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1 Palveluseteli 

Palvelusetelillä tarkoitetaan järjestämisvastuussa olevan kunnan sosiaali- ja terveyspalve-
lun saajalle myöntämää sitoumusta korvata palvelujen tuottajan antaman palvelun kustan-
nukset kunnan ennalta määräämään arvoon asti. Palvelusetelillä tarkoitetaan toisin sa-
noen kunnan sitoumusta suorittaa tietty sen ennalta määräämä rahamäärä palveluntuotta-
jalle niiden kustannusten korvaamiseksi, joita tuottajalle on aiheutunut asiakkaalle tuote-
tusta palvelusta. Palveluseteli voi konkreettisena maksuvälineenä olla esimerkiksi painettu 
palveluseteli, sähköinen kortti tai viranomaispäätös. 
 
Palveluseteli on yksi tapa järjestää kunnan lakisääteisiä sosiaali- ja terveydenhuoltopalve-
luja. Tämän vuoksi asiakkaan asemaan vaikuttavat samat erityislainsäädännön säännökset 
kuin muillakin tavoin järjestetyissä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluissa. Palvelusetelin 
käyttäjällä on kuitenkin muista järjestämistavoista poiketen oikeus valita haluamansa kun-
nan hyväksymä palveluntuottaja. 
 
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009) säätelee palvelusetelin käyt-
töä. Palvelusetelilakia sovelletaan palvelusetelin käyttämiseen kuntien järjestämissä sosi-
aali- ja terveyspalveluissa. Lakia sovelletaan ainoastaan yksityisten sosiaali- ja terveyspal-
velujen hankkimiseksi. Tämän vuoksi lakia ei voi soveltaa julkisyhteisöjen tuottamien pal-
velujen hankkimiseen.  
 
Palvelusetelijärjestelmässä kuntayhtymä ei tule sopimusosapuoleksi palvelusta sovittaessa, 
vaan kyseessä on kuluttajan asemassa olevan asiakkaan ja palveluntuottajan välinen sopi-
mus.  
 

2 Määritelmät 

Tässä sääntökirjassa: 
 

1) Asiakkaalla tarkoitetaan potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 2 §:n 1 
kohdassa tarkoitettua potilasta; 
 

2) Palvelusetelillä tarkoitetaan järjestämisvastuussa olevan kunnan sosiaali- ja ter-
veyspalvelun saajalle myöntämää sitoumusta korvata palvelujen tuottajan antaman 
palvelun kustannukset kunnan ennalta määräämään arvoon asti; 

 
3) Omavastuuosuudella tarkoitetaan sitä osuutta yksityisen palveluntuottajan tuot-

taman palvelun hinnasta, jota kunnan myöntämän palvelusetelin arvo ei kata ja 
joka jää asiakkaan maksettavaksi; 

 
4) Kuntayhtymällä tarkoitetaan tässä sääntökirjassa (yleinen osa ja erityinen osa) 

jäljempänä HUS kuntayhtymää, HUS Sisätaudit- ja kuntoutus/ HUS Selkäydinvam-
makeskusta. 

 
Se, mitä säädetään kunnasta, soveltuu myös kuntayhtymään. 
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3 Sääntökirjan luonne 

Sääntökirja ei ole sopimus kuntayhtymän ja palveluntuottajan välillä. Sääntökirjassa kun-
tayhtymä asettaa palvelusetelilain 5 §:ssä mainitut hyväksymiskriteerit palveluntuottajille.  

Sikäli kun sääntökirjassa on asetettu vaatimuksia/velvoitteita kuntayhtymälle, kyse ei ole 
kuntayhtymän velvoitteista palveluntuottajaa tai muitakaan kohtaan. Näissä vaatimuk-
sissa/velvoitteissa on kyse kuntayhtymän sisäisistä menettelytapaohjeista.  

Tämä sääntökirja koostuu kolmesta osasta: sääntökirjan yleinen osa, sääntökirjan erityi-
nen osa (palvelukohtainen osio) ja tietoturvallisuusliite. 

 

4 Sitoumuksen osapuolet 

Yksityinen palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan tämän sääntökirjan ehtoja siitä alkaen, 
kun palveluntuottaja hyväksytään palvelusetelillä toteutettavien sosiaali- tai terveyspalve-
lujen tuottajaksi. Itse palvelua tuotettaessa sitä koskevan palvelusopimuksen osapuolina 
ovat palveluntuottaja ja asiakas. Palvelusopimuksen sitoumukset ja vastuut eivät kohdistu 
kuntayhtymään.  

 

5 Sitoumuksen kohde 

Kuntayhtymä ei ole yksittäisen palvelusopimuksen osapuoli, mutta tässä sääntökirjassa 
kuntayhtymä määrittelee ne vaatimukset, joita hyväksytyiltä palveluntuottajilta edellyte-
tään. Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan tämän sääntökirjan ehtoja.  

 

6 Asiakkaan asema 

Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä hänelle tarjotusta palvelusetelistä, jolloin kuntayhtymän 
tulee ohjata hänet kunnan muilla tavoin järjestämien palvelujen piiriin. 

Palvelusetelin saanut asiakas tekee palvelujen tuottajan kanssa sopimuksen palvelun hank-
kimisesta. Tätä sopimussuhdetta koskevat sopimuksen sisällön mukaan määräytyvät ku-
luttajaoikeuden ja sopimusoikeuden säännökset ja oikeusperiaatteet. Asiakkaan ja palve-
luntuottajan välistä sopimusta koskevan erimielisyyden saattamisesta kuluttajariitalauta-
kunnan käsiteltäväksi säädetään kuluttajariitalautakunnasta annetussa laissa. 

Kuntayhtymän on selvitettävä asiakkaalle tämän asema palveluseteliä käytettäessä, palve-
lusetelin arvo, palveluntuottajien hinnat, omavastuuosuuden määräytymisen perusteet ja 
arvioitu suuruus sekä vastaavasta palvelusta sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmak-
suista annetun lain mukaan määräytyvä asiakasmaksu. 
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Asiakkaan on annettava palvelusetelin myöntämistä varten tarvittavat tiedot. Asiakkaalle 
on annettava myös tieto siitä, mistä muualta ja mitä häntä koskevia tietoja voidaan hänen 
suostumuksestaan riippumatta hankkia. 

Asiakkaalle on varattava tilaisuus tutustua muualta hankittuihin tietoihin ja antaa asiassa 
tarpeellinen selvitys.  

Asiakkaan valittua palvelusetelin, hänen tulee itse hakeutua hyväksytylle yksityiselle palve-
luntuottajalle. 

Reklamaatiotilanteessa kuluttajan tulee ilmoittaa tyytymättömyydestään sopimuskumppa-
nilleen eli palveluntuottajalle. 

Asiakkaan asemaan sovelletaan palvelusetelilakia sekä potilaan asemasta ja oikeuksista an-
nettua lakia. 

Palvelujen tuottamiseen palvelusetelillä sovelletaan kuluttajansuojalakia. Lain mukaan 
elinkeinonharjoittaja ei muun muassa saa kulutushyödykettä tarjotessaan käyttää sopi-
musehtoa, jota hyödykkeen hinta ja muut asiaan vaikuttavat seikat huomioon ottaen on pi-
dettävä kuluttajien kannalta kohtuuttomana. Asiakkaalla on oikeus käyttää kuluttajaoikeu-
den mukaisia oikeusturvakeinoja reklamaatiotilanteessa. Seuraamuksiin kuuluvat kulutta-
jan oikeus pidättyä maksusta, virheen oikaisu, hinnanalennus, kaupan purku ja vahingon-
korvaus. Palveluseteliä käyttävä asiakas voi saattaa sopimussuhdettaan koskevan erimieli-
syyden kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. 

 

7 Palvelusetelin arvo 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 4 ja 5 §:ssä asiakkaalle mak-
suttomiksi säädettyjen sosiaali- ja terveyspalvelujen hankkimiseksi annettavan palvelu-
setelin arvo tulee määrätä niin, että asiakkaalle ei jää maksettavaksi omavastuuosuutta. 

Palvelusetelin arvoa määrättäessä ei oteta huomioon palveluja, jotka asiakas ostaa oma-
aloitteisesti palveluntuottajalta. 

Palveluseteli on voimassa määräajan. 

Palvelusetelin arvoa on korotettava palvelusetelilain 7 §:n 1 momentissa säädettyä korke-
ammaksi, jos asiakkaan tai hänen perheensä toimeentulo tai asiakkaan lakisääteinen ela-
tusvelvollisuus muutoin vaarantuu, taikka se on tarpeen muut huollolliset näkökohdat 
huomioon ottaen. 

Palvelusetelin arvon korottamista koskevasta asiasta on tehtävä päätös. 

Asiakkaalla ei ole oikeutta saada sairausvakuutuslain mukaista korvausta omavastuuosuu-
teen. Matkakustannuksista voi kuitenkin saada korvausta siten kuin sairausvakuutuslaissa 
säädetään. Palvelusetelipalvelu ei oikeuta kotitalousvähennykseen. 
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Tulosidonnaisen palvelusetelin arvoa tai palvelusetelin arvon korottamista koskevaan pää-
tökseen ei saa valittamalla hakea muutosta. 

Asiakas saa tehdä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista kirjallisen oikaisuvaati-
muksen kuntayhtymän monijäseniselle toimielimelle (hallitus tai sairaanhoitoalueen lau-
takunta), joka vastaa asianomaisen palvelun järjestämisestä kunnassa. Oikaisuvaatimuk-
sen tekemistä koskevien ohjeiden antamisesta säädetään hallintolain 46 §:ssä. 

Toimielimen oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen haetaan muutosta valit-
tamalla hallinto-oikeuteen siten kuin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa 
säädetään. Valitus voidaan antaa myös toimielimelle, jonka on toimitettava se oman lau-
suntonsa ohella hallinto-oikeudelle. 

Hallinto-oikeuden päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. 

Kuntayhtymä voi asettaa palveluntuottajien hyväksymiskriteeriksi sen, että palvelusetelillä 
tuotettava palvelu saa maksaa enintään tietyn euromäärän. Hinta voidaan myös jättää va-
paasti markkinoiden määrittelemäksi. 

 

8 Palveluntuottajan velvoitteet 

8.1 Yleiset vaatimukset 

Palveluntuottaja on (palvelusetelijärjestelmän puitteissa) palvelua tuottava, yksityisestä 
terveydenhuollosta annetussa laissa (152/1990) tarkoitettu palveluntuottaja ja sitoutuu 
täyttämään seuraavat palvelusetelilain (569/2009) 5 §:n mukaiset yleiset ehdot.  

Kuntayhtymällä on oikeus vaatia palveluntuottajaa toimittamaan kirjalliset todistukset tai 
muun riittävän selvityksen siitä, että tässä kohdassa mainitut yleiset edellytykset täyttyvät. 
Palveluntuottajaksi hakeutumisen yhteydessä toimitettavat tiedot ja selvitykset on kuvattu 
kohdassa 34.  

a) Rekisteröinti ennakkoperintärekisteriin 

palveluntuottaja sitoutuu olemaan rekisteröitynä verohallinnon ennakkoperin-
tärekisterissä. Ennakkoperintärekisteröinti on yksi yritystoiminnan perustun-
nusmerkeistä ja palvelusetelilaki edellyttää sitä jokaiselta palvelusetelituotan-
nossa mukana olevalta palveluntuottajalta.  
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b)  Palveluntuottajaa koskevan erityislainsäädännön edellytykset 

Palvelujen tuottajan tulee täyttää kulloinkin voimassa olevat, sitä koskevat eri-
tyislainsäädännön edellytykset. Tässä tapauksessa erityislainsäädännöllä tar-
koitetaan erityisesti yksityisestä terveydenhuollosta annettua lakia (152/1990). 

Palvelua tuottavan yksikön kohdalla edellytysten täyttyminen on tarkastettu 
yksikön perustamisvaiheessa. Perustamisluvan myöntää toimivaltainen alue-
hallintovirasto (AVI) tai Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Val-
vira ja luvan saanut palvelujen tuottaja rekisteröidään yksityisten sosiaali- ja 
terveyspalvelujen antajien Valveri-rekisteriin, jota AVIt ylläpitävät yhdessä 
Valviran kanssa.  

 

c) Vähimmäispalvelutaso 

Palveluntuottajan palvelutason tulee olla vähintään yhtä hyvä kuin kuntayhty-
män omana palvelunaan tuottaman palvelun taso. Käytännössä kuntayhtymä 
hyväksyy palvelun tason siinä vaiheessa, kun se valitsee tietyn palveluntuotta-
jan mukaan palvelusetelijärjestelmään ja ottaa tältä asiaa koskevan sitoumuk-
sen. 

d) Vakuutusturva 

Palveluntuottaja sitoutuu ottamaan ja pitämään voimassa toimintansa edellyt-
tämät lakisääteiset vakuutukset vastuun varalta, kuten potilasvahinkolain sekä 
terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain mukaiset vakuutukset. 

e) Kuntayhtymän asettamat muut vaatimukset 

Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan kuntayhtymän kussakin yksittäista-
pauksessa mahdollisesti asettamia muita vaatimuksia. Kuntayhtymä voi kus-
sakin yksittäistapauksessa asettaa palvelua tuottavalle yksikölle edellä mainit-
tujen edellytysten lisäksi myös muita vaatimuksia. Tämän säännöksen tarkoi-
tuksena on antaa kuntayhtymälle joustavat mahdollisuudet huomioida esi-
merkiksi tietyn asiakasryhmän erityistarpeet. Kuntayhtymä voi vaatia, että 
palveluntuottaja ylittää tietyt minimiedellytykset esimerkiksi resurssiensa 
puolesta, mutta tällaista ehtoa ei saa muotoilla tiettyä palveluntuottajaa suosi-
vaan ja toisia syrjivään muotoon. 
 
 
 

8.2 Sähköisen palvelusetelijärjestelmän käytön ehdot 

 
Sähköinen palvelusetelijärjestelmä sisältää potilastietoja ja palveluntuottajan tulee siten 
valvoa erityisen tarkasti omien käyttöoikeuksien myöntämistä, hallintaa sekä niiden käyt-
töä.  
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Palveluntuottaja on myös velvollinen ilmoittamaan kuntayhtymälle havaitsemistaan järjes-
telmään liittyvistä uhkatekijöistä tai väärinkäytösepäilyistä.  
 
Palveluntuottaja sitoutuu täyttämään erityisesti seuraavat ehdot:  
 

a) Palveluntuottajan on noudatettava kaikkia potilastietoja sisältävien säh-
köisten järjestelmien sekä niiden käyttöä koskevaa lainsäädäntöä ja viran-
omaismääräyksiä ja ohjeita. 
  

b) Palveluntuottaja vastaa oman organisaation käyttäjätunnusten hallinnoin-
nista. Tämä pitää sisällään uusien tunnusten luonnin, käyttäjien käyttöpro-
fiilien asianmukaisen valinnan, salasanojen ylläpidon, sekä käyttäjätun-
nusten poistamisen.  
 

c) Mikäli palveluntuottajan pääkäyttäjä ei ole terveydenhuollon ammattihen-
kilö ja siten ole oikeutettu Väestörekisterikeskuksen terveydenhuollon am-
mattikorttiin, tulee pääkäyttäjällä olla voimassa oleva terveydenhuollon 
henkilöstökortti tai toimijakortti järjestelmään kirjautumista varten.  

 
d) Kaikilla järjestelmää käyttävillä hoitohenkilöillä tulee olla voimassa oleva 

Väestörekisterikeskuksen terveydenhuollon ammattikortti järjestelmään 
kirjautumista varten.  

 
e) Uutta tunnusta luotaessa tulee palveluntuottajan varmistaa käyttäjän hen-

kilöllisyys, sekä oikeus käyttää profiilin käyttäjälle valtuuttamiaan tietoja. 
Tunnusta luotaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota käyttäjän varmenta-
misessa käytettäviin tietojen oikeellisuuteen, kuten sähköpostiosoitteeseen 
sekä matkapuhelinnumeroon. Lisäksi tulee käyttäjätunnus ja salasana toi-
mittaa käyttäjälle luotettavasti ja suojattua kanavaa käyttäen. Sähköposti ei 
ole suojattu kanava. 

 
f) Salasanoja tai käyttäjän yhteystietoja muutettaessa tulee näiden oikeelli-

suudesta varmistua, sekä uusi salasana toimittaa käyttäjälle luotettavasti ja 
suojattua kanavaa käyttäen. Sähköposti ei ole suojattu kanava. 

 
g) Palveluntuottajan työntekijän työsuhteen päättyessä on palveluntuottaja 

velvollinen viipymättä poistamaan työntekijän käyttäjätunnukset.  
 

h) Palveluntuottaja on velvollinen viipymättä vaihtamaan salasanan tai pois-
tamaan käyttäjän, mikäli jompikumpi näistä on kadonnut tai on epäilys sa-
lasanan tai käyttäjätunnusten joutumisesta vieraan henkilön haltuun.  

 
i) Palveluntuottaja on velvollinen viipymättä ilmoittamaan kuntayhtymälle, 

mikäli on olemassa epäilys, että ulkopuolinen taho on voinut päästä käsiksi 
järjestelmään tai sen sisältämiin tietoihin.  
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8.3 Muut yleiset ehdot 

Palveluntuottaja sitoutuu näiden sääntöjen kohdassa 8.1 esitetyn lisäksi jatkuvasti täyttä-
mään kuntayhtymän erikseen asettamat asiakkaiden tai asiakasryhmien tarpeisiin, palve-
lujen määrään tai laatuun tai kuntayhtymän olosuhteisiin liittyvät taikka muut vastaavat 
vaatimukset. 
 
Palveluntuottaja sitoutuu täyttämään erityisesti seuraavat ehdot:  
  

a) Palveluntuottajan on noudatettava kaikkia palveluntuottajaa ja sen toimintaa 
koskevaa lainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä ja ohjeita. Palveluntuottajan 
tuottamien palvelujen on jatkuvasti vastattava vähintään sitä tasoa, jota edel-
lytetään vastaavalta kunnalliselta toiminnalta ja että palveluntuottaja toteut-
taa asiakkaansa oikeuden laadultaan hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon sekä 
sosiaalipalveluihin. Palveluntuottaja sitoutuu kuvaamaan kuntayhtymälle, mi-
ten sen henkilöstö ylläpitää ammattitaitoaan.  
 

b) Palveluntuottajan toimitilojen on jatkuvasti täytettävä turvallisuusmääräykset 
niin että yksikössä huolehditaan asiakkaiden turvallisuudesta lain ja viran-
omaisten määräysten mukaisesti ja täytettävä lain edellyttämät palveluntuot-
tajalle asetetut hyväksymisedellytykset. 

 
c) Liikuntarajoitteisella, esimerkiksi pyörätuolia käyttävällä asiakkaalla tulee olla 

esteetön pääsy palveluntuottajan toimitiloihin. 
 

d) Palveluntuottajalla on oltava internet-sivut, joilta käy ilmi toimitilojen osoite-
tiedot sekä tarjottavien palvelujen hintatiedot. 

 
e) Mikäli palveluun varataan vastaanottoaika, on palveluntuottajan informoitava 

palveluseteliä käyttävää asiakasta siitä, että asiakkaan on itse maksettava 
enintään 50 % potilaalta mahdollisesti perittävästä peruuttamattomasta käyn-
nistä ja omavastuuosuudesta, mikäli tämä jättää ajanvarauksen peruutuksen 
tekemättä tai peruttuaan ajan liian myöhään.  

 
f) Tarjottavien palvelujen omavastuuosuudet tulee ilmoittaa kuntayhtymälle 

sekä potilaalle hänen pyynnöstään. Palveluntuottajan tulee olla tavoitettavissa 
puhelimitse palvelua tuottavan toimipisteen voimassa olevana aukioloaikana.  

 
g) Asiakkaalla on oikeus saada palvelua valintansa mukaan joko suomen tai ruot-

sin kielellä. Palveluntuottaja sitoutuu huolehtimaan siitä, että sen henkilökun-
taan kuuluu riittävä määrä tämän kohdan edellytykset täyttäviä henkilöitä. 

 
h) Palveluntuottaja sitoutuu huolehtimaan siitä, että palveluntuottaja taikka sen 

johtohenkilö tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävä henkilö ei ole 
syyllistynyt rikosrekisteristä ilmenevällä lainvoimaisella tuomiolla laissa julki-
sista hankinnoista 80 tai 81 §:ssä mainittuun rikokseen tai tekoon tai laimin-
lyöntiin. Jos tällaisia tekoja ilmenee, kuntayhtymä voi ottaa tuottajalta myös 
sopimuskauden aikana pois oikeuden tuottaa palvelusetelillä palveluja. 
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i) Palveluntuottaja sitoutuu toimimaan siten, että asiakastyytyväisyys on hyvä.  
 

j) Palveluntuottaja sitoutuu toimittamaan potilaan terapiapalautteen kuntayhty-
mälle viimeistään kuukautta ennen potilaan sovittua seurantakäyntiä.  

 
k) Palveluntuottajan tulee informoida kuntayhtymää säännöllisesti tarjoamiensa 

palvelujen laadun valvonnasta sekä hoitopalvelujen osalta potilasturvallisuu-
desta. Kuntayhtymää tulee erityisesti informoida asiakkaiden ja potilaiden te-
kemistä reklamaatioista, reklamaatioihin johtaneista syistä ja niiden johdosta 
tehdyistä toimenpiteistä.  

 
l) Palveluntuottaja laatii potilas- ja asiakasasiakirjat palvelutapahtuman yhtey-

dessä. Palveluntuottajan tulee noudattaa huolellisuutta tietojen käsittelyssä ja 
esimerkiksi huolehtia siitä, että salassa pidettäviä tietoja käsitellään lain mu-
kaisesti tietoturvallisesti. Palveluntuottaja huolehtii siitä, että palveluntuotta-
jan käsitellessä sopimuksen kohteen toteuttamisen yhteydessä tilaajan henki-
lötietoja sopimusasiakirjat sisältävät EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 
(2016/679) sekä muun tietosuojalainsäädännön edellyttämät seikat ja että 
niitä noudatetaan. Palveluntuottajan käsitellessä palvelusetelin kohteen to-
teuttamisen yhteydessä henkilötietoja, joiden osalta kuntayhtymä on rekiste-
rinpitäjä, huolehtii palveluntuottaja siitä, että sopimusasiakirjat sisältävät 
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) sekä muun tietosuojalainsää-
dännön edellyttämät seikat ja että niitä noudatetaan. Palveluntuottajan tulee 
tällöin tarvittaessa saattaa toimintansa tietosuojalainsäädännön mukaiseksi 
ilman erillistä korvausta. Kuntayhtymä on palvelusetelillä järjestettävässä pal-
velussa syntyvien potilas- ja asiakasasiakirjojen henkilötietolaissa tarkoitettu 
rekisterinpitäjä.  
 

m) Palveluntuottajan tulee asiakirjoja käsitellessään noudattaa, mitä kuntayhty-
män asiakirjojen käsittelystä säädetään (laki viranomaisten toiminnan julki-
suudesta 621/1999). Asiakirjojen luovuttamista ja salassapitoa koskevia julki-
suuslain säädöksiä sovelletaan asiakirjoihin silloinkin, kun ne ovat palvelun-
tuottajan hallussa. Asiakirjojen käsittelyä säätelee myös laki sosiaali- ja tervey-
denhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007).  

 
n) Palveluntuottajan markkinoinnin on oltava asiallista, luotettavaa ja hyvän ta-

van mukaista. Ylisanoja tai vertailumuotoja ei saa käyttää. Markkinoinnilla ei 
tule luoda tarpeetonta sosiaali- tai terveydenhuoltopalvelujen kysyntää. Ilmoi-
tuksen tulee sisältää tiedot vastaanottopaikasta, -ajasta ja ajanvarausmahdolli-
suudesta. Hinnoista ilmoittamisen tulee tapahtua vertailukelpoisella tavalla 
siten, että palveluseteliä käyttävä asiakas voi vaivatta päätellä sen osuuden, 
joka jää hänen maksettavakseen.  

 
o) Hyväksytyllä palveluntuottajalla on velvollisuus osoittaa palvelusta vastaava 

henkilö sääntökirjan erityisen osan henkilöstöä koskevien vaatimusten mu-
kaan. 
 

Palveluntuottaja vastaa myös alihankkijoidensa toiminnasta. 
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9 Muistutukset, kantelut, potilasvahinkoilmoitukset ja potilasvali-

tukset 

 
Potilaslain mukaan potilaan oikeusturvakeinoja ovat terveydenhuollon toimintayksikön 
vastaavalle johtajalle tehtävä muistutus sekä oikeus tehdä kantelu hoidosta tai hoitoon liit-
tyvästä kohtelustaan terveydenhoitoa valvovalle viranomaiselle, joita ovat aluehallintovi-
rastot, sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira sekä eduskunnan oi-
keusasiamies. 
 
Palveluntuottaja vastaa itse palvelusetelillä tuotettua hoitoa koskevista valituksista, kante-
luista ja hoitovahinkoilmoituksista. Sen tulee raportoida kuntayhtymälle niistä samoin 
kuin kaikkia edellä mainittuja koskevista ratkaisuista. 
 
 

10 Kuntayhtymän velvoitteet 

 
Kuntayhtymän on pidettävä luetteloa hyväksymistään palveluntuottajista. Tiedot tuotta-
jista, näiden tuottamista palveluista ja niiden hinnoista tulee olla julkisesti saatavilla inter-
netissä ja muulla soveltuvalla tavalla. 
 
Kuntayhtymän on selvitettävä asiakkaalle tämän asema palveluseteliä käytettäessä, palve-
lusetelin arvo, palveluntuottajien hinnat, omavastuuosuuden määräytymisen perusteet ja 
arvioitu suuruus sekä vastaavasta palvelusta sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmak-
suista annetun lain mukaan määräytyvä asiakasmaksu. 
 
Kuntayhtymän täytyy informoida asiakasta siitä, mistä ja mitä häntä koskevia tietoja voi-
daan hänen suostumuksettaan hankkia. Kuntayhtymän on varattava asiakkaalle tilaisuus 
tutustua muualta hankittuihin tietoihin ja tarvittaessa antaa asiaa koskevaa selvitystä. 
Kuntayhtymän tulee peruuttaa palveluntuottajan hyväksyminen ja poistaa tuottaja luette-
losta, jos hyväksymiselle asetetut edellytykset eivät enää täyty tai palvelujen tuottaja pyy-
tää hyväksymisen peruuttamista. 
 
Kuntayhtymällä on lisäksi velvollisuus valvoa hyväksymiensä tuottajien palvelujen laatua 
hyväksymismenettelyn lisäksi myös palvelujen tuottamisen yhteydessä. Kuntayhtymän tu-
lee täten varmistaa, että palvelujen tuottajat täyttävät toiminnalle asetetut vähimmäisedel-
lytykset. 
 
Kuntayhtymä valitsee palvelusetelijärjestelmän piiriin kuuluvat palveluntuottajat palvelu-
setelilain edellyttämällä tavalla. Kuntayhtymän tulee ottaa palveluntuottajan valintaa kos-
keva asia käsittelyyn viimeistään yhden (1) kuukauden kuluessa palveluntuottajan ilmoit-
tautumisesta ja tehtävä päätös palveluntuottajan hyväksymisestä tai hylkäämisestä kolmen 
(3) kuukauden kuluessa ilmoittautumisesta. 
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11 Vastuut, vakuutukset ja vahingonkorvaukset 

Potilasvahingoista aiheutuvat korvaukset ja korvauskäsittelystä aiheutuneet kustannukset 
kohdistetaan sen tahon potilasvakuutukseen, jonka toiminnan tai laiminlyönnin yhtey-
dessä ilmoitettu henkilövahinko tapahtui tai sai alkunsa. 
 
Asianosaisen selvitys -lomakkeella Potilasvakuutuskeskukselle ilmoitetaan henkilövahin-
koon osallisten tiedot työnantajasta ja palvelussuhteen laadusta. Viime kädessä palvelun-
tuottaja vastaa aiheuttamistaan vahingoista vahingonkorvauslain mukaisesti. Kuntayh-
tymä ei vastaa palveluntuottajan aiheuttamista vahingoista palvelujen saajalle. 
 

12 Rekisterinpito 

Kuntayhtymä on palvelusetelillä järjestettävässä palvelussa syntyvien potilas- ja asiakirjo-
jen henkilötietolaissa tarkoitettu rekisterinpitäjä. Palvelujen tuottajan tulee asiakirjoja kä-
sitellessään noudattaa, mitä kunnan asiakirjojen ja henkilötietojen käsittelystä säädetään 
sekä käsikirjan liitteenä olevaa yleistä tietoturvaliitettä. 
 
Asiakas- ja potilasasiakirjat, jotka syntyvät setelillä palvelua järjestettäessä ja toteutetta-
essa, ovat viranomaisen asiakirjoja. 
 
Vaikka palveluntuottaja laatii asiakirjat palvelutapahtuman yhteydessä, vastaa kuntayh-
tymä rekisterinpitäjänä viime kädessä niiden käsittelystä. Palvelujen järjestämisen ja to-
teuttamisen kannalta olennaiset tiedot on tallennettava viimeistään palvelutapahtuman 
päättyessä aina kuntayhtymän omaan asiakas- tai potilasrekisteriin. Palveluntuottajan ja 
kuntayhtymän tulee myös varmistaa, että palvelujen järjestämisen ja toteuttamisen kan-
nalta tarpeelliset tiedot siirtyvät osapuolelta toiselle palvelutapahtuman eri vaiheissa. 
Tämä mahdollistaa sen, että jokaisen potilaan ja asiakkaan asiakirjat muodostavat hänen 
hoitonsa tai huoltonsa kannalta välttämättömän jatkuvan kokonaisuuden, johon tulee hoi-
toa ja huoltoa koskevat ratkaisut perustaa. 

 
Palveluntuottajien tulee laatia asiakas- ja potilastietoja sisältävät asiakirjat EU:n tieto-
suoja-asetuksen tietosuojalain, potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain sekä potilas-
asiakirja-asetuksen edellyttämällä tavalla. Palveluntuottajan tulee noudattaa asiakas- ja 
potilasasiakirjoja käsitellessään myös, mitä kunnan asiakirjojen käsittelystä säädetään.  
Palveluntuottajien tulee toteuttaa asiakirjojen käsittely vastaavasti kuin laki sosiaali- ja ter-
veydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä edellyttää. Palvelusetelijärjestelmän 
kohteen tietosuojaan, tietoturvallisuuteen ja kuntayhtymän aineiston käsittelyyn ja salas-
sapitoon liittyvistä seikoista noudatetaan sääntökirjan lisäksi liitteenä olevan tietoturvalli-
suusliitteen liitteen määräyksiä. 
 

13 Verotus 

13.1 Tuloverotus 

 

Palveluseteli on saajalleen veroton etuus. Verottomuus edellyttää, että palveluseteli 
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- 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 tulo-
verotuksessa. 
 

13.2 Arvonlisäverotus 

 
Arvonlisäverolain 34 §:n mukaan veroa ei suoriteta terveyden- ja sairaanhoitopalvelun 
myynnistä. Terveyden ja sairaanhoitopalvelulla tarkoitetaan ihmisen terveydentilan sekä 
toiminta- ja työkyvyn määrittämiseksi taikka terveyden sekä toiminta- ja työkyvyn palaut-
tamiseksi tai ylläpitämiseksi tehtäviä toimenpiteitä, jos kysymyksessä on: 

1) valtion tai kunnan ylläpitämässä terveydenhuollon toimintayksikössä annet-
tava hoito taikka yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa tarkoitettu 
hoito; 

2) sellaisen terveydenhuollon ammattihenkilön antama hoito, joka harjoittaa toi-
mintaansa lakiin perustuvan oikeuden nojalla tai joka on lain nojalla rekiste-
röity. 

 

14 Sitoumuksen toteuttaminen ja noudattamisen valvonta 

Kuntayhtymä on palvelusetelilain nojalla velvollinen valvomaan hyväksymiensä yksityisten 
palveluntuottajien tuottamien palvelujen tasoa ja poistamaan palveluntuottajan hyväksyt-
tyjen palveluntuottajien joukosta, mikäli sääntökirjan määräyksiä ei noudateta. Asiakkaan 
käyttäessä palveluseteliä kuntayhtymä ei ole sopimussuhteessa sosiaali- tai terveyspalvelua 
tuottavaan yksityiseen palveluntuottajaan, mutta palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan 
tämän sääntökirjan ehtoja. Mikäli palveluntuottaja ei täytä sääntökirjassa määrättyjä eh-
toja, kuntayhtymä voi poistaa palveluntuottajan hyväksyttyjen palveluntuottajien joukosta. 
 

15 Sitoumuksen vastuuhenkilöt 

Kuntayhtymä ja palveluntuottaja asettavat nimeltä tai asemaltaan henkilön tai henkilöt, 
jotka toimivat yhteyshenkilöinä ja vastuuhenkilöinä sitoumuksen toteuttamisessa ja ilmoi-
tusten vastaanottajina. 
 
 

16 Sääntökirjan muuttaminen 

Kuntayhtymällä on oikeus tehdä muutoksia tämän sääntökirjan ja sen liitteiden sisältämiin 
määräyksiin. Kuntayhtymä ilmoittaa muutoksista palveluntuottajalle kirjallisesti välittö-
mästi päätöksen tekemisen jälkeen. Mikäli palveluntuottaja ei halua tulla sidotuksi muut-
tuneisiin sääntöihin, tulee sen ilmoittaa siitä kirjallisesti kuntayhtymälle kuudenkymme-
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nen (60) päivän kuluessa muutosilmoituksen lähettämisestä. Mikäli kuntayhtymälle ei toi-
miteta edellä mainittua ilmoitusta, sitoutuu palveluntuottaja noudattamaan muuttuneita 
ehtoja muutosilmoituksessa mainitusta päivästä lukien, kuitenkin aikaisintaan kuusikym-
mentä (60) päivää muutosilmoituksen toimittamisesta. 
 

17 Sitoumuksen voimassaoloaika 

Tämä sääntökirja on voimassa toistaiseksi. 
 

18 Valtuutuksen peruutus 

Kuntayhtymällä on oikeus peruuttaa palveluntuottajalle myönnetty valtuutus toimia palve-
lusetelijärjestelmässä ja poistaa palveluntuottajan nimi hyväksyttyjen palveluntuottajien 
luettelosta välittömästi ilman irtisanomisaikaa, mikäli: 
 

1) hyviä hoitokäytäntöjä ei noudateta; 
 

2) palvelun tarjoaja ei noudata kuntayhtymän kirjallisesta kehotuksesta huo-
limatta sopimuksen/sitoumuksen tai sen liitteiden ehtoja; 

 
3) palveluntuottaja on tullut maksukyvyttömäksi, ei ole kyennyt hoitamaan 

laskujaan eräpäivään mennessä, on aloittanut akordimenettelyn, on ase-
tettu selvitystilaan tai on välittömässä vaarassa tulla asetetuksi selvitysti-
laan; tai 

 
4) palveluntuottaja tai joku sen johtoon kuuluva henkilö on tuomittu syylli-

senä elinkeinotoimintaan liittyvässä rikoksessa. 
 

19 Noudatettava lainsäädäntö 

Sitoumukseen/sopimukseen noudatetaan Suomen lakia. 
 

PALVELUKOHTAINEN OSIO – SÄÄNTÖKIRJAN ERITYINEN OSA 

 
 

20 Asiakkaat ja palvelusetelin myöntäminen 

20.1 Palvelusetelijärjestelmän piiriin kuuluvat potilaat  

 

HUS Selkäydinvammakeskuksen potilaat ovat elinikäisessä seurannassa selkäydinvamma-
poliklinikalla sairauden, trauman tai synnynnäisen selkäydinvaurion vuoksi. Potilaiden 
toimintakyky vaihtelee paljon vammatasosta ja vamman vaikeusasteesta riippuen.  
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Palveluseteli voidaan myöntää selkäydinvammakeskuksen seurannassa olevien yli 16-vuo-
tiaiden potilaiden fysio-, allas- ja toimintaterapiapalveluita varten Helsingin ja Uuden-
maan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän jäsenkuntien alueella.  
 
Fysioterapian palveluseteli voidaan myöntää potilaalle, jonka fysioterapian tavoitteena on 
edistää tai ylläpitää potilaan työ- ja/ tai toimintakykyä. Fysioterapia perustuu vammatason 
mukaiseen fysioterapiaan yksilölliset sekä ympäristötekijät huomioiden.  
 
Allasterapian palveluseteli voidaan myöntää, kun potilaan arvioidaan hyötyvän allasterapi-
asta ja allasterapian tarve on todettu Selkäydinvammapoliklinikalla. 
 
Toimintaterapian palveluseteli voidaan myöntää potilaalle, jonka toimintaterapian tavoit-
teena on mahdollistaa potilaan työstä, opiskelusta tai muista arjen ja vapaa-ajantoimin-
noista suoriutumista. Toimintaterapiassa painotetaan potilaan toimintavalmiuksien ja ar-
jen taitojen vahvistamista, ohjataan kompensaatiokeinoja sekä vaikutetaan ympäristöön. 
Toimintaterapiassa otetaan huomioon kuntoutujan fyysiset, psyykkiset, sosiaaliset sekä 
kognitiiviset tarpeet. 

20.2 Palvelusetelijärjestelmän ulkopuolelle jäävät potilaat 

 
Kelan vaativan lääkinnällisen tai vakuutusyhtiön kuntoutuksen piiriin kuuluville ei myön-
netä palveluseteleitä. Lyhytaikainen palveluseteli voidaan tarvittaessa myöntää Kela -pää-
töksen käsittelyajalle.   
 
 

20.3 Palvelusetelin myöntäminen ja vastaanottaminen 

 
Saatuaan palvelusetelin potilas valitsee itselleen sopivan palveluntuottajan ja toimittaa 
tälle palvelusetelin tunnisteen. Palveluseteliä voi käyttää vain sääntökirjassa määritettyyn 
palveluun. Potilaalla on oikeus kieltäytyä palvelusetelistä.  
 

21 Palvelusetelien arvo ja voimassaoloaika 

Palvelusetelin arvolla tarkoitetaan kuntayhtymän maksamaa korvausta palvelusetelillä 
hoidetun potilaan hoidosta. Omavastuuosuus on enimmäissumma, jonka palveluntuottaja 
voi periä palvelusetelillä hoidetulta potilaalta. Omavastuuosuus on enimmillään 15€. Hin-
takatto on palvelusetelin arvon ja omavastuuosuuden enimmäismäärän summa. 
 

Palvelusetelituotteet ja arvot: Katso erillinen liite 2 Palvelusetelituotteet ja arvot. 
 
 
Terapiapalautteen laatiminen sekä mahdolliset väliarvio ja aloituskeskustelu sisältyvät pal-
velusetelin hintaan.  
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Palveluntuottajan on informoitava asiakasta perumatta jääneen tai liian myöhään perutun 
ajanvarauksen mahdollisesta laskutuksesta. Peruuttamattomista käynneistä ei voi laskut-
taa HUS kuntayhtymää. 
 
Kuntayhtymällä on oikeus muuttaa palvelusetelin arvoa, hintakattoa ja setelin hoidon pii-
riin kuuluvia palveluja. Muutosten voimaantulopäivästä ilmoitetaan palveluntuottajille 
etukäteen. Mikäli palveluntuottaja ei hyväksy muutoksia, palveluntuottajan tulee ilmoittaa 
siitä kirjallisesti annettuun määräaikaan mennessä. Muutokset eivät koske palvelusete-
leitä, jotka on myönnetty ennen muutospäivämäärää.  
 
Palvelusetelin hintaan tulee sisältyä kaikki ko. palvelun kustannukset. Esimerkiksi erillistä 
toimistomaksua, Kanta-palvelujen käyttömaksua, käsittelymaksuja, matka- ja kirjaamis-
kustannuksia tai laskutuslisiä ei saa periä tai laskuttaa kuntayhtymältä eikä asiakkaalta.  
 
Palvelusetelin voimassaoloaika on 1-36 kk niiden myöntämisestä.  
 
 

22 Palveluntuottajan henkilökunnan pätevyysvaatimukset 

 
TERAPEUTIN KOULUTUS: 

 
Fysioterapeutilta vaaditaan fysioterapeutin (AMK), lääkintävoimistelijan tai erikoislääkin-
tävoimistelijan tutkinto.  
 
Toimintaterapeutilta vaaditaan toimintaterapeutin (AMK), toimintaterapeutin tai erikois-
toimintaterapeutin tutkinto.  
 
Lisäksi allasterapiaa toteuttavilta fysioterapeuteilta edellytetään voimassa oleva todistus 
Suomen uimaopetus ja hengenpelastusliitto ry:n Trimmi-kurssin tai vastaavan pituisen ja 
sisältöisen kurssin suorittamisesta. Kurssi tulee käydä neljän vuoden välein.  
 
Kaikilta terapeuteilta edellytetään voimassa olevaa ensiapukoulutusta ja -valmiutta, Punai-
sen ristin ensiapukoulutusta (EA1) tai vastaavaa.  
 
 
TERAPEUTIN TYÖKOKEMUS:  
 
Terapeutilla tulee olla ammatillisen tutkinnon lisäksi vähintään kahden (2) vuoden työko-
kemus aikuisneurologisten potilaiden fysio- ja toimintaterapiasta, sisältäen kokemusta sel-
käydinvammapotilaiden fysio- ja toimintaterapiasta. 

23 Terapiapalautteen toimittaminen kuntayhtymälle 

 
Terapiapalautteet fysio- ja toiminta- ja allasterapiasta toimitetaan sähköisesti palse.fi -pal-
veluportaalin kautta välittömästi terapiajakson päätyttyä palveluportaalissa olevalla palau-
tuslomakkeella. Palautteet tulee toimittaa suomenkielisinä. Palautelomake on rakenteinen 
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ja se sisältää mm. arviot kuntoutujan toimintakyvystä alku- ja lopputilanteessa, käytetyt 
arviointimenetelmät tuloksineen ja viitearvoineen, terapiajaksolle asetetut tavoitteet ja nii-
den toteutumisen.  
 
Muutokset myönnettyihin palveluseteihin esim. terapia-ajan keston, määrän tai tyypin 
suhteen voidaan tehdä ainoastaan palveluntuottajan laatiman kirjallisen pyynnön perus-
teella (kuntoutussuunnitelman muutospyyntö). Palvelusetelin voimassaoloaikaa voidaan 
pidentää potilaan pyynnöstä erityisistä syistä esim. sairaalahoito, pandemiat.  
 
 

24 Palvelun laatuvaatimukset 

Palveluntuottajan tulee toteuttaa palvelu asiakaslähtöisesti ja hyvien hoito- ja kuntoutus-
käytäntöjen mukaisesti (mukaan lukien käypähoito-suositukset) siten, että hoito on laadu-
kasta, potilasturvallista ja asianmukaisesti toteutettua. Potilasasiakirjamerkintöjen ja tera-
piapalautteiden on oltava laadullisesti asianmukaisia.  
 

25 Seuranta ja raportointi 

 
Palvelunkäyttäjän ja palveluntuottajan kokemusta seurataan tarvittaessa kyselyiden avulla, 
kyselyt pyydetään palauttamaan terapiapalautteen yhteydessä. 
 

26 Palvelun tila- ja välinevaatimukset 

Palvelunutuottajalla on vastaanotolla toteutettavaa fysio- ja toimintaterapiaa varten olta-
vat asianmukaiset ja palveluun soveltuvat tilat. Tilojen soveltuvuutta arvioitaessa huomioi-
daan kuntoutujan vamman erityispiirteet sekä liikunta- ja toimintakyvyn rajoitteet. Kun-
toutustilat tulee olla siistit, turvalliset ja esteettömät. Toimitiloissa tulee olla mahdollisuus 
yksityisyyttä suojaavaan asiakaspalveluun. WC- ja odotustilojen tulee soveltua liikuntara-
joitteiselle henkilölle. Palveluntuottaja huolehtii tilojen ja välineiden turvallisuudesta.  
 

Palveluntuottaja huolehtii, että pelastussuunnitelma on laadittu siten kuin pelastuslaki sitä 
edellyttää (pelastuslaki 379/2011). Palveluntuottaja laatii pelastuslain mukaisen poistu-
misturvallisuusselvityksen, jossa on kuvattu toimintakyvyltään alentuneiden ja rajoittunei-
den kuntoutujien edellytykset pelastua tulipalosta. 
 

Palveluntuottaja huolehtii kotikäynteinä toteutettavassa fysio- ja toimintaterapiassa tarvit-
tavista välineistä ja laitteista. Vastaanotolla ja kotikäynteinä toteutuvassa terapissa käytet-
tävien laitteiden ja välineiden tulee täyttää lain terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 
(2010/629) vaatimukset.  
 
Allasterapiaa toteutuksessa palveluntuottaja vastaa siitä, että allasterapia toteutetaan lii-
kuntarajoitteiselle henkilölle soveltuvissa ja turvallisissa tiloissa. Tiloissa tulee noudattaa 
Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) ohjetta /2015 uimahallien ja kylpylöiden sekä 
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vastaavien palvelulaitosten turvallisuuden edistämiseksi. www.tukes.fi. Allasterapiaa to-
teuttaessa tiloissa tulee olla paikalla valvoja, joka on suorittanut Trimmi – kurssin (Suo-
men uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry) tai vastaavan sisältöisen ja pituisen kurssin. 
Valvojana voi toimia allasterapiaa toteuttava fysioterapeutti tai erillinen valvoja.  
 
Vakavien infektioiden yleistymisen vuoksi palveluntuottajan tulee noudattaa huolellisesti 
terveydenhuollon antamia hygieniaohjeita. Poikkeuksellisten infektioiden yhteydessä, ku-
ten MRSA, ESBL, COVID19 tai VRE, palveluntuottaja ottaa yhteyttä oman sairaanhoitopii-
rin infektiolääkäriin tarvittavien toimenpiteiden järjestämiseksi. Jos resistentin bakteerin 
kantajalla on akuutti infektio tai infektion aktivoituminen, palveluntuottaja keskustelee 
kuntoutuksen siirtämisen tarpeesta ja mahdollisuudesta kuntoutujan ja hoitavan tahon 
kanssa.  
 

 

27 Palvelusetelin myöntäjän riippumattomuus 

 

Kuntayhtymän puolesta palvelusetelin myöntämisestä päättänyt henkilö ei voi olla työ-, 
toimeksianto- tai virkasuhteessa palvelusetelipalveluita tuottavalla palveluntuottajalla.  
 
Palvelusetelin myöntäneellä henkilöllä ei myöskään saa olla merkittävää omistusta palve-
lua tuottavassa yrityksessä, eikä hän saa käyttää merkittävää päätösvaltaa palveluntuotta-
jassa tai palveluntuottajan kanssa samaan konserniin kuuluvassa yhteisössä (yli 10 % osak-
keista, osuuksista tai äänivallasta). Omistusrajoitus ei koske palveluntuottajaa, jonka osak-
keilla käydään kauppaa arvopaperipörssissä. 
 

28 Potilaan poistaminen kuntayhtymän omasta palvelu-/hoitojo-

nosta 

 

Palvelusetelin voimassaoloaika on määritelty kohdassa 21. Jos potilas ei ole käyttänyt pal-
veluseteliä kyseisessä kohdassa mainitun ajan sisällä, eikä ole ollut tuona aikana yhtey-
dessä kuntayhtymään hoitoa saadakseen, uusi kuntoutustarpeen arvio tehdään tarvittaessa 
HUS Selkäydinvammapoliklinikalla. 
 

29 Palveluiden laskutus 

Palveluntuottaja saa veloittaa palvelusetelillä tuotettavasta palvelusta enintään kuntayhty-
män vahvistaman kattohinnan. Kyseiseen kattohintaan sisältyy sekä palvelusetelin arvo, 
että asiakkaan maksama omavastuuosuus. Kuntayhtymä maksaa palveluntuottajalle kuu-
luvat palvelusetelien mukaiset korvaukset seuraavan kuukauden loppuun mennessä keski-
tetysti kerran kuussa edeltävän kuukauden osalta sen jälkeen. Kela korvaa potilaan matka-
kulut tämän kotoa palveluntuottajan toimipaikkaan omien sääntöjensä mukaisesti. 
 

http://www.tukes.fi/
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30 Kuntayhtymän tai asiakkaan antamat tiedot/asiakirjat palvelun 

tuottajalle 

HUS kuntayhtymällä on potilaan luvalla oikeus toimittaa palveluntuottajalle tarvittavat 
kuntoutusuunnitelmat ja terveystiedot palvelun toteuttamiseksi. 
 

31 Tietojärjestelmät 

 
Palveluntuottajalla tulee olla käytössään Internet-yhteys; sähköpostiosoite, palomuuri ja 

 ajantasainen virustorjuntaohjelma. 
 
 

32 Hakemus palveluntuottajaksi 

Palveluntuottajaksi hakeutuminen tapahtuu internetissä rekisteröitymällä ja kirjautumalla 
Palveluseteliportaaliin osoitteessa https://palse.fi. Palveluntuottajien tilaajavastuulain 
edellyttämien todistusten tarkistaminen tapahtuu ensisijaisesti sähköisesti ja automaatti-
sesti. Mikäli tarkastettavat tiedot eivät ilmene tilaajavastuu.fi-palvelusta tai muusta vastaa-
vasta julkisesta rekisteristä, tulee palveluntuottajaksi hakeutuvan toimittaa kuntayhty-
mälle pyydettäessä muuta selvitystä edellytysten täyttymisestä.  
 

Pakolliset hakeutumisen yhteydessä toimitet-
tavat tiedot 

HUS tarkistaa  
(tilaajavas-
tuu.fi tms.) 

Hakija liittää lii-
tedokumenttina 
(pdf) 

Ennakkoperintärekisteriin kuuluminen X   

Todistus voimassaolevasta vakuutusyhtiön tai -yhti-
öiden vastuuvakuutuksesta sekä vakuutusmaksujen 
suorittamisesta 

 X 

Potilasvahinkolain sekä terveydenhuollon ammatti-
henkilöistä annetun lain mukaiset vakuutukset 

 X 

Työnantajarekisteriin kuuluminen X   

Kaupparekisteriin kuuluminen X   

Verojen ja sosiaalimaksujen maksutiedot X   

Eläkemaksujen maksutiedot X  X 

Työehtosopimus X   

Tieto työterveyshuollosta (mikäli yritys toimii työn-
antajana) 

X   

Lupa terveydenhuoltopalvelujen antamiseen: jäljen-
nös myönnetystä aluehallintoviraston luvasta tai ote 
yksityisten palveluntuottajien rekisteristä tai selvitys 
luvan hankkimisesta palvelun alkamiseen mennessä 

 
X 
 

 



HUS Sisätaudit- ja kuntoutus/ HUS Selkäydinvammakeskus fysio-, allas- ja toimintaterapiapalvelut sään-

tökirja 2021  22 (23)  

 

Hakeutumisen yhteydessä palveluntuottaja antaa erillisen kirjallisen selvityksen seuraa-
vista asioista sekä ilmoittaa muilta osin muutoksista kuntayhtymälle: 
 
 
1. Listaus palvelusetetelillä vastaanottoja hoitavista fysio- ja toimintaterapeuteista, tiedot 
heidän koulutuksestaan/erikoisalastaan ja aiemmasta kokemuksestaan, toimipisteen osoi-
tetiedot. 
2. Tiedot, miten palveluntuottaja käytännössä järjestää asiakkaille/potilaille kuntoutuk-
sessa käytetyt laitteet/ terapiavälineet. 
3. Mihin asiakas voi tarvittaessa ottaa yhteyttä palvelusetelillä toteutettavan hoidon ai-
kana. 
 
Kuntayhtymä valitsee palvelusetelijärjestelmän piiriin kuuluvat ja hoitoa toteuttavat palve-
luntuottajat palvelusetelilain edellyttämällä tavalla.  
 
 

33 Palveluntuottajan irtisanominen ja irtisanoutuminen 

33.1 Palveluntuottajan irtisanominen 

Kuntayhtymällä on oikeus peruuttaa palveluntuottajalle myönnetty valtuutus toimia palve-
lusetelijärjestelmässä ja poistaa palveluntuottaja luettelosta, jos hyväksymiselle asetetut 
edellytykset eivät enää täyty (kohta 18) tai palveluntuottaja pyytää hyväksymisen peruutta-
mista. Palveluntuottajalla on velvollisuus hoitaa irtisanomishetkellä hoidossa olevien pal-
velusetelipotilaidensa palvelusetelillä pyydetyt hoidot valmiiksi. Jos kuntayhtymä irtisanoo 
palveluntuottajan, sovitaan palvelusetelipotilaiden jatkohoito potilaskohtaisesti.  
 
Irtisanomisen syitä voivat olla esimerkiksi seuraavat:  

• Potilasta ei ole hoidettu potilaan ongelman osalta palvelusetelien sääntökirjan oh-
jeiden mukaisesti  

• Palveluntuottajan lääkärin ja hoitajan antama ohjaus ja toteuttama hoito ei noudata 
sääntökirjan ohjeita, käypää hoitoa ja muita hyviä hoitokäytäntöjä, tasa-arvoa ja 
asiakaslähtöisyyttä  

• Potilasta ei ole kyetty palvelemaan riittävällä suomen tai ruotsin kielen taidolla  

• Potilas ei ole saanut jatkohoito-ohjeita/ ohjattu asianmukaisesti jatkohoitoon  

• Jatkohoitosuunnitelma, jatkohoitoonohjaus, lähete, resepti tms. on jätetty teke-
mättä.  

 

33.2 Palveluntuottajan irtisanoutuminen 

Palveluntuottajalla on oikeus irtisanoutua hyväksyttyjen palveluntuottajien listalta. Palve-
luntuottaja poistetaan tällöin välittömästi hyväksyttyjen palveluntuottajien joukosta. Pal-
veluntuottajalla on kuitenkin velvollisuus hoitaa irtisanoutumishetkellä jonossa olevat pal-
velusetelipotilaansa kolmen kuukauden kuluessa irtisanoutumisesta. 
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Liitteet  

Liite 1  Yleinen tietoturvallisuusliite v1.22/Palveluseteli 
Liite 2  Palvelusetelituotteet ja arvot 
 


