuta kotitalousvähennykseen tuloverotuksessa.  

  

Arvonlisäverolain 34 §:n mukaan veroa ei suoriteta terveyden- ja sairaanhoitopalvelun myynnistä.  

Terveyden- ja sairaanhoitopalvelulla tarkoitetaan ihmisen terveydentilan sekä toiminta- ja työkyvyn määrittä-

miseksi taikka terveyden sekä toiminta- ja työkyvyn palauttamiseksi tai ylläpitämiseksi tehtäviä toimenpiteitä, 

jos kysymyksessä on:  

  

1. valtion tai kunnan ylläpitämässä terveydenhuollon toimintayksikössä annettava hoito taikka yksityi-

sestä terveydenhuollosta annetussa laissa tarkoitettu hoito; tai  

  

2. sellaisen terveydenhuollon ammattihenkilön antama hoito, joka harjoittaa toimintaansa lakiin perustu-

van oikeuden nojalla tai joka on lain nojalla rekisteröity.  

  

Arvonlisäverolain 37 §:n mukaan veroa ei suoriteta sosiaalihuoltona tapahtuvasta palvelujen ja tava-

roiden myynnistä. Sosiaalihuollolla tarkoitetaan valtion tai kunnan harjoittamaa sekä sosiaaliviran-

omaisten valvomaa muun sosiaalihuollon palvelujen tuottajan harjoittamaa toimintaa, jonka tarkoituk-

sena on huolehtia lasten ja nuorten huollosta, lasten päivähoidosta, vanhustenhuollosta, kehitysvam-

maisten huollosta, muista vammaisten palveluista ja tukitoimista, päihdehuollosta sekä muusta tällai-

sesta toiminnasta.  

  

6 Valvonta ja sääntökirjan muuttaminen  
  

Kunta on palvelusetelilain nojalla velvollinen valvomaan hyväksymiensä yksityisten palvelun tuottajien tuotta-

mien palvelujen tasoa ja poistamaan palvelun tuottaja hyväksyttyjen palvelun tuottajien joukosta, mikäli 

sääntökirjan määräyksiä ei noudateta. Asiakkaan käyttäessä palveluseteliä kunta ei ole sopimussuhteessa 

sosiaali- tai terveyspalvelua tuottavaan yksityiseen palvelun tuottajaan.  

  

Palvelun tuottaja sitoutuu noudattamaan sääntökirjan ehtoja. Mikäli palvelun tuottaja ei täytä sääntökirjassa 

määrättyjä ehtoja, kunta voi poistaa palvelun tuottajan hyväksyttyjen palvelun tuottajien joukosta.  

  

Kunta ja palvelun tuottaja asettavat nimeltä tai asemaltaan henkilön tai henkilöt, jotka toimivat yhteyshenki-

löinä ja vastuuhenkilöinä sääntökirjan toteuttamisessa ja ilmoitusten vastaanottajina.  

  

Kunnalla on oikeus tehdä muutoksia tämän sääntökirjan ja sen liitteiden sisältämiin määräyksiin.  

Kunta ilmoittaa muutoksista palvelun tuottajalle kirjallisesti välittömästi päätöksen tekemisen jälkeen. 

Mikäli palvelun tuottaja ei halua tulla sidotuksi muuttuneisiin sääntöihin, tulee sen ilmoittaa siitä kirjal-

lisesti kunnalle kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa muutosilmoituksen lähettämisestä. Mikäli 

kunnalle ei toimiteta edellä mainittua ilmoitusta, sitoutuu palvelun tuottaja noudattamaan muuttuneita  

ehtoja muutosilmoituksessa mainitusta päivästä lukien, kuitenkin aikaisintaan kuusikymmentä (60) päivää 

muutosilmoituksen toimittamisesta.  

    

Tämä sääntökirja on voimassa toistaiseksi. 
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Palvelukohtainen osio – sääntökir-

jan erityinen osa  

  

7 Palvelusetelijärjestelmän asiakkaat ja potilaat  
  

7.1 Palvelusetelijärjestelmän piiriin kuuluvat asiakkaat ja potilaat  

Kuntayhtymä valitsee lähetetietojen perusteella palvelusetelijärjestelmään otettavat potilaat. Potilaalla on oi-

keus kieltäytyä palvelusetelistä. Kuntayhtymä antaa palvelusetelin sen palvelumuodokseen valinneelle poti-

laalle ja ohjeistaa potilasta niin, että hän osaa käyttää palveluseteliä oikein. Potilaalle tulee tässä yhteydessä 

ilmoittaa mahdollisuudesta ottaa puhelimitse yhteyttä kuntayhtymän kirurgiseen yksikköön, mikäli potilaalla 

on kysyttävää hoidosta.  

  

7.2 Palvelusetelijärjestelmän ulkopuolelle jäävät asiakkaat ja potilaat  

  
Tässä kohdassa lueteltavat kriteerit sulkevat pois palvelusetelijärjestelmän soveltami-

sen: 

 a) potilaalla ei ole kuntayhtymän hyväksymää lähetettä;  

b) potilas on alle 18 vuoden ikäinen;  

c) potilas ei kykene kommunikoimaan tai tekemään yhteistyötä häntä hoitavan henkilökunnan kanssa esim 

muistisairauden tai päihteidenkäytön vuoksi.  

d) potilas tarvitsee ulkopuolisen henkilön antamaa tulkkausta;  

e) potilas tarvitsee ensikäynnin yhteydessä erikoistutkimuksia laskimotaudin tai vakavan yleissairauden takia    

   (esim. ABI, CT, MRA tai flebografia)  

f) kyseessä ei ole oireita aiheuttava yleisen hoitokäytännön tai hoitosuositusten mukaisesti leikkaushoitoa 

edellyttävä suonikohjutauti tai pinnallisten laskimoiden vajaatoiminta h) potilaalla on avoin säärihaava (C6)  

g)  potilaalla on laboratoriotutkimuksin todettu hyytymisalttius 

h) potilas liikkuu pyörätuolilla tai on vuoteenomana  

 

 

8 Palvelusetelillä tuotettavan palvelun aikarajoitus  
  

Palvelun tuottaja on velvollinen noudattamaan seuraavia ehtoja suonikohjutaudin ja pinnallisen laskimova-

jaatoiminnan polikliinisen ensiarvion yhteydessä:  

• potilaalla on oikeus päästä polikliiniseen tutkimukseen ja arvioon hoitotakuun edellyttämässä ajassa kun-

tayhtymän lähetteen hyväksymisestä lukien  

• palveluseteli on voimassa yhden (1) kuukauden myöntämispäivästä lukien, mihin mennessä potilaan tu-

lee tehdä sopimus ensiarviokäynnistä palveluntuottajan kanssa. Potilaalla on oikeus saada hoito kolmen 

(3) kuukauden kuluessa kuntayhtymän lähetteen hyväksymisestä ja hoitoarvion tarpeen päätöksestä al-

kaen.  

   

9 Palvelun tuottajan henkilökunnan pätevyysvaatimukset  
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Vaadittava henkilökunta muodostuu vähintään tutkimusta ja hoitoarviota tekevästä lääkäristä, jota avustaa 

lukumäärältään riittävä ja riittävän koulutuksen saanut terveydenhuollon ammattihenkilökunta.  Tutkimusta ja 

hoitoarviota tekevän lääkärin pätevyysvaatimuksena on Valviran antama lupa toimia verisuonikirurgian tai 

thorax- ja verisuonikirurgian erikoislääkärinä Suomessa sekä luotettavasti dokumentoitu kokemus laskimoi-

den vajaatoiminnan ultraäänitutkimuksista ja laskimotautien hoidosta. Tämä kokemusvaatimus voidaan täyt-

tää esimerkiksi työtodistuksen tai videon avulla tai muulla vastaavalla tavalla.  

  

10 Palvelun sisältövaatimukset  
  

10.1. Palvelun tuottajan noudatettavat ehdot ja sisältövaatimukset laskimotau-

din ensiarvion yhteydessä  
  

1) Palvelusetelin pätevyysvaatimukset täyttävä erikoislääkäri suorittaa potilaalle yleisen kliinisen tutkimuk-

sen.  

Tutkimukseen sisältyy:  

a) esitietojen kartoittaminen ja liitännäissairauksien kartoittaminen  

b) laskimoiden vajaatoiminnan oireiden kartoittaminen ja niiden merkitsevyyden arviointi  

c) yleinen kliininen status, jossa erityisesti kiinnitetään huomiota taudin kliiniseen luokkaan (CEAP-luo-

kituksen kliininen luokka) ja kohjujen laajuuteen ja kokoon   

2) Käynnin yhteydessä on tehtävä laskimoiden ultraäänitutkimus virtausmittauksineen. Ultraäänitutkimuk-

seen sisältyy:   

d) jalan laskimorunkojen tilan selvittely, vähintään seuraavat laskimot tulee mainita lausunnossa: vena 

safena magna ja parva, vena poplitea (syvän refluksin yhteydessä myös vena femoralis-suonet ja 

säären syvät laskimorungot) ja säären lihaslaskimot  

e) laskimoista tutkitaan refluksia (käänteinen virtaus pinnallisessa järjestelmässä >0.5s ja syvässä jär-

jestelmässä > 1s) ja mahdollisia posttromboottisia muutoksia. Vajaatoimintaisten pintarunkojen 

osalta kirjataan keskimääräinen läpimitta, etäisyys iholta, refluksin ulottuvuus proksimaali- ja distaali-

suuntaan sekä merkittävien refluoivien sivuhaarojen sijainti ja päättyminen.  

f) laajentuneiden perforanttien sijainti (karkeasti: esim. keskireiden mediaalinen, paratibiaalinen jne., 

valokuvauksia ym. ei tarvitse tehdä) ja toiminta  

g) tutkimus tehdään seisten, käyttäen joko manuaalista kompressiota tai puristusmansettia, tarvitta-

essa myös maaten (femoralis communiksen virtaus ja hengitysvariaatio)  

h) merkitään hoitopalautteeseen ultraäänitutkimuksen merkittävät löydökset  

3) Edellä mainittujen havaintojen perusteella lääkäri arvioi saman käynnin aikana:  

i) jatkotutkimusten tarpeen ja niiden menetelmät, kuten MRV, CTV, ENMG ja mahdolliset muiden eri-

koisalojen konsultaatiot  

j) hoidon aiheen 

k) hoitomenetelmän valinnan; erityisesti soveltuvuuden suonensisäiseen katetrihoitoon seuraavasti;  

pelkkä päärunkohoito, päärunkohoito ja seurantakäynti vaahtohoito-poliklinikalla tai päärunkohoito ja 

sivuhaarojen poisto samalla käynnillä. Kliinisen haittaluokan ja uä-löydöksen niin osoittaessa myös 

vaahtokovetushoito tai avotoimenpide tulevat kyseeseen.  

l) potilaan yleisen kelpoisuuden kajoavaan hoitoon    

4) Ensiarvio tulee tehdä molempien jalkojen osalta, jos potilaalla on kummassakin jalassa laskimotautiin 

sopivia oireita.   

5) Palvelun tuottajalla tulee olla valmius mitata hoidettavan raajan ympärysmitta hoidossa käytettävän tuki-

sukan koon määrittämistä varten  

6) Palvelu sisältää vähintään 30 minuutin aikavarauksen potilasta kohden   

  

10.2. Palveluun ulkopuolelle jäävät tutkimukset  
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Palveluun ei kuulu jatkotutkimuksia (CT, flebografia, koepalat ym.) eikä laboratoriotutkimuksia. Ensiarvio-

palveluseteliin ei kuulu hoitotoimenpiteitä. Kosmeettisen vian takia tehtävät lisätutkimukset (esim. toisen oi-

reettoman jalan tutkimus) eivät kuulu palvelusetelin piiriin.  

  

  

11 Asiakkaan ostamat lisäpalvelut  
  

Asiakas/potilas maksaa itse ne palvelut, jotka eivät kuulu palvelusetelijärjestelmään.  

  

12 Palvelupalautteen toimittaminen  
  

Palvelun tuottajan on toimitettava kahden (2) viikon kuluessa käynnistä palaute potilaalle, lähettävälle lää-

kärille ja kunnalle.  

  

13 Erityisten laatumittarien seuranta ja raportointi  
  

Palvelun tuottajan on seurattava erikseen sovittuja laatuparametreja sekä raportoitava niistä kuntayhtymälle. 

Asiakastyytyväisyyttä mitataan erillisillä kuntayhtymän suorittavilla asiakastyytyväisyyskyselyillä.   

  

Palvelun tuottajan on informoitava kuntaa kaikista Terveydenhuollon oikeusturvakeskukselle (TEO) teh-

dyistä potilasvahinkoilmoituksista, jotka liittyvät palvelusetelijärjestelmään.  

  

14 Vastuu komplikaatioista  
  

14.1 Palvelun tuottajan vastuulla olevat komplikaatiot  

  
Palvelun tuottajan tulee raportoida puolivuosittain kunnalle mahdollista laskimoiden ensiarvion ja tutkimuksen 

yhteydessä tapahtuneista komplikaatioista.  

  

Palvelusetelijärjestelmään sisältyy yksityisen palveluntuottajan toimesta ja kustannuksella tutkimustapahtu-

man yhteydessä mahdollisesti ensiapua vaativat tilat.   

  

14.2 Kuntayhtymän vastuulla olevat komplikaatiot  

  
Hoito vaikeissa komplikaatioissa, kuten esim. sairaalahoitoa vaativa tila, ei kuulu palvelusetelijärjestelmään, 

vaan ne hoidetaan kuntayhtymän sairaalassa.   

  

15 Palvelusetelin myöntäjän riippumattomuus  
  

Kuntayhtymän puolesta palvelusetelin myöntämisestä päättänyt henkilö ei voi olla ensiarvioita – ja tutkimusta 

suorittava lääkäri tai hallinnollisessa luottamusasemassa palvelun tuottajalla. Palvelusetelin myöntäneellä 
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henkilöllä ei myöskään saa olla merkittävää omistusta, eikä hän saa käyttää merkittävää päätösvaltaa palve-

lun tuottajassa tai palvelun tuottajan kanssa samaan konserniin kuuluvassa yhteisössä (yli 10 % osakkeista, 

osuuksista tai äänivallasta). Omistusrajoitus ei koske palvelun tuottajaa, jonka osakkeilla käydään kauppaa 

arvopaperipörssissä.  

  

16 Potilaan poistaminen kuntayhtymän omasta palvelujonosta  
  

Kuntayhtymä poistaa potilaan omasta poliklinikkajonostaan sen jälkeen, kun hoitopalaute on merkitty kunnan 

rekisteriin.  

  

17 Kuntayhtymän antamat tiedot palvelun tuottajalle  
  

Kuntayhtymän erikoislääkärin on tarkastettava potilaan lähetetiedot sen turvaamiseksi, että palvelun tuotta-

jalla on käytettävissään hyvän hoitotavan mukaiseen hoitoon tarvittava aineisto. Kuntayhtymän on informoi-

tava potilasta tästä seikasta palveluseteliä annettaessa ja velvoitettava potilas toimittamaan kaikki tarpeelli-

nen läheteaineisto valitsemalleen palveluntuottajalle.  

  

18 Palveluiden sallittu hinnoittelu ja laskutusperiaatteet  
  

Palvelun tuottaja saa veloittaa palvelusetelillä tuotettavasta palvelusta 229,70 euroa. Kyseiseen kokonaishin-

taan sisältyy sekä palvelusetelin arvo (197,00e) että asiakkaan maksama omavastuuosuus (32,70e).  

Kuntayhtymä maksaa palvelun tuottajalle kuuluvan palvelusetelin mukaisen korvauksen sen jälkeen, kun hoi-

topalaute on saapunut kuntayhtymälle.  

Kela korvaa potilaan matkakulut tämän kotoa palvelun tuottajan toimipaikkaan omien sääntöjensä mukai-

sesti.  

  

19 Tietojärjestelmät  
  

Laskimoiden ensiarvio- ja tutkimusta tarjoavalla palvelun tuottajalla tulee olla valmius sosiaali- ja  

terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain (159/2007) mukaiseen KanTa-palve-

lujen käyttöönottoon.  

Palvelun tuottajalla tulee olla erityisesti valmius:  

1) potilaskertomustietojen sähköiseen välittämiseen kansallisesti määritellyllä tiedostoformaa-

tilla, 2) omien tietojen siirtämiseen sähköisen potilastiedon arkistoon (eArkisto) ja 3) palvelun 

tuottajalla tulee olla käytössään sähköinen laskutusjärjestelmä.  

  

  

20 Muut erityiset määräykset  
  

Palvelun tuottajalla on kuitenkin velvollisuus hoitaa irtisanomishetkellä jonossa olevat palvelusetelipotilaansa 

kolmen kuukauden kuluessa irtisanoutumisesta  
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