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1 LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUS 

Terveydenhuoltolain (1326/2010) mukaan lääkinnällinen kuntoutus koostuu kuntoutusneuvon-

nasta ja -ohjauksesta, potilaan toiminta- ja työkyvyn sekä kuntoutustarpeen arvioinnista, kuntou-

tustutkimuksesta sekä toimintakyvyn ylläpitämiseen ja parantamiseen tähtäävistä terapioista. 

Lääkinnälliseen kuntoutukseen kuuluvat myös muut tarpeelliset kuntoutumista edistävät toimen-

piteet, apuvälinepalvelut ja sopeutumisvalmennus sekä kaikkiin edellä mainittuihin kohtiin liitty-

vät kuntoutusjaksot laitos- tai avohoidossa. Potilaan sairaanhoitoon liittyvän kuntoutuksen järjes-

tämisvastuu on kunnalla/kuntayhtymällä. Mikäli potilaalla on kuntoutusoikeus Kansaneläkelaitok-

sen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) 9 §:n, Tapaturmava-

kuutuslain (608/1948), Maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain (1026/1981), Sotilasvamma-

lain (404/1948) tai Liikennevakuutuslain (279/1959) perusteella, ei kunnalla ole lääkinnällisen kun-

toutuksen järjestämisvastuuta.  

Terveydenhuoltolain (1326 / 2010) 29§ mukaan kunnan on järjestettävä potilaan sairaanhoitoon 

liittyvät apuvälinepalvelut. Apuvälinepalvelut ovat osa hoidon- ja kuntoutuksen kokonaisuutta ja 

niiden tulee aina perustua yksilölliseen hoito- ja kuntoutussuunnitelmaan (asiakassuunnitelmaan). 

Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden tarkoituksena on korjata lääkinnällisin perustein tode-

tun sairauden tai vamman aiheuttamaa toimintakyvyn ongelmaa niin, että asiakas selviytyy päivit-

täisistä toimistaan. Apuvälinepalvelut tulee järjestää joustavasti ja saumattomasti siten, että apu-

välinepalveluita tarvitsevat asiakkaat saavat palvelut tasapuolisesti asuinkunnasta riippumatta oi-

kea-aikaisesti ja tehokkaasti.  

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä järjestää lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalvelut palve-

lusetelillä tai maksusitoumuksella. Tässä sääntökirjassa kuvataan lääkinnällisen kuntoutuksen pal-

veluseteliprosessi, palvelusetelin myöntämisperiaatteet sekä palveluntuottajien hyväksymiskritee-

rit. Sääntökirjassa olevat vaatimukset, joissa viitataan yksityisestä terveydenhuollosta annettuun 

lakiin (152/1990), koskevat palveluntuottajia, jotka tuottavat lain 2 §:n määritelmän tarkoittamia 

terveydenhuollon palveluja.  
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2 SÄÄNTÖKIRJA 

2.1 Sääntökirjan tausta ja tarkoitus 

Sääntökirjalla tarkoitetaan asiakirjaa, jolla kuntayhtymä asettaa palvelusetelilain 5 §:ssä tarkoite-

tut hyväksymiskriteerit palvelun tuottajille. Lisäksi sääntökirjan tarkoituksena on määrittää palve-

lusetelijärjestelmäprosessissa noudatettavat käytännöt. Kuntayhtymä velvoittaa palvelun tuotta-

jat jatkuvasti noudattamaan sääntökirjan määräyksiä.  

Sääntökirjaa noudatetaan, kun kuntayhtymä järjestää asiakkailleen palveluja sosiaali- ja tervey-

denhuollon palvelusetelistä annetun lain (569/2009) (jatkossa palvelusetelilaki) mukaisesti. Ha-

keutuessaan palveluseteliyrittäjäksi Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymään palveluntuottajan sitou-

tuu noudattamaan palvelusetelilakia ja tätä sääntökirjaa.  

Sääntökirja ei ole sopimus kuntayhtymän ja palveluntuottajan välillä. Itse palvelua tuotettaessa 

sitä koskevan sopimuksen osapuolina ovat palveluntuottaja ja asiakas. Sopimuksen sitoumukset ja 

vastuut eivät kohdistu Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymään.  

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä on päätöksellään 30.10.2017 § 308 päättänyt ottaa käyttöön 

lääkinnällisen kuntoutuksen palvelusetelin.  

2.2 Sääntökirjan muuttaminen 

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymällä on oikeus tehdä muutoksia yhteistyössä palveluntuottajien 

kanssa tämän sääntökirjan ohjeisiin ja ehtoihin. Muutoksista ilmoitetaan palveluntuottajille kirjal-

lisesti muutosta koskevan päätöksen jälkeen.  

Mikäli palveluntuottaja ei halua sitoutua muuttuneeseen sääntökirjaan, tulee palveluntuottajan 

ilmoittaa siitä kirjallisesti Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymälle kuudenkymmenen (60) päivän kulu-

essa muutosilmoituksen lähettämisestä. Mikäli palveluntuottaja ei toimita edellä mainittua ilmoi-

tusta, palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan muuttuneita ehtoja muutosilmoituksessa maini-

tusta päivästä lukien, mutta kuitenkin aikaisintaan kuusikymmentä (60) päivää muutosilmoituksen 

toimittamisesta. 

2.3 Sääntökirjan voimassaoloaika 

Tämä sääntökirja on voimassa toistaiseksi, 01.01.2021 alkaen. 
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3 MÄÄRITELMÄT 

Tämän sääntökirjan määritelmät:  

Asiakkaalla tarkoitetaan henkilöä, jolle myönnetään terveydenhuoltolain mukaiset apuvälinepal-

velut palvelusetelillä. Asiakkaan ja potilaan asemaa määrittää laki potilaan asemasta ja oikeuksista 

(785/1992). Asiakkaan ja palvelusetelituottajan välistä sopimussuhdetta koskevat sopimuksen si-

sällön mukaan määräytyvät kuluttajaoikeuden ja sopimusoikeuden säännökset ja periaatteet (pal-

velusetelilaki 6.2 §). Palveluseteli on henkilökohtainen. 

Palvelusetelillä tarkoitetaan palvelun järjestämisvastuussa olevan kuntayhtymän palveluun oikeu-

tetulle kuntayhtymän asukkaalle myöntämää sitoumusta, jonka mukaan se korvaa palveluntuotta-

jan antaman palvelun kuntayhtymän ennalta määräämään arvoon saakka. Palveluseteli on yksi 

tapa järjestää kuntayhtymän lakisääteisiä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluja. Tämän vuoksi asi-

akkaan asemaan vaikuttavat samat erityislainsäädännön säännökset. 

Palveluntuottaja on apuvälinepalveluja tuottava yritys, järjestö tai säätiö, jonka Päijät-Hämeen 

hyvinvointiyhtymä hyväksyy palvelusetelipalveluntuottajaksi. Palvelun tuottaja sitoutuu täyttä-

mään palvelusetelilain (569/2009) 5 §:n mukaiset yleiset ehdot ja toimimaan palvelusetelijärjes-

telmän puitteissa.  

Tasasuuruisella palvelusetelillä tarkoitetaan palveluseteliä, jonka arvo on kaikille asiakkaille yhtä 

suuri riippumatta asiakkaan tuloista. Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä määrittää palvelusetelin 

arvon. 

Palvelusetelin arvolla tarkoitetaan kuntayhtymän maksamaa osuutta apuvälineen ja apuväli-

nepalvelun hinnasta. Muita kustannuksia palveluseteliin ei hyväksytä. 

PSOP-järjestelmä tarkoittaa Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän käytössä olevaa sähköistä osto-

palvelu- ja palvelusetelijärjestelmää. Sähköisen palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä (PSOP) on 

keskitetty tietojärjestelmä palveluntuottajaksi hakeutumiseen, palvelusetelien luomiseen, palve-

lujen käyttämiseen ja annetuista palveluista tehtävään tilitykseen yksityisille palveluntuottajille. 

Järjestelmä tukee palvelujärjestelmän laadun seurantaa. Järjestelmä muodostaa toteutuneista ja 

kirjatuista tapahtumista tilitysaineiston automaattisesti. Palveluntuottaja saa toteutuneen ja hy-

väksytyn tilitysaineiston perusteella maksun kunnalta asiakkaalle antamistaan palveluista. Päijät-

Hämeen hyvinvointiyhtymän hyväksymien palveluseteliyrittäjien tulee sitoutua käyttämään PSOP-

järjestelmää.  
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4 PSOP – SÄHKÖINEN PALVELUSETELI- JA OSTOPALVELUJÄRJESTELMÄ 

Palveluntuottajalla tulee olla käytössään internet-yhteydellä varustettu tietokone tai muu pääte-

laite. Palveluntuottajan tietojen tarkastaminen, ajantasaisten lakisääteisten dokumenttien val-

vonta sekä tapahtumakirjaukset tehdään suoraan järjestelmässä. Palveluntuottaja on itse vas-

tuussa tietojensa ajantasaisuudesta ja oikeellisuudesta. Palveluntuottajan ohjevideot löytyvät 

www.parastapalvelua.fi -sivuilta (sekä https://www.youtube.com/chan-

nel/UCwhFeEgCBtBIuQGYeFK1AEA), jossa opastetaan ja neuvotaan yksityiskohtaisemmin PSOP:n 

käyttöä. Hyvinvointiyhtymän verkkosivuilla osoitteessa https://www.phhyky.fi/fi/ammattilai-

sille/sahkoinen-palveluseteli-ja-ostopalvelujarjestelma/ löytyvät palvelukohtaiset hakuohjeet pal-

velusetelituottajaksi sekä viimeisin versio palvelukohtaisesta sääntökirjasta. 

Palveluntuottajan tulee käyttää järjestelmässä yrityksen virallista nimeään. Numeroita ja erikois-

merkkejä ei tule käyttää palveluntuottajan nimissä, elleivät ne kuulu palveluntuottajan viralliseen 

nimeen. Palveluntuottajan tulee ylläpitää oma-aloitteisesti yritystään, toimipaikkojaan ja palvelu-

aan koskevat tiedot ajan tasalla järjestelmässä. Palveluntuottaja voi antaa hakeutumisen yhtey-

dessä lisätietoja toiminnastaan kuten kohderyhmätieto, kielitaito, esteettömyystiedot ja jonotus-

aika. Tietojen lisääminen on suositeltavaa, koska ne edesauttavat asiakasta palveluntuottajan va-

linnassa. 

Asiakkaat näkevät PSOP:sta palveluntuottajan yhteystiedot, edellä mainitut lisätiedot ja hinnas-

ton, joiden perusteella asiakkaat voivat etsiä ja vertailla palveluntuottajia. Asiakas voi antaa lähei-

selleen valtuuden katsoa tietojaan PSOP:sta täyttämällä puolesta asioinnin -valtakirjan ja toimitta-

malla sen palvelusetelin myöntäneelle taholle. 

Mikäli palveluntuottaja laiminlyö tietojen ajan tasalla pitämisen, voidaan palveluntuottaja poistaa 

palveluntuottajarekisteristä, jolloin palveluntuottaja ei voi ottaa vastaan uusia palveluseteliasiak-

kaita tai veloittaa nykyisiä palveluseteleitään.  

Palveluntuottaja voi ilmoittaa mahdollisista hinnanmuutoksista kerran vuodessa. Hinnanmuutosil-

moitus tulee tehdä sähköisesti PSOP-järjestelmän kautta ja hinnanmuutos tulee voimaan ilmoi-

tusta seuraavan kokonaisen kuukauden kuluttua. (esimerkiksi ilmoitus 15.1., muutos voimaan 

1.3.) 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCwhFeEgCBtBIuQGYeFK1AEA
https://www.youtube.com/channel/UCwhFeEgCBtBIuQGYeFK1AEA
https://www.phhyky.fi/fi/ammattilaisille/sahkoinen-palveluseteli-ja-ostopalvelujarjestelma/
https://www.phhyky.fi/fi/ammattilaisille/sahkoinen-palveluseteli-ja-ostopalvelujarjestelma/
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5 PALVELUN JÄRJESTÄJÄ 

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä toimii palvelujen järjestäjänä. Yhtymä hyväksyy palveluntuotta-

jiksi ne yritykset, jotka täyttävät palvelusetelilaissa säädetyt edellytykset ja yhtymän asettamat 

muut vaatimukset ja ehdot. Palvelutuottajarekisteri on nähtävissä PSOP:ssa (palvelusetelilain 4.3 

§:ssä tarkoitettu luettelo). 

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä valvoo hyväksymiensä palveluntuottajien palvelujen laatua ja 

varmistaa, että palvelujen laatu täyttää palvelusetelilain sekä tämän sääntökirjan mukaiset kritee-

rit. 

6 PALVELUNTUOTTAJA 

6.1 Palveluntuottajaksi hakeutuminen  

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän palvelusetelituottajaksi hakeudutaan sähköisen palveluseteli -

ja ostopalvelujärjestelmän (PSOP) kautta (https://parastapalvelua.fi). Tunnistautuminen järjestel-

mään tapahtuu Suomi.fi-tunnisteen avulla (https://www.suomi.fi). Palveluntuottajan tulee kirjata 

yrityksen tiedot järjestelmään ja toimittaa vaaditut liitteet sähköiseen järjestelmään. Hakeminen 

palveluntuottajaksi on mahdollista ympäri vuoden.  

Palveluntuottajan tulee täyttää tilaajan selvitysvelvollisuutta koskevan lain (tilaajavastuulaki, 

1233/2006) mukaiset vaatimukset. Tämä tarkoittaa, että palveluntuottajan tulee toimittaa liitteet, 

jotka eivät saa olla 3 kk vanhempia. Palveluntuottajan suositellaan liittyvän Suomen Tilaajavastuu 

Oy:n Luotettava Kumppani -ohjelmaan (www.tilaajavastuu.fi). Palveluntuottajan kelpoisuuteen 

liittyvät viranomaisrekisteritarkistukset tehdään automaattisesti, mikäli palveluntuottaja on liitty-

nyt Suomen Tilaajavastuu Oy:n Luotettava Kumppani -ohjelmaan. Jos tietoja ei voida tarkistaa au-

tomaattisesti tilaajavastuu -liittymän avulla, tulee palveluntuottajan toimittaa vaaditut dokumen-

tit sähköisen hakemuksen liitteinä sähköisesti. Alla on listaus Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän 

palveluntuottajalta vaadittavista liitteistä. Liitteet tulee nimetä listan mukaisilla nimillä ja liittää 

PSOP-järjestelmään niille varattuihin paikkoihin. Mikäli palveluntuottajalla on useita toimipaik-

koja, liitetään jokaisen toimipaikan kohdalle kyseistä toimipaikkaa koskeva asiakirja. Palveluntuot-

tajan tulee päivittää tilaajavastuulain mukaiset liitteet PSOP-järjestelmään vuosittain. 

 

 

 

https://parastapalvelua.fi/
http://www.tilaajavastuu.fi/
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Palveluntuottajalta vaadittavat liitteet: 

• Verohallinnon verotodistus, josta selviää arvonlisävero-, työnantaja- ja ennakkoperintäre-

kisteriin merkitseminen sekä verojen maksaminen tai verovelkatodistus ja selvitys siitä, 

että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty 

• Kaupparekisteriote 

• Todistus eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai sel-

vitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty 

• Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai muista keskeisistä työehdoista 

(jos yritys on työnantajarekisterissä) 

• Selvitys työterveyshuollon järjestämisestä (jos yritys on työantajarekisterissä) 

• Vakuutusyhtiön todistus tapaturmavakuutuksen voimassaolosta ja vakuutusmaksujen 

maksamisesta. 

• Vakuutusyhtiön todistus vastuuvakuutuksen voimassaolosta ja vakuutusmaksujen maksa-

misesta. 

• Palvelukuvaus (kuvaus toiminnasta, tiloista ja välineistä) 

• Hygieniakäytännön kuvaus 

• Asiakaspalvelusta huolehtivan henkilöstön nimet, koulutus ja työkokemus 

• Selvitys henkilötietolain 32§ edellyttämien toimenpiteiden toteuttamisesta 

- tähän liitetään allekirjoitettu Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän Palvelutuotannon 

tietoturvallisuussitoumus osoitteesta: https://www.phhyky.fi/assets/fi-

les/2019/10/Palvelutuotannon_tietoturvallisuussitoumus_Hyky__01102019_Taytet-

tava.pdf sekä GDPR-liite liittyen tietoturvallisuussitoumukseen 

https://www.phhyky.fi/assets/files/2019/10/GDPR_liitepaketti_011019.pdf. 

Palveluntuottaja saa sähköisestä palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmästä huomioilmoituksen 

sähköpostiin, kun palveluntuottaja on hyväksytty palvelusetelituottajaksi. Päijät-Hämeen hyvin-

vointiyhtymä tekee päätöksen palveluntuottajaksi hyväksymisestä yhden (1) kuukauden kuluessa 

hakemuksen saapumisesta, jos sähköisessä hakemuksessa on kaikki vaadittavat tiedot ja liitteet. 

https://www.phhyky.fi/assets/files/2019/10/Palvelutuotannon_tietoturvallisuussitoumus_Hyky__01102019_Taytettava.pdf
https://www.phhyky.fi/assets/files/2019/10/Palvelutuotannon_tietoturvallisuussitoumus_Hyky__01102019_Taytettava.pdf
https://www.phhyky.fi/assets/files/2019/10/Palvelutuotannon_tietoturvallisuussitoumus_Hyky__01102019_Taytettava.pdf
https://www.phhyky.fi/assets/files/2019/10/GDPR_liitepaketti_011019.pdf
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Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä ei sitoudu osoittamaan palveluseteliä käyttäviä asiakkaita pal-

veluntuottajalle. Palveluntuottajan tulee sitoutua siihen, että palveluseteliä käytetään vain hyvin-

vointiyhtymän omaa toimintaa vastaavaan palveluun. 

Palvelusetelipäätöksellä hyvinvointiyhtymä sitoutuu maksamaan kustannuksia enintään myönne-

tyn palvelusetelin arvoon asti. Mikäli asiakas tarvitsee ja haluaa palvelusetelituottajalta muuta 

kuin hyvinvointiyhtymän palvelukuvauksessaan määrittelemää palveluseteliin sisältyvää palvelua, 

on hänen kustannettava ne itse.  

Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan tämän sääntökirjan ehtoja siitä alkaen, kun palvelun-

tuottaja hyväksytään palvelusetelillä toteutettavan palvelun palveluntuottajaksi. Palvelujen on 

vastattava vähintään sitä tasoa, jota edellytetään vastaavalta julkisen sektorin toiminnalta. Palve-

luntuottajan tulee päivittää tilaajavastuulain liitteet PSOP-järjestelmään vuosittain. 

6.2 Palveluntuottajien valvonta 

Mikäli Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä päättää lopettaa palvelujen järjestämisen palvelusetelillä 

tai muuttaa palvelusetelin käytölle asetettuja ehtoja, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymällä on oi-

keus peruuttaa palvelun tuottajan hyväksyminen ja poistaa palveluntuottajan nimi hyväksyttyjen 

palveluntuottajien listalta kolmen kuukauden kuluttua päätöksenteosta. Päijät-Hämeen hyvin-

vointiyhtymällä on oikeus peruuttaa palveluntuottajan hyväksyminen välittömästi ilman irtisano-

misaikaa, mikäli 

• laissa ja tässä sääntökirjassa hyväksymiselle asetetut edellytykset eivät täyty 

• palveluntuottaja ei noudata sääntökirjan ehtoja 

• palveluntuottaja on tullut maksukyvyttömäksi, ei ole kyennyt hoitamaan laskujaan eräpäi-

vään mennessä, on aloittanut akordimenettelyn, on asetettu selvitystilaan tai on välittö-

mässä vaarassa tulla asetetuksi selvitystilaan 

• palveluntuottaja tai joku sen johtoon kuuluva henkilö on tuomittu elinkeinotoimintaan 

liittyvässä rikoksessa. 

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymällä on oikeus peruuttaa palveluntuottajan hyväksyminen, jos 

palveluntuottaja pyytää hyväksymisensä peruuttamista. Hyväksynnän peruuttamisen jälkeen ko. 

palveluntuottaja ei voi vastaanottaa palvelutilauksia, joiden maksamiseen käytetään palvelusete-

liä. Palveluntuottajan tulee huolehtia niiden palvelutilausten perumisesta, jotka se oli ehtinyt so-

pia ennen hyväksynnän peruuttamista. 
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Palvelun virhe: 

• palvelu poikkeaa siitä, mitä palvelun sisällöstä ja laadusta on sovittu. Palveluntuottajalla 

on todistustaakka siitä, että palvelu on suoritettu ammattitaitoisesti ja huolellisesti 

• palvelu ei vastaa niitä tietoja, jotka palveluntuottaja on antanut palvelun sisällöstä tai suo-

rituksestaan taikka muista palvelun laatua koskevista seikoista, kun palvelua on markki-

noitu tai muuten ennen sopimuksentekoa, ja joiden voidaan olettaa vaikuttaneen asiak-

kaan päätöksentekoon. Sama koskee palvelua suoritettaessa annettuja tietoja, joiden voi-

daan olettaa vaikuttaneen asiakkaan päätöksentekoon. 

Palvelun viivästyminen: 

• palvelun toteuttamisen aikatauluista sovitaan tilauksessa. Palvelu on viivästynyt, jos pal-

veluntuottaja ei pysty tuottamaan palvelua sovitussa aikataulussa perusteetta ja asiak-

kaasta riippumattomista syistä 

Palvelun viivästyminen ja virheen seuraamukset: 

• virhe- ja viivästystilanteissa asiakkaalla on aina oikeus vaatia palveluntuottajalta sopimuk-

sen täyttämistä. Jollei virhettä tai viivästystä voida oikaista tai sitä ei tehdä kohtuullisessa 

ajassa asiakkaan ilmoituksesta, on asiakkaalla oikeus saada hyvitystä tai asiakas voi teet-

tää saamatta jääneen palvelun toisella palveluntuottajalla sopimusrikkomuksen tehneen 

palveluntuottajan kustannuksella 

Oikeus pidättyä suorituksen hyväksymisestä: 

• asiakkaalla on palvelussa esiintyneen virheen tai viivästyksen perusteella oikeus pidättyä 

hyväksymästä palveluntuottajan suoritusta siltä osin, kun palvelua ei ole suoritettu asian-

mukaisesti. Palvelun tuottajalla on mahdollisuus antaa vastine Päijät-Hämeen hyvinvoin-

tiyhtymälle. Jos vastine hyväksytään, palvelusetelin arvo suoritetaan palveluntuottajalle 

Sopimuksen purku: 

• asiakas saa purkaa sopimuksen ilman irtisanomisaikaa palveluntuottajan virheen tai vii-

västyksen vuoksi, jos sopimusrikkomus on olennainen. 

Vahingonkorvaus: 

• asiakkaalla on oikeus korvaukseen välittömästä vahingosta, jonka hän kärsii palveluntuot-

tajan viivästyksen tai virheen vuoksi. Palveluntuottaja ei ole vastuussa viivästyksen aiheut-

tamista vahingoista, jos palveluntuottaja osoittaa, että viivästys johtuu hänen 
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vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä, jota hänen ei kohtuudella 

voida edellyttää ottaneen huomioon sopimusta tehtäessä ja jonka seurauksia hän ei 

myöskään kohtuudella olisi voinut välttää. Asiakkaalla on oikeus saada korvausta palvelun 

viivästymisen tai virheen aiheuttamista välillisistä vahingoista vain silloin kun viivästys tai 

virhe johtuu palveluntuottajan puolella olevasta huolimattomuudesta 

• asiakas on aina velvollinen toimimaan siten, etteivät viivästyksen tai virheen aiheuttamat 

vahingot hänen toimiensa tai laiminlyöntiensä seurauksena aiheettomasti lisäänny. 

Reklamaatio: 

• asiakkaan pitää ilmoittaa palveluntuottajalle palvelun viivästymisestä tai havaitsemastaan 

virheestä kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun hän havaitsi viivästyksen tai virheen 

• palveluntuottajan palveluihin liittyvät reklamaatiot on esitettävä suoraan palveluntuotta-

jalle. Reklamaatiot toimitetaan myös tiedoksi tilaajalle palveluntuottajan toimesta. Palve-

luntuottajan tulee vastata reklamaatioon välittömästi tai viimeistään kahden viikon sisällä. 

Asiakkaalle tulee pääsääntöisesti lähettää vastine myös kirjallisesti erityisesti silloin, jos 

asiakas ei käytä sähköistä järjestelmää. 

Mikäli palveluntuottajalla on ongelmia tuottaa palvelua sopimuksen mukaisesti voi Päijät-Hämeen 

hyvinvointiyhtymä määräajaksi keskeyttää palveluseteliasiakkaiden ohjaamisen palveluntuotta-

jalle, kunnes tilanne on korjaantunut tai tilanteen jatkuessa purkaa palveluntuottajan hyväksymi-

sen palvelusetelituotannossa.  

6.3 Palveluntuottajaa koskevat yleiset velvoitteet 

Palvelujen tuottajan tulee täyttää kulloinkin voimassa olevat, sitä koskevat erityislainsäädännön 

edellytykset. Tässä tapauksessa erityislainsäädännöllä tarkoitetaan erityisesti yksityisestä tervey-

denhuollosta annettua lakia (152/1990).  

Palvelusetelituottajaksi voidaan hyväksyä palvelujen tuottaja: 

• joka on merkitty ennakkoperintärekisteriin 

• jolla on potilasvahinkolain (585/1986) mukainen vakuutus tai muu vastuuvakuutus, jonka 

vakuutusmäärän voidaan palvelutoiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen arvioida riit-

tävän toiminnasta mahdollisesti aiheutuvien henkilövahinkojen korvaamiseen ja joka 

muilta ehdoiltaan vastaa tavanomaista vakuutuskäytäntöä. Mahdolliset vahingot korva-

taan ensisijaisesti palveluntuottajan vakuutuksesta ja viime kädessä palvelun tuottaja 
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vastaa niistä vahingonkorvauslain mukaisesti. Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä ei vastaa 

palveluntuottajan palvelujen saajalle aiheuttamista vahingoista 

• palveluntuottaja sitoutuu maksamaan veroonsa ja lakisääteiset vakuutusmaksunsa ja huo-

lehtii muista yhteiskunta- ja työnantajavelvoitteistaan moitteettomasti 

Edellä mainittujen asioiden ja asiakirjojen lisäksi palveluiden tuottajilta edellytetään seuraavia 

yleisiä asioita: 

• palveluntuottajalla on henkilöstö, joka täyttää kulloisenkin palvelun henkilöstöltä edelly-

tetyt vaatimukset. Palveluntuottajalla on mahdollisuus käyttää alihankkijoita, jolloin pal-

velusetelihakemuksen tekijä vastaa alihankinnasta kuten omasta toiminnastaan. Palvelu-

setelihakemuksessa on esitettävä selvitys (Y-tunnus) tuottajan käyttämistä alihankkijoista-

palveluntuottajan vastuulla on huolehtia siitä, että palveluntuottajan tiedot PSOP-järjes-

telmässä ovat ajantasaisia  

• palveluntuottaja huolehtii siitä, että palveluja annettaessa ja asiakas-/potilastietojen kir-

jaamisessa, asiakirjojen käsittelyssä, säilytyksessä, hävittämisessä ja luovuttamisessa sekä 

toiminnassa muutenkin noudatetaan salassapidosta, vaitiolovelvollisuudesta, tietosuo-

jasta, tietoturvasta sekä salassa pidettävien tietojen luovuttamisesta annettuja voimassa 

olevia säädöksiä 

• Jos palveluntuottaja on terveydenhuollon palveluiden toteuttajana merkitty Aluehallinto-

viraston tai Valviran ylläpitämään rekisteriin tai saanut aluehallintoviranomaisen toimilu-

van, tulee lupa tai ilmoitus liittää PSOP-järjestelmään 

Kun asiakas valitsee itselleen palvelusetelituottajan, palveluntuottaja tarkistaa sähköisestä järjes-

telmästä tai paperisesta palvelusetelistä asiakkaan palvelusetelin voimassaolon ja käytettävissä 

olevan määrän ennen palvelutilauksen vastaanottamista. Palveluntuottajalla ei ole laskutusoi-

keutta, jos asiakkaalla ei ole ollut voimassaolevaa palveluseteliä.  

Asiakkaan ja palveluntuottajan välisessä sopimuksessa tulee eritellä palvelusetelillä tuotettavan 

palvelun sisältö. Sopimuksen tulee sisältää eriteltynä sekä palvelusetelillä tuotettava palvelu, että 

mahdollisesti sen ulkopuolelle jäävät asiakkaan itse kustantamat palvelut.  Sopimus on yksityisoi-

keudellinen ja kuluttajasuojalain alainen. Lisäksi sopimuksessa on eritelty palveluntuottajan ja asi-

akkaan vastuut sekä velvollisuudet. Palveluntuottaja määrittelee sopimuksessaan asiakkaan 

kanssa palvelun molemmin puolisen irtisanomisajan.  
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6.4 Apuvälinepalvelun palveluntuottajalle asetetut vaatimukset 

Palveluntuottajan toimitiloissa on voitava liikkua esteettömästi. Vastaanotto- ja yleisötilat tulee 

olla toiminnan kannalta riittävän väljät ja asiakkaan kannalta turvalliset. Tilojen edellytetään täyt-

tävän asiakkaan yksityisyydensuojan vaatimukset eli tiloissa tulee olla erillinen sovitustila. Toimiti-

lojen on jatkuvasti täytettävä turvallisuusmääräykset niin, että yksikössä huolehditaan asiakkaiden 

turvallisuudesta lain ja viranomaisten määräysten mukaisesti. Palveluntuottajan toimitiloilla on 

oltava pelastuslaissa (379/2011) tarkoitettu pelastussuunnitelma ja poistumisturvallisuusselvitys. 

Palveluntuottaja vastaa palveluntuottamisen vaatimista tiloista, laitteista, työvälineistä, henkilös-

töstä ja muista tarpeista sekä niiden kustannuksista.  

Peruukkipalvelun asiakaspalvelusta ja siihen liittyvästä arvioinnista ja sovituksesta huolehtivalla 

henkilöllä tulee olla hiusalan perustutkinto, parturi-kampaajan ammattitutkinto tai muu peruuk-

kialaan perehdyttävä koulutus sekä vähintään yhden (1) vuoden työkokemus peruukkipalvelusta, 

jolla tarkoitetaan peruukin arviointia, mittausta, sovitusta, muutosten tekemistä, muotoilua sekä 

käytönopastusta asiakkaalle. Henkilön voi korvata saman pätevyyden omaava kollega vain loman, 

sairastumisen tai koulutusajan vuoksi. Palveluntuottaja huolehtii henkilöstönsä ammattitaidon yl-

läpidosta ja täydennyskoulutuksesta. 

Rintaproteesipalvelua antavien henkilöiden on oltava koulutettuja terveydenhuollon ammattilai-

sia (Laki terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä 559/1994) ja heidän tulee esittää todistus käy-

dystä rintaproteesikoulutuksesta. Ko. henkilöillä tulee olla vähintään vuoden (1) työkokemus rin-

taproteesituotteiden sovituksesta. Palveluntuottajaksi voidaan hyväksyä myös muun kuin tervey-

denhuollon palveluntuottaja, edellyttäen että henkilöstöllä on vaadittu rintaproteesikoulutus sekä 

vuoden (1) työkokemus. Palvelun-tuottaja huolehtii henkilöstönsä ammattitaidon ylläpidosta ja 

täydennyskoulutuksesta. 

Palveluntuottajalta edellytetään vapaamuotoista kuvausta palvelussa käytettävistä välineistä sekä 

siihen liittyvistä hygieniakäytänteistä. Hygieniakäytänteillä tarkoitetaan tässä sääntökirjassa käsi-

hygieniaa ja ihonhoitoa, palvelussa käytettävien tekstiilien ja välineiden (esim. pyyhkeet, kammat, 

sakset) puhdistamista ja desinfiointia. Kirjallinen selvitys liitetään hakemuksen ”Hygieniakäytän-

nön kuvaus”-kohtaan”. 

Palveluntuottajan tulee ilmoittaa viipymättä hyvinvointiyhtymälle asiakkaan apuvälinepalvelussa 

tapahtuvista olennaisista muutoksista. Palveluntuottajan tulee informoida myös asiakkaiden teke-

mistä reklamaatioista ja korvausvaatimuksista, reklamaatioihin johtaneista syistä ja niiden 
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johdosta tehdyistä toimenpiteistä. Näistä palveluntuottajan tulee välittömästi ilmoittaa kirjalli-

sesti osoitteeseen:  

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä  

Terapia- ja apuvälinepalvelut/Tulosyksikköpäällikkö 

Tarjantie 78 15950 Lahti 

7 ASIAKAS 

7.1 Asiakkaan asema 

Asiakkaan asemaan sovelletaan palvelusetelilakia sekä potilaan asemasta ja oikeuksista annettua 

lakia. Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän Apuvälinekeskus tekee päätöksen palvelusetelin myön-

tämisestä.  

Asiakasta voi edustaa asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 9 §:n 1 momentin mukai-

sissa tapauksissa hänen laillinen edustajansa, lähiomainen tai muu läheinen henkilö. Asiakkaalla 

on oikeus kieltäytyä hänelle tarjotusta palvelusetelistä, jolloin asiakas tulee ohjata hyvinvointiyh-

tymän muilla tavoin järjestämän palvelun piiriin. Palvelun tulee joka tapauksessa vastata sisällöl-

tään hyvinvointiyhtymän omaa palvelua. 

Asiakkaalle on selvitettävä tämän asema palveluseteliä käytettäessä ja sekä palvelusetelin arvo. 

Asiakas vastaa yksityisten palveluntuottajien palvelujen piiriin hakeutumisesta. Asiakas valitsee 

itsenäisesti (tai edellä mainitun edustajan avustuksella) itselleen palveluntuottajan Päijät-Hämeen 

hyvinvointiyhtymän hyväksymien yksityisten palveluntuottajien joukosta. Asiakas tai edellä mai-

nittu edustaja tekee palveluntuottajan kanssa vähintään suullisen sopimuksen palvelun hankkimi-

sesta. Tätä sopimussuhdetta koskevat sopimuksen sisällön mukaan määräytyvät kuluttajaoikeu-

den ja sopimusoikeuden säännökset sekä oikeusperiaatteet. Asiakas voi vaihtaa palveluntuottajaa 

palvelusetelipäätöksen voimassaolon aikana. 

7.2 Asiakkaan oikeudet 

Asiakasta koskevat terveydenhuollon asiakaslain mukaiset oikeudet, kuten: 

• Potilaalla on oikeus laadultaan hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon 

• Potilaalla on oikeus hyvään kohteluun, niin että potilaan ihmisarvoa, vakaumusta ja yksi-

tyisyyttä kunnioitetaan 
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• Terveyspalveluja on annettava yhdenvertaisesti siten, ettei ihmisiä aseteta eri asemaan 

esimerkiksi iän, terveydentilan tai vammaisuuden perusteella 

• Hoito tapahtuu yhteisymmärryksessä potilaan kanssa 

• Potilas saa tutustua hänestä talletettuihin tietoihin ja pyytää virheellisten tietojen korjaa-

mista 

Erimielisyystilanteissa asiakkaan tulee ensisijaisesti ottaa yhteys palveluntuottajaan asian selvittä-

miseksi. Asiakas voi antaa palveluntuottajalle ja Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymälle palautetta 

palvelun laadusta sekä muista palveluun liittyvistä seikoista.  

Palveluntuottajille palaute annetaan ensisijaisesti puhelimitse tai sähköpostitse. Asiakkaalla on 

mahdollisuus antaa palautetta käyttämistään palveluista myös PSOP-järjestelmän kautta. Palve-

luntuottajan on vastattava palautteeseen joko välittömästi tai viimeistään kahden viikon kuluessa 

asian kiireellisyyden mukaan. Vastaus palautteeseen on annettava Päijät-Hämeen hyvinvointiyhty-

mälle sekä asiakkaalle hänen valitsemallaan tai toivomallaan tavalla.  

Hoitoonsa tai siihen liittyvään kohteluun tyytymätön voi tehdä muistutuksen terveydenhuollon 

toimintayksikössä terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle tai kantelun terveydenhuollon valvon-

nasta vastaaville viranomaisille. Terveydenhuollon toimintayksiköllä on potilasta avustava potilas-

asiamies, joka antaa potilaalle tietoa tämän oikeuksista ja avustaa tarvittaessa potilasta esimer-

kiksi muistutuksen tekemisessä. Asiakkaalla on oikeus käyttää kuluttajaoikeuden mukaisia oikeus-

turvakeinoja reklamaatiotilanteessa ja saattaa asiakkaan ja palveluntuottajan välinen erimielisyys 

(esimerkiksi palvelun viivästys, virhe tai palvelun aiheuttama vahinko) kuluttajariitalautakunnan 

käsiteltäväksi. 

7.3 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 tuloverotuk-

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

myynnistä. 
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Terveyden ja sairaanhoitopalvelulla tarkoitetaan ihmisen terveydentilan sekä toiminta- ja työky-

vyn määrittämiseksi taikka terveyden sekä toiminta- ja työkyvyn palauttamiseksi tai ylläpitä-

miseksi tehtäviä toimenpiteitä, jos kysymyksessä on: 

• valtion tai kunnan ylläpitämässä terveydenhuollon toimintayksikössä annettava hoito 

taikka yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa tarkoitettu hoito; tai 

• sellaisen terveydenhuollon ammattihenkilön antama hoito, joka harjoittaa toimintaansa 

lakiin perustuvan oikeuden nojalla tai joka on lain nojalla rekisteröity. 

8 PALVELUSETELIPROSESSI 

Apuvälineen tarve on arvioitava käyttäjälähtöisesti, oikea-aikaisesti ja yksilöllisesti. Tarpeen arvi-

oinnissa on otettava huomioon potilaan toimintakyky, elämäntilanne ja elinympäristön apuväli-

neen toimivuudelle asettamat vaatimukset. Apuvälineen valinta on tehtävä yhteisymmärryksessä 

potilaan kanssa ja tarvittaessa hänen laillisen edustajansa, läheisensä tai omaisensa kanssa. Ennen 

apuvälineen valintaa potilaalle on annettava tietoa apuvälineen valintaan liittyvistä vaihtoeh-

doista ymmärrettävällä tavalla. 

Apuvälinepalvelun palveluseteliä tarjotaan asiakkaille, jotka täyttävät Päijät-Hämeen hyvinvoin-

tiyhtymän apuvälineiden luovutusperusteet. Asiakkaalle tulee selvittää tämän asema palvelusete-

liä käytettäessä, palvelusetelin arvo, palveluntuottajien hinnat, omavastuuosuuden määräytymi-

sen perusteet ja arvioitu suuruus. 

Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineen hankkimiseksi annettavan palvelusetelin arvon tulee olla 

sellainen, että sillä voi hankkia asiakkaan yksilöllistä tarvetta vastaavan tavanomaisen apuväli-

neen. Asiakas saa kuitenkin halutessaan hankkia palvelusetelin arvoa kalliimman apuvälineen, jol-

loin hänen tulee itse maksaa valitsemansa apuvälineen hinnan ja palvelusetelin arvon välinen hin-

nanero. (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä 24.7.2009/569). 

Palveluntuottajaportaali löytyy osoitteesta https://parastapalvelua.fi/palveluntuottajat. Asiakas 

voi vertailla palveluntuottajia palveluntuottajaportaalissa tai sähköiseen PSOP-järjestelmään kir-

jautuen. Asiakas tai hänen valtuuttamansa puolesta asioija voi kirjautua PSOP-järjestelmään 

Suomi.fi -tunnistautumisella pankkitunnuksia, mobiilivarmennetta tai varmennekorttia käyttäen. 

Asiakasta voi avustaa palvelusetelin käytössä hänen laillinen edustajansa, lähiomainen tai muu lä-

heinen henkilö (laki potilaan asemasta oikeuksista 785/1992 6 §). Asiakas voi antaa läheiselleen 

valtuuden katsoa tietojaan PSOP- järjestelmästä täyttämällä puolesta asioinnin valtakirjan ja 

https://parastapalvelua.fi/palveluntuottajat
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toimittamalla sen palvelusetelin myöntäneelle viranhaltijalle. Asiakas, hänen omaisensa tai lailli-

nen edustajansa ottaa yhteyttä palveluntuottajaan. 

Palveluseteli on henkilökohtainen eikä sitä voi vaihtaa rahaksi. Asiakas voi halutessaan vaihtaa 

palveluntuottajaa palvelusetelipäätöksen voimassaoloaikana. 

Kun asiakas valitsee itselleen sopivan palvelusetelituottajan, tuottaja ja asiakas tekevät keskenään 

vähintään suullisen palvelusopimuksen. Sopimuksen tulee sisältää eriteltynä sekä palvelusetelillä 

tuotettava palvelu että mahdollisesti sen ulkopuolelle jäävät asiakkaan itse kustantamat palvelut. 

Sopimuksesta tulee ilmetä myös perittävät korvaukset sekä palveluntuottajan ja asiakkaan vas-

tuut ja velvollisuudet. 

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän Apuvälinekeskus myöntää apuvälinepalvelun palvelusetelit. 

Asiakas toimittaa Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymältä saamansa palvelusetelin palveluntuotta-

jalle. Palvelusetelin avulla palveluntuottaja laskuttaa Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymää palvelu-

setelin arvoon asti.  

9 PERUUKKIPALVELU 

9.1 Yleiset periaatteet 

Peruukki hankitaan lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineenä asiakkaalle, jolla on laaja-alaista 

hiustenlähtöä sairaudesta tai hoidoista johtuen joko tilapäisesti tai pysyvästi. Hiuslisäke voidaan 

hankkia esimerkiksi ihonsiirrealueen peittämiseen. Peruukin hankinta lääkinnällisen kuntoutuksen 

apuvälineenä voi tulla kyseeseen myös sukupuoltaan korjaavalle transsukupuoliselle asiakkaalle, 

jolla on laaja-alaista hiusten lähtöä ja/tai kaljuuntumista. Ikääntymiseen liittyvän kaljuuntumisen 

vuoksi peruukkeja ei luovuteta lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineenä.  

Peruukin hankinnan perustana on aina yksilöllinen tarvearvio. Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvä-

lineenä käytettävän peruukin tarve arvioidaan terveydenhuollossa huomioiden yleiset linjaukset 

apuvälineiden valtakunnallisissa luovutusperusteissa. Pääsääntöisesti hankitaan keinokuitupe-

ruukki, mutta tapauskohtaisesti voidaan hankkia aitohiusperuukki tai erityisvalmisteinen mittati-

lausperuukki. Mittatilausperuukkiin voidaan päätyä esim. poikkeuksellisen päänympärysmitan tai 

– muodon tai muun yksilöllisen syyn vuoksi. Tarvearvio palveluvalikoimasta poikkeava peruukin 

hankintaan tehdään ko. erikoisalalla (esim. ihotaudit). On syytä huomioida, että peruukeissa käy-

tettävä pohjamateriaali on usein sama, vaikka kyseessä olisi aitohiusperuukki. 

Yksilölliseen tarpeen arviointiin perustuen asiakkaalle hankitaan pääsääntöisesti yksi peruukki / 

vuosi. Yksilöllisestä tarpeesta esim. työolosuhteista (maatalous-, puu-, metalli- ja autoa-alan työ 
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ym.) tai muusta hyvin perustellusta syystä johtuvan peruukin kulumisen vuoksi voidaan luovuttaa 

tarvittaessa enemmän kuin yksi peruukki/vuosi. Peruukin korjaus ja huoltaminen korvataan lää-

kinnällisenä kuntoutuksena. Tavanomaisessa käytössä keinokuituperuukin käyttöikä on noin 

vuosi. Pesuvalmisteet, hiusharjat tai peruukin leikkaus omalla kampaajalla eivät kuulu lääkinnälli-

seen kuntoutukseen. Kaikkien peruukkien (myös valmisperuukkien) tulee olla muokattavissa niin, 

että peruukki pysyy hyvin paikallaan.  

Peruukin tulee soveltua käyttötarkoitukseensa lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineenä. Peruu-

keissa ei saa käyttää allergiaa aiheuttavia materiaaleja ja peruukin pohjamateriaalin tulee soveltua 

herkälle iholle. Palveluntuottajan tulee huolehtia, että luovutettavat apuvälineet ovat CE-merkit-

tyjä ja ne täyttävät allergiattomuus- ja myrkyttömyysvaatimukset. Jos kyseessä on terveydenhuol-

lon laite tai tarvike, tulee apuvälineen täyttää lääkintälaitedirektiivin 93/42/ETY vaatimukset. 

Tuotteiden mukana on toimitettava kaikki sellaiset todistukset, luvat ja toimittajien hankittavaksi 

kuuluvat asiakirjat, jotka ovat tarpeen tuotteiden käyttöä varten. Valmisperuukkien tulee olla CE- 

merkittyjä. 

Asiakkaalle annetaan sekä suulliset että kirjalliset ohjeet peruukin käytöstä ja sen hoito-ohjeista 

suomen kielellä. Kirjalliset ohjeet on pyydettäessä annettava ruotsin kielellä. Asiakas on velvolli-

nen ilmoittamaan ruotsinkielisen ohjeistuksen tarpeesta ottaessaan ensimmäistä kertaa yhteyttä 

valittuun palveluntoimittajaan.  

Sopivuus ja tuotetakuu tulee olla vähintään kolme (3) kuukautta. Takuuaika alkaa tuotteen luovu-

tuksesta asiakkaalle. Asiakkaan on päästävä apuvälinearvioon kymmenen (10) työpäivän kuluessa 

yhteydenotosta. 

Palveluseteli on pääsääntöisesti voimassa 6kk sen myöntämispäivästä. 

9.2 Palvelun sisältö ja myöntäminen 

Peruukkipalveluun kuuluu asiakkaan tarpeen mukainen (palvelusetelissä ilmoitetun luokituksen 

mukainen) peruukki, joka on valittu yhdessä asiakkaan kanssa. Lisäksi palveluun kuuluu peruukin 

sovitus, käytön ohjaus ja tarvittaessa peruukin pohjan muokkaus oikean kokoiseksi (myös vakio-

malleissa) sekä muotoilu. Palveluntuottaja vastaa peruukin sopivuudesta asiakkaalle. 

Palvelusetelin arvolla tarkoitetaan Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän maksamaa osuutta peruu-

kin ja peruukkipalvelun hinnasta. Peruukkipalvelussa on käytössä neljä erilaista palveluseteliä:  

A. Peruukki, vakiomalli  
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soveltuu lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineeksi käyttäjälle, joka tarvitsee sitä tilapäisen hius-

tenlähdön vuoksi. Malleja tulee olla useita ja niitä tulee olla toimitiloissa sovitettavissa. Valikoi-

massa tulee olla useita koko-, väri- ja pituusvaihtoehtoja sekä hiuslisäkemalleja. 

 B. Peruukki, erityistarve  

soveltuu lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineeksi käyttäjälle, jolla on erityistarve esimerkiksi 

ihon ärtyneisyydestä tai kipuherkkyydestä johtuen. Malleja tulee olla useita ja niitä tulee olla toi-

mitiloissa sovitettavissa. Valikoimassa tulee olla useita koko-, väri- ja pituusvaihtoehtoja. Pohja-

materiaalin tulee olla sileä, siinä ei saa olla päänahkaa painavia kohoumia. Myös erityistarpeita 

vaativat hiuslisäkkeet. 

C. Peruukki, vaativa eritystarve 

soveltuu lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineeksi käyttäjälle, joka tarvitsee sitä pysyvän hiusten-

lähdön vuoksi. Malleja tulee olla useita ja niitä tulee olla toimitiloissa sovitettavissa. Valikoimassa 

tulee olla useita koko-, väri- ja pituusvaihtoehtoja. Peruukin tulee soveltua käyttäjälle, jolla on eri-

tyistarpeita esimerkiksi  

• ihosairaudesta johtuen (pohjamateriaalin tulee olla sileä, eikä siinä saa olla arkaa päänahkaa 

painavia kohoumia) 

• poikkeuksellisesta päänympäryskoosta tai pään mallista johtuen, (peruukin tulee olla muotoilta-

vissa pään muodon mukaan)  

• tai peruukki valmistetaan mittatilaustyönä aitohiuksista erityistarpeista johtuen. 

D. Peruukki, yksilöllinen 

Palveluntuottajalla tulee olla valmius erityisvalmisteisten peruukkien toimittamiseen. Peruukki 

valmistetaan aitohiuksista mittatilaustyönä. Yksilöllisen peruukin myöntämisestä harkitaan käyttä-

jälle, jonka erityistarpeet ovat poikkeuksellisen haastavat ja perustuvat oman lääketieteelliseen 

erikoisalan arviointiin. 

Peruukin uusinnassa asiakkaan tulee ottaa yhteyttä Avokuntoutuksen ja apuvälinekeskuksen kes-

kitettyyn ajanvarausnumeroon 044 482 3215. Peruukkiin liittyvä ohjaus ja neuvonta kuntoutusoh-

jaajalta p. 044 719 5647.   
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9.3 Palvelusetelien arvot 

Palvelusetelin arvolla tarkoitetaan Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän maksamaa osuutta peruuk-

kipalvelun hinnasta. Palvelusetelin arvo määräytyy asiakkaan tarpeen mukaan.  

PALVELUSETELITUOTE, peruukki ARVO 

Peruukki vakiomalli alin hinta 185 € 

Peruukki vakiomalli keskihinta 225 € 

Peruukki vakiomalli ylin hinta 250 € 

Peruukki erityistarve alin hinta 310 € 

Peruukki erityistarve keskihinta 370 € 

Peruukki erityistarve ylin hinta 500 € 

Peruukki vaativa erityistarve alin hinta                                              620 € 

Peruukki vaativa erityistarve keskihinta                                             740 € 

Peruukki vaativa erityistarve hinta                                             990 €  

Peruukki, yksilöllinen alin hinta 1240 € 

Peruukki, yksilöllinen keskihinta 1360 € 

Peruukki, yksilöllinen ylin hinta 1490 € 

Hinnaston hinnat sisältävät alv 24%. 

10 RINTAPROTEESIPALVELU 

10.1 Yleiset periaatteet 

Rintaproteeseilla tulee olla terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita koskevan lain (629/2010) mu-

kainen hyväksyntä ja tuotteiden tulee olla terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita koskevan EU-

direktiivin 93/42/EEC mukaisia (CE-hyväksyntä). CE-hyväksynnän tulee käydä ilmi tuotteiden pak-

kauksissa tai tuotteessa sen mukaan kuin edellä mainituissa säännöksissä on edellytetty. Tuottei-

den tulee täyttää Suomessa voimassaolevat työ- ja käyttöturvallisuusmääräykset sekä muut Suo-

men lakien ja säädösten mukaiset vaatimukset. 

Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineenä rintaproteesi luovutetaan omaksi asiakkaalle, jolle on 

tehty joko osa- tai kokorinnanpoistoleikkaus. Rintaproteesi valitaan apuvälinealan asiantuntijan 

opastuksella. Rintaliivit asiakas hankkii itse. Proteesi uusitaan tarpeen mukaan 1,5-3 vuoden vä-

lein.   

Rintaproteeseille asetetut vähimmäisvaatimukset: 
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• korvaa poistetun rinnan muotoa ja painoa  

• luonnollisen tuntuinen, pehmeä ja ihoystävällinen 

• muoto mukautuu käyttäjän vartalon liikkeisiin 

• kokonaisuudessaan pesuaineella pesunkestävä (käsisaippua ja vesi)  

Pääsääntöisesti asiakkaalle myönnetään tavanomainen rintaproteesi (kolme eri hintaluokkaa).  

Contact-proteesin myöntäminen perustuu yksilölliseen arvioon, esim. työn asettamien vaatimus-

ten vuoksi. 

Asiakas saa tuotteen sovituksen jälkeen tai palveluntuottaja tilaa asiakkaalle tarkoituksenmukai-

sen ja sopivan tuotteen. Palveluntuottajalla tulee olla valittavana useita eri malleja, kokoja ja sä-

vyjä.  

Tuotetakuun tulee olla vähintään yksi (1) vuosi ja sopivuustakuu kolme (3) kuukautta. Takuuaika 

alkaa tuotteen luovutuksesta asiakkaalle. 

Tuotteen mukana tulee toimittaa käyttöohjeet, jotka sisältävät ohjeet mm. apuvälineen puhdis-

tuksesta ja mahdollisuudesta käyttää apuvälinettä uidessa tai saunoessa. Kirjalliset ohjeet on pyy-

dettäessä annettava ruotsin kielellä. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan ruotsinkielisen ohjeistuk-

sen tarpeesta ottaessaan ensimmäistä kertaa yhteyttä valittuun palveluntoimittajaan. § 

Asiakkaan on päästävä apuvälinearvioon kymmenen (10) työpäivän kuluessa yhteydenotosta. 

Palveluseteli on pääsääntöisesti voimassa 6kk sen myöntämispäivästä. 

10.2 Palvelun sisältö ja myöntäminen 

Rintaproteesipalvelu sisältää asiakkaan käyttötarkoituksen mukaan joko koko- tai osaprotee-

sin/kuorikon, yksilöllisen sovituksen, tuotteen käytön ohjaamisen ja asiakkaan motivoimisen tuot-

teen käyttöönottoon. Palveluntuottaja vastaa tuotteiden sopivuudesta asiakkaalle.  

Rintaproteesin uusinnassa asiakkaan tulee ottaa yhteyttä Avokuntoutuksen ja apuvälinekeskuksen 

keskitettyyn ajanvarausnumeroon 044 482 3215. Rintaproteesiin liittyvä ohjaus ja neuvonta kun-

toutusohjaaja p. 044 719 5647.   
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10.3 Palvelusetelien arvot 

Palvelusetelin arvolla tarkoitetaan Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän maksamaa osuutta rinta-

proteesipalvelun hinnasta. Palvelusetelin arvo sisältää neljä eri hintaluokan rintaproteesia.  

PALVELUSETELITUOTE, rintaproteesi ARVO 

Rintaproteesi, alin hinta alv 0% 150€ 

Rintaproteesi, keskihinta alv 0% 180€ 

Rintaproteesi, ylin hinta alv 0% 215€ 

Contact-proteesi alv 0% 250€ 

Rintaproteesi, alin hinta alv 24% 186€ 

Rintaproteesi, keskihinta alv 24% 223,20€ 

Rintaproteesi, ylin hinta alv 24% 266,60€ 

Contact-proteesi alv 24% 310€ 

 

11 LASKUTUS 

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä sitoutuu maksamaan yksityisen palveluntuottajan toteuttaman 

apuvälinepalvelun palvelusetelin arvon ja hyväksytyn palvelutapahtuman mukaisesti.  

Laskutus tapahtuu takautuvasti kerran kuukaudessa sähköisen palveluseteli- ostopalvelujärjestel-

män www.parastapalvelua.fi kautta.  

Asiakas toimittaa palveluntuottajalle Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymältä saamansa palvelusete-

lin tunnisteen, jonka jälkeen palveluntuottaja tekee palveluvarauksen palveluseteliin ja tarkistaa 

setelin voimassaolon ja sisällön.  

Palveluntuottajan tulee kirjata PSOP-järjestelmään jokainen palvelutapahtuma (käynti) erikseen 

reaaliajassa. Toteutuneet palvelutapahtumat tulee kirjata viimeistään seuraavan kuukauden nel-

jänteen päivään mennessä. Laskutus tapahtuu toteutuneiden käyntikertojen mukaan. Järjestelmä 

poimii hyväksytyt palvelutapahtumat kuun 4. ja 5. päivän välisenä yönä ja muodostaa niistä tilitys-

aineiston, joka välitetään kuntayhtymän talousjärjestelmään kirjanpitoa ja maksatusta varten. 

Maksatus palveluntuottajille tapahtuu kuun 11. päivänä. Mikäli maksatuspäivä on viikonloppuna 

tai pyhänä, maksatus tapahtuu seuraavana arkipäivänä.  

Palveluntuottaja on vastuussa kirjausten oikeellisuudesta. Mikäli palveluntuottajan huolimatto-

muudesta aiheutuneet väärät kirjaukset aiheuttavat normaaleja korjaustoimenpiteitä suuremman 

http://www.parastapalvelua.fi/
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työmäärän, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymällä on oikeus periä palveluntuottajalta korjauksesta 

aiheutuneet kulut.  

12 ASIAKASTIETOJEN KÄSITTELY, DOKUMENTOINTI JA ARKISTOINTI 

Palvelusetelilainsäädännön mukaisesti Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä on rekisterinpitäjä myös 

palvelusetelillä järjestettävissä palveluissa. Palveluntuottaja on sen sijaan rekisteritietojen ylläpi-

täjä. Rekisterinpitäjä vastaa rekisterinpitäjänä henkilötietolain, viranomaistoiminnan julkisuudesta 

annetun lain, potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain sekä sosiaalihuollon asiakkaan ase-

masta ja oikeuksista annetun lain asettamista velvoitteista, joita ovat rekisteriselosteen laatimi-

nen ja saatavilla pito, asiakkaiden informointi henkilötietojen käsittelystä ja heidän oikeuksistaan 

sekä tarkastusoikeuden toteuttaminen ja kirjallisen kieltäytymistodistuksen antaminen sekä tieto-

jen luovuttaminen sivullisille.  

Palveluntuottajalla tulee olla lain edellyttämät potilastiedot kirjattuna, jotka asiakas saa tarvitta-

essa tulostettuna esimerkiksi julkisessa terveydenhuollossa asiointia varten.  

Palveluntuottajan ylläpitämät asiakirjat on laadittava, säilytettävä ja dokumentoitava henkilötieto-

, arkisto- ja potilaslakien tai niiden perusteella annettujen määräysten säätämällä tavalla. Synty-

neisiin asiakirjoihin, niiden säilytykseen ja luovutukseen sovelletaan lakia viranomaisten toimin-

nan julkisuudesta, henkilötietolakia ja muita henkilötietojen käsittelyä koskevia säädöksiä sekä 

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän antamia ohjeita. Palveluntuottajalla on oltava seuranta- ja val-

vontatehtävää varten tietosuojavastaava.  

Palveluntuottaja sitoutuu pitämään salassa ja käsittelemään huolellisesti saamansa salassa pidet-

tävät asiakas- ja potilastiedot. Palveluntuottaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että kaikki asia-

kas- ja potilastietoja käsittelevät työntekijät ja opiskelijat – palvelussuhteen laadusta riippumatta 

– sitoutuvat laissa edellytettyyn vaitiolovelvollisuuteen. Heidän tulee kirjallisesti sitoutua siihen, 

etteivät luovuta yksityisestä henkilöstä saamiaan tietoja ulkopuolisille ja että sitoumus on voi-

massa senkin jälkeen, kun he eivät enää ole tuottajan palveluksessa tai harjoittelupaikassa. Palve-

luntuottaja vastaa myös siitä, että asiakkaan tietoja pääsevät käsittelemään vain ne henkilöt, joi-

den työtehtävien kannalta se on välttämätöntä ja jotka ovat allekirjoittaneet salassapitositoumuk-

sen.  

Palveluntuottajalla tulee olla kirjalliset ohjeet asiakastietojen dokumentoinnista, sekä potilasasia-

kirjojen laadinnasta, säilyttämisestä ja salassapidosta (=rekisteriote). Kirjaamisessa, dokumenttien 

ylläpidossa ja luovuttamisessa palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan hyvinvointiyhtymän 
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antamia ohjeita. Salassapito- ja vaitiolovelvollisuus- sekä tietosuojakäytänteet noudattavat niistä 

asetettuja lakeja ja asetuksia.  


