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1 RINTAMAVETERAANIEN KUNTOUTUS 

Rintamaveteraanien kuntoutukseen oikeutetun rintamaveteraanin tulee olla Suomessa asuva 

vuosien 1939 – 1945 sotiin osallistunut rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelutunnuksen tai rin-

tamatunnuksen omaava rintamaveteraani (Laki rintamaveteraanien kuntoutuksesta 1988/1184). 

Mikäli rintamaveteraanilla on oikeus saada vahingon tai ammattitaudin perusteella kuntoutusta 

sotilasvammalain (404/1948), liikennevakuutuslain (279/1959), tapaturmavakuutuslain 

(608/1948) tai maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain (1026/1981) taikka näitä vastaavien la-

kien nojalla, hän ei voi saada enää rintamaveteraaneille tarkoitettua kuntoutusta. Rintamavete-

raanien kuntoutukseen oikeutetulta henkilöltä ei peritä kuntoutuksesta maksua tai korvausta 

(1988/1184 8§). 

Sotainvalidit, joiden sotilasvammalain mukainen työkyvyttömyysaste on vähintään 10 %, eivät voi 

saada rintamaveteraaneille tarkoitettua kuntoutusta. Kuntoutukseen hakevien mahdollisuudet 

saada em. lakien perusteella selvitetään. 

Valtiokonttori jakaa vuosittaisen kuntoutuksen määrärahan kunnille matkakustannuksia lukuun 

ottamatta. Määrärahan myöntäminen perustuu Valtiokonttorin arvioon kunnassa asuvien rinta-

maveteraanien määrästä. (28.11.1997/1040). Kuntoutuksesta sekä siihen liittyvästä ylläpidosta 

aiheutuneet tarpeelliset kustannukset korvataan valtion talousarvioon tarkoitusta varten varatun 

määrärahan rajoissa.  

Kunta voi järjestää kuntoutuspalvelut itse tai hankkia ne 4 §:n (1988/1184) mukaan kuntoutuspal-

veluja antamaan oikeutetuilta palvelujen tuottajilta. Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä järjestää 

rintamaveteraanien lakisääteisen kuntoutuksen palvelut ostopalveluna palvelusetelillä tai maksu-

sitoumuksella. Tässä sääntökirjassa kuvataan rintamaveteraanien kuntoutuksen palvelusetelipro-

sessi, palvelusetelin myöntämisperiaatteet sekä palveluntuottajien hyväksymiskriteerit. Sääntökir-

jassa olevat vaatimukset, joissa viitataan yksityisestä terveydenhuollosta annettuun lakiin 

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

veydenhuollon 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 lain (1988/1184) mukaiset kuntoutuksen pal-

velut järjestettäväksi palvelusetelillä. Asiakkaan ja potilaan asemaa määrittää laki potilaan ase-

masta ja oikeuksista (785/1992). Asiakkaan ja palvelusetelituottajan välistä sopimussuhdetta kos-

kevat sopimuksen sisällön mukaan määräytyvät kuluttajaoikeuden ja sopimusoikeuden säännök-

set ja periaatteet (palvelusetelilaki 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 lääkinnällisen kuntoutuksen palvelua tuottava, yksityisestä terveydenhuol-

losta annetussa laissa (152/1990) tarkoitettu palvelun tuottaja, jonka Päijät-Hämeen hyvinvoin-

tiyhtymä hyväksyy palvelusetelipalveluntuottajaksi. Palvelun tuottaja sitoutuu täyttämään palve-

lusetelilain (569/2009) 5 §:n mukaiset yleiset ehdot ja toimimaan palvelusetelijärjestelmän puit-

teissa.  

Tasasuuruisella palvelusetelillä tarkoitetaan palveluseteliä, jonka arvo on kaikille asiakkaille yhtä 

suuri riippumatta asiakkaan tuloista. Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä määrittää palvelusetelin 

arvon. 

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. 

 

Palveluntuottajalta vaaditut liitteet: 

https://parastapalvelua.fi/
http://www.tilaajavastuu.fi/
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• 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 

• Henkilöstöluettelo (nimet, koulutus ja työkokemus) 

• Omavalvontasuunnitelma – esimerkiksi soveltuvin osin täytetyllä Valviran lomakkeella 

http://www.valvira.fi/documents/14444/3646734/Yksityisen_terveydenhuollon_omaval-

vontasuunnitelma.pdf/b934e756-4fa4-2c65-7c07-9955c66ceedb  

• 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. 

http://www.valvira.fi/documents/14444/3646734/Yksityisen_terveydenhuollon_omavalvontasuunnitelma.pdf/b934e756-4fa4-2c65-7c07-9955c66ceedb
http://www.valvira.fi/documents/14444/3646734/Yksityisen_terveydenhuollon_omavalvontasuunnitelma.pdf/b934e756-4fa4-2c65-7c07-9955c66ceedb
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 Palveluntuottajan 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 

• kuntoutus- ja terapiasuunnitelmien mukaisia hyviä palvelukäytäntöjä ei noudateta  

• 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 
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palveluseteliä. Palveluntuottajan tulee huolehtia niiden palvelutilausten perumisesta, jotka se oli 

ehtinyt sopia ennen hyväksynnän peruuttamista. 

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. 
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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 vaikutus-

mahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä, jota hänen ei kohtuudella voida edel-

lyttää ottaneen huomioon sopimusta tehtäessä ja jonka seurauksia hän ei myöskään koh-

tuudella 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).  

Palvelusetelilain 5 §:n mukaan palvelusetelituottajaksi voidaan hyväksyä vain palvelujen tuottaja: 

• joka on merkitty ennakkoperintärekisteriin 
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• joka täyttää kyseiselle toiminnalle yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa 

(152/1990) asetetut vaatimukset 

• joka on merkitty Aluehallintoviraston tai Valviran ylläpitämään rekisteriin tai saanut alue-

hallintoviranomaisen toimiluvan 

• jonka tuottamat palvelut vastaavat vähintään sitä tasoa, jota edellytetään vastaavalta 

kunnalliselta toiminnalta 

• 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 vas-

taa niistä vahingonkorvauslain mukaisesti. Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä ei vastaa pal-

veluntuottajan 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  

• Palveluntuottajalla tulee olla voimassa olevan lainsäädännön edellyttämät laadunhallin-

nan ja potilas-/asiakasturvallisuuden varmistamisen järjestelmä 

• palveluntuottaja sitoutuu jokaisen palveluseteliasiakkaan kohdalla kirjaamaan omaan 

asiakastietojärjestelmäänsä asiakkaan kuntoutusta koskevat oleelliset tiedot 

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

jaamisessa, asiakirjojen käsittelyssä, säilytyksessä, hävittämisessä ja luovuttamisessa sekä 

toiminnassa muutenkin noudatetaan salassapidosta, vaitiolovelvollisuudesta, 
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tietosuojasta, 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 

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

olla toiminnan kannalta riittävän väljät ja asiakkaan kannalta turvalliset. Toimitilojen on jatkuvasti 

täytettävä turvallisuusmääräykset niin, että yksikössä huolehditaan asiakkaiden turvallisuudesta 

lain ja viranomaisten määräysten mukaisesti. Palveluntuottajan toimitiloilla on pelastuslaissa 

(379/2011) tarkoitettu pelastussuunnitelma ja poistumisturvallisuusselvitys. 

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 tulee eritellä palveluntuottajan ja 

asiakkaan vastuut sekä velvollisuudet. Palveluntuottaja määrittelee sopimuksessaan asiakkaan 

kanssa palvelun molemmin puolisen irtisanomisajan.  

Palveluntuottaja sitoutuu tuottamaan palvelut tässä sääntökirjassa mainituilla hyvinvointiyhty-

män määrittelemillä palvelusetelin arvolla (hintakatto).  

7 ASIAKAS 

7.1 Asiakkaan asema 

Asiakkaan asemaan sovelletaan palvelusetelilakia sekä potilaan asemasta ja oikeuksista annettua 

lakia. Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kuntoutuksen asiakasohjauksen ja ostopalvelujen -yk-

sikkö tekee päätöksen palvelusetelin myöntämisestä.  

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 
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hyvinvointiyhtymän muilla tavoin järjestämän palvelun piiriin. Palvelun tulee joka tapauksessa 

vastata sisällöltään hyvinvointiyhtymän omaa palvelua. 

Asiakkaalle on selvitettävä tämän asema palveluseteliä käytettäessä ja sekä palvelusetelin arvo 

että myönnettävien käyntikertojen määrä. Asiakas vastaa yksityisten palveluntuottajien palvelu-

jen piiriin hakeutumisesta. Asiakas valitsee itsenäisesti (tai edellä mainitun edustajan avustuk-

sella) itselleen palveluntuottajan Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän hyväksymien yksityisten pal-

veluntuottajien joukosta. Asiakas tai edellä mainittu edustaja tekee palveluntuottajan kanssa vä-

hintään suullisen sopimuksen palvelun hankkimisesta. Tätä sopimussuhdetta koskevat sopimuk-

sen sisällön mukaan määräytyvät kuluttajaoikeuden ja sopimusoikeuden säännökset sekä oikeus-

periaatteet. Asiakas voi vaihtaa palveluntuottajaa tai tilata palvelua useammalta palveluntuotta-

jalta 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 

• 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.  
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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. 

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 

Rintamaveteraanien kuntoutuspalveluiden hakeminen tapahtuu ottamalla yhteyttä Päijät-Hä-

meen hyvinvointikuntayhtymän veteraanikuntoutusta koordinoivaan henkilöön Kuntoutuksen 

asiakasohjaukseen ja ostopalveluihin.  Aloitteen kuntoutukseen voi tehdä rintamaveteraanin puo-

lesta myös omainen, asiakkaan muu laillinen edustaja tai sosiaali- ja terveysviranomainen. Kun-

toutuksen asiakasohjaus ja ostopalvelu -yksikkö myöntää palvelusetelin. Palvelusetelin 
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käyttömahdollisuutta voidaan tarjota lain (1988/1188) tarkoittamille rintamaveteraaneille Valtio-

konttorin säädösten ja kuntayhtymälle myönnetyn määrärahan puitteissa. 

Palvelusetelin palveluntuottajaportaali löytyy osoitteesta https://parastapalvelua.fi/palveluntuot-

tajat. Asiakas voi vertailla palveluntuottajia palveluntuottajaportaalissa tai sähköiseen PSOP-jär-

jestelmään kirjautuen. Asiakas tai hänen valtuuttamansa puolesta asioija voi kirjautua PSOP-jär-

jestelmään 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 toi-

mittamalla sen palvelusetelin myöntäneelle viranhaltijalle. Asiakas, hänen omaisensa tai laillinen 

edustajansa ottaa yhteyttä palveluntuottajaan. 

Palveluseteli on henkilökohtainen eikä sitä voi vaihtaa rahaksi. Kuntoutuksen palveluseteli myön-

netään aina määräajaksi. Asiakas voi halutessaan vaihtaa palveluntuottajaa palvelusetelipäätök-

sen 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 palveluntuottajan sekä asiakkaan vastuut ja velvollisuudet.  

Asiakas toimittaa Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymältä saamansa palvelusetelin palveluntuotta-

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

setelin arvoon asti. Palveluntuottaja ei voi laskuttaa hyvinvointiyhtymää peruuttamatta jääneistä 

käynneistä. 

Palveluntuottajan tulee informoida palvelunjärjestäjää asiakkaiden tekemistä reklamaatioista ja 

korvausvaatimuksista, reklamaatioihin johtaneista syistä ja niiden johdosta tehdyistä toimenpi-

teistä. Näistä palveluntuottajan tulee välittömästi ilmoittaa kirjallisesti osoitteeseen:  

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä  

Terapia- ja apuvälinepalvelut/Tulosyksikköpäällikkö 

Tarjantie 78 15950 Lahti 

 

https://parastapalvelua.fi/palveluntuottajat
https://parastapalvelua.fi/palveluntuottajat
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9 RINTAMAVETERAANIKUNTOUTUKSEN PALVELUSETELIT 

9.1 Yleiset periaatteet ja palvelun myöntäminen 

Veteraanikuntoutuspalveluiden osalta hyvinvointikuntayhtymän palvelusetelin arvo on hinta-

katto, koska rintamaveteraanille ei saa muodostua omavastuuta.  Palveluntuottaja sitoutuu tuot-

tamaan tässä sääntökirjassa mainitut palvelut kuntayhtymän määrittelemällä setelin arvolla.  Koti-

käyntien matkakustannukset sisältyvät palvelusetelin hintaan. Matkaan käytetty aika ei sisälly itse 

palvelutapahtuman aikaan. Asiakaskirjaus ja palautteen kirjaaminen sisältyvät palvelusetelin hin-

taan, mutta siihen ei käytetä palveluaikaa. 

Kuntoutuspalveluiden tulee perustua pääsääntöisesti palvelutarpeen kartoittamiseen. Toiminta-

kykyä arvioitaessa mukana voivat olla sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilö, palveluneu-

voja, asiakas ja mahdollisesti lähiomainen tai asiakkaan laillinen edustaja. Veteraanien avokuntou-

tuspalveluiden saaminen ei edellytä lääkärinlausuntoa. Tavoitteena on, että rintamaveteraanit 

saavat tarpeitansa vastaavaa kuntoutusta säännöllisesti vuosittain. Kuntoutuksen tulee nivoutua 

saumattomasti osaksi muita tukipalveluja. 

Kuntoutuksena järjestetään avo- ja päiväkuntoutusta, jalkahoitoa sekä tuettua kotona kuntoutu-

mista.  Kuntoutukseen voidaan valita rintamaveteraani, jolle kuntoutuksen antaminen toimintaky-

vyn edistämiseksi, säilyttämiseksi tai muusta syystä on tarpeellista. Rintamaveteraaneja kuntou-

tukseen valittaessa tulee ottaa huomioon kuntoutuksen tarve ja kiireellisyys. Erityistä huomiota 

on kiinnitettävä siihen, että veteraanilla, jonka vamma tai sairaus aiheuttaa toimintakyvyn häi-

riötä, on mahdollisuus päästä kuntoutukseen.  

Kuntoutusmuoto määräytyy siten, että myönnetty kuntoutus edistää ja tukee rintamaveteraanin 

toimintakykyä jokapäiväisissä toiminnoissa. Kuntoutusjakson pituutta määrittelee Valtionkontto-

rin ohjekirja, kuntoutujan tarpeet ja toiveet sekä rintamaveteraanien kuntoutukseen käytettävissä 

oleva vuosittainen määräraha.  

Rintamaveteraanin puolisolla on mahdollisuus osallistua yhdessä rintamaveteraanin kanssa päivä-

kuntoutukseen. Aviopuolisosoiden kuntoutusjaksot tulee toteuttaa samanaikaisesti samassa kun-

toutuslaitoksessa. Rintamaveteraanin aviopuolisoilla ei ole oikeutta muuhun avokuntoutukseen.  

Palvelutuottajan tulee ottaa palveluvarauksen jälkeen yhteyttä asiakkaaseen tai hänen edusta-

jaansa.  Palveluntuottaja varaa yhteydenoton aikana ensimmäisen kuntoutusajan yhteistyössä asi-

akkaan tai asiakkaan edustajan kanssa.  
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Palveluntuottaja vastaa kuntoutuksen toteutumisesta suunnitelman ja palvelusetelin mukaisesti. 

Palveluntuottaja tiedottaa palvelun toteuttamisen esteestä asiakkaalle heti, kun se on palvelun-

tuottajalla tiedossa ja sopii korvaavasta palvelusta asiakkaan/edustajan kanssa. Palveluntuottajan 

tulee sopia seuraava kuntoutuskerta jo edellisen kuntoutuskerran yhteydessä.  

Palveluntuottajan tulee ilmoittaa palvelunjärjestäjälle asiakkaan toimintakyvyssä ja palveluntar-

peessa tapahtuvista muutoksista. Veteraanikuntoutusta koordinoiva henkilö arvioi kuntoutuksen 

tarpeen uudelleen mahdollista kuntoutuspäätöksen muuttamista varten. Kuntoutusjakso pää-

sääntöisesti keskeytyy asiakkaan joutuessa sairaalaan tai kuntoutusosastolle. Palveluntuottajan 

tulee olla yhteydessä veteraanikuntoutuksen koordinaattoriin, jonka kanssa sovitaan jatkotoimen-

piteistä, kuntoutusjakson keskeytyksestä, peruutuksesta tai muuttamisesta toiseen kuntoutus-

muotoon. 

Kuntoutusjakson jälkeen palveluntuottaja toimittaa kuntoutuspalautteen palvelusetelin myöntä-

jälle osoitteeseen: 

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä 
Jalmari Salpausselän kuntoutussairaala 
Kuntoutuksen hallinto 
Tarjantie 78 
15950 LAHTI    

Kuoreen merkintä ”kuntoutuspalaute” 

9.2 Avokuntoutus yksilöterapiana 

Rintamaveteraanien avokuntoutus yksilöterapiana tarkoittaa ammattihenkilön toteuttamaa fysio- 

tai toimintaterapiaa (Laki terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä 559/1994). Kuntoutusta voi to-

teuttaa myös kuntohoitaja, jolla on pitkä työkokemus veteraanikuntoutuksesta. Päijät-Hämeen 

hyvinvointikuntayhtymän viranhaltija arvioi tapauskohtaisesti ammattihenkilön soveltuvuutta pal-

velusetelituottajaksi. Palveluntuottajaksi hyväksyttävällä henkilöllä tulee olla Sosiaali- ja terveys-

alan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) myöntämä oikeus harjoittaa ammattiaan laillistettuna am-

mattihenkilönä.  

Fysioterapian painopisteitä ovat asiakkaan lähtökohdista toiminnallinen kuntouttaminen, lihas-

voiman, kestävyyden ja tasapainon harjoittaminen. Fysioterapia sisältää yksilöllisen kuntoutus-

suunnitelman perustuen haastatteluun ja alkututkimukseen. Liikkumista ja toimintakykyä arvioi-

daan yleisesti hyväksytyillä menetelmillä ja mittareilla. Kuntoutussuunnitelmasta tulee ilmetä, mi-

ten kuntoutus tukee veteraanin toimintakykyä ja päivittäistä kotona selviytymistä. Käytettyjen 
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terapiamenetelmien tulee tukea veteraania omatoimisuuteen sekä aktiivisuuteen ja niiden on pe-

rustuttava hyvään terapiakäytäntöön sekä tutkittuun tietoon.  

Toimintaterapian painopisteitä ovat omatoimisuuden ja elämänhallinnan lisääminen asiakkaan 

omassa toimintaympäristössään. Kuntoutus perustuu voimavarakeskeiseen toimintaan, joka tu-

kee omatoimisuutta sekä liikunta- ja toimintakykyä. Kuntoutuksen keskeinen toimija on asiakas 

itse, hänen kykynsä toimia on aktiivisen kuntoutuksen lähtökohta. Kuntoutus sisältää fyysistä, 

henkistä ja sosiaalista aktiviteettia. Keinoina ovat mm. ohjattuna toimiminen, korvaavien taitojen 

harjaannuttaminen, hahmottamisen ja päättelykyvyn harjaannuttaminen sekä kielellisen ilmaisun 

harjoittelu. Terapeutti arvioi päivittäisten toimintojen apuvälineiden tarvetta ja kotiympäristön 

toimivuutta asiakkaan lähtökohdista sekä tekee tarvittaessa asunnonmuutostöiden suunnitel-

man/esityksen.  

Terapeutti ohjaa asiakkaan toimintakykyyn ja terveyteen liittyvissä asioissa asiakkaan omaisia ja 

hoitoon osallistuvia muita ammattilaisia. Palveluntuottaja sitoutuu ilmoittamaan viiveettä palve-

lunjärjestäjälle mahdollisista asiakkaan toimintakyvyssä tai palveluntarpeessa tapahtuvista muu-

toksista. Kotikuntoutuksessa olevalla veteraanilla tulee olla kotona asiakaskortti, josta ilmenevät 

palveluntuottajan yhteystiedot sekä ajanvaraukset. Avokuntoutuksen kuntoutuskerran kesto on 

60 minuuttia välitöntä asiakastyötä. 

9.3 Tuettu kotona kuntoutuminen 

 Tuettu kotona kuntoutuminen on avokuntoutusta, joka toteutetaan tuetun kotona kuntoutumi-

sen mallin mukaisesti (www.valtiokonttori.fi: tuetun kotona kuntoutumisen malli). Rintamavete-

raanin tuettu kotona kuntoutuminen on toimintakykyä ylläpitävää ja kotona tai asumispalveluyk-

sikössä selviytymistä tukevaa toimintaa. Kuntoutusmalli soveltuu erityisesti muistisairaille henki-

löille.  Veteraanikuntoutuksia koordinoiva henkilö arvioi tuetun kotona kuntoutumisen soveltu-

vuutta asiakkaalle yhdessä asiakkaan, omaisten ja veteraania hoitavan tahon kanssa.  

Tuetun kotona kuntoutumisen arvioinnin ja kuntoutussuunnitelman tekemisen voi tehdä henkilö, 

jolla on fysioterapeutti (AMK), fysioterapeutin, lääkintävoimistelijan tai erikoislääkintävoimisteli-

jan / toimintaterapeutin (AMK), toimintaterapeutin tai erikoistoimintaterapeutin ammattitut-

kinto. Henkilöllä tulee olla Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) myöntämä 

oikeus harjoittaa ammattiaan laillistettuna ammattihenkilönä. 

Kuntoutussuunnitelman mukaista kuntoutusta voi toteuttaa vähintään sosiaali- ja terveydenhuol-

lon perustutkinnon suorittanut henkilö, joka toimii fysioterapeutin tai toimintaterapeutin 
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ohjauksessa koko kuntoutuksen ajan. Palveluntuottaja käy asiakkaan luona 1-4 kertaa kuukau-

dessa. Tuetun kotona kuntoutumisen palveluseteli myönnetään pääsääntöisesti 30 tunnin sar-

jana. 

Kuntoutusjakson alussa kartoitetaan haastattelemalla sekä erilaisten arviointimittareiden avulla 

rintamaveteraanin selviytyminen päivittäisistä toimista, fyysinen toimintakyky, mieliala, muistitoi-

minnot, sosiaalinen osallistuminen ja verkosto. Lisäksi selvitetään käytössä olevat palvelut, liikku-

misen apuvälineet, asunnon muutostöiden tarve, asuinympäristö liikkumisen kannalta sekä kaatu-

misriski. Arvioinnin pohjalta fysioterapeutti tai toimintaterapeutti laatii yhdessä veteraanin, hänen 

läheisensä ja kuntoutuksen toteuttajan kanssa kuntoutussuunnitelman. Kuntoutusjakso pitää si-

sällään myös terapeutin tekemän väli- ja loppuarvioinnin sekä kuntoutuspalautteen tekemisen. 

Palveluntuottajahakemuksen liitteeksi tulee toimittaa palvelukuvaus siitä, miten palveluntuottaja 

järjestää ja toteuttaa palvelun. Liite liitetään PSOP:ssa kohtaan ”palvelukuvaus”. 

9.4 Päiväkuntoutus 

Palveluntuottajalla on toiminnan edellyttämät asianmukaiset tilat, laitteet ja toimintaympäristö, 

jotka mahdollistavat kuntoutuspalveluiden tuottamisen. Kuntoutuslaitoksessa kuntoutujien on voi-

tava liikkua ja toimia esteettömästi sekä turvallisesti. Tiloissa, joissa kuntoutujia tutkitaan, hoide-

taan tai kuullaan, yksityisyys on oltava tarkoituksenmukaisella tavalla turvattu. Kuntoutujalla on ol-

tava mahdollisuus lepoon päivän aikana (sohvat, nojatuolit). Kuntoutuslaitoksen on mahdollistet-

tava turvallinen ulkoilu. Kuntoutuja saa kuntoutusjakson aikana tarpeidensa mukaista perushoitoa 

ja huolenpitoa. Kuntoutujaa tuetaan arkipäivän tilanteista selviytymiseen ja ohjataan omatoimi-

seen aktiivisuuteen. Tähän koko työryhmä tarvitsee toimintakykyä tukevaa työotetta ja yhteisiin 

kuntoutujan tavoitteisiin sitoutumista. 

Ryhmässä tulee olla ohjaajana vähintään yksi fysio- tai toimintaterapeutti. Muilla toimintaa ohjaa-

villa henkilöillä tulee olla tehtävään soveltuva ammattitutkinto tai muu soveltuva koulutus. Henki-

lökunnan tulee täyttää ammatilliset ja lakisääteiset vaatimukset (laki terveydenhuollon ammatti-

henkilöistä, 559/1994, laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 

272/2005).  

Palvelusetelin hinta pitää sisällään päiväkuntoutuksessa tarjottavan lounaan, joka tulee tarjota pal-

veluntuottajan omissa tiloissa (esim. catering-yrityksen tuottamana palveluna). 

Yksilöllinen kuntoutussuunnitelma tulee perustua haastatteluun ja alkututkimukseen. Liikkumista 

ja toimintakykyä arvioidaan yleisesti hyväksytyillä menetelmillä sekä mittareilla. 
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Kuntoutussuunnitelmassa ilmenee, kuinka kuntoutus tukee veteraanin toimintakykyä ja päivittäistä 

selviytymistä kotona. Kuntoutujan päivittäinen ohjelma koostuu yksilöterapiasta ja/tai -tapaami-

sista ja ryhmätoiminnoista. 60 minuutin yksilöterapia ja/tai -tapaaminen sisältyy jokaiseen kuntou-

tuspäivään ja koostuu kuntoutujan tarpeiden mukaisesti esim. fysio- tai toimintaterapiasta, jalkojen 

hoidosta, ulkoilusta tai keskustelusta. 

Ryhmätoiminnat tukevat kuntoutusjaksolle asetetun yksilöllisen kuntoutustavoitteen saavutta-

mista. Kuntoutujille järjestetään liikuntaryhmiä (esim. tasapaino- ja kuntosaliryhmät), toiminnallisia 

ryhmiä ja/tai keskusteluryhmiä (esim. muistiryhmä). Monipuolinen viriketoiminta täydentää kun-

toutujan yksilöllistä päiväohjelmaa (esim. yhteislaulu, tanssi, pelituokiot ja hartaudet). Ryhmätoi-

minnan tavoitteena on ylläpitää ja parantaa kuntoutujien fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimin-

takykyä. 

 

TOIMINTAKYKYLUOKKA 3 (TKL3) 

 

TOIMINTAKYKYLUOKKA 2 (TKL2) 

 

Toimintakyvyssä normaalin ikääntymisen tuomia 

muutoksia, omatoimisuus ADL-toimissa ja liikkumi-

sessa (itsenäinen pyörätuolilla kelaaja).  Sairauksien 

hoito ja lääkitys ovat tasapainossa. Toiminnanvaja-

vaisuuksia ei ole tai ne ovat erittäin lieviä, ei säännöl-

listä avuntarvetta/avuntarve pieni (kylpyapu). 

 

 

Sairauden tai vamman aiheuttama fyysinen ja/tai 

psyykkinen toimintakyvyn < keskivaikea häiriö, 

muisti- / käytöshäiriö, avuntarve ADL-toimissa, avun-

tarve ulkona liikkumisessa, lääkkeenotto valvottava. 

Muuten omatoiminen kuntoutuja kuuluu tähän luok-

kaan, jos hän tarvitsee sairautensa hoidon takia päi-

vittäistä apua hoitohenkilökunnalta 

 

Ryhmäkoko max 8 veteraania 

Kokoontuminen 10 kertaa 

Kesto 5 tuntia päivässä 

Kokoontumiset 2 kertaa viikossa 

 

Ryhmäkoko max 6 veteraania 

Kokoontuminen 20 kertaa 

Kesto 4 tuntia päivässä 

Kokoontumiset 2 kertaa viikossa.  

 

 

Päiväkuntoutuksen ryhmät koostetaan palvelunjärjestäjän ja palveluntuottajan kanssa yhteis-

työssä. Palveluntuottaja vastaa kuntoutusryhmän koordinoinnista sekä kuntoutujien koolle kutsu-

misesta. Palveluntuottaja avustaa veteraania kuljetuskustannuksien hakemisessa (TKL3) / palvelun-

tuottajalta edellytetään yhteiskuljetuksen järjestämistä kuntoutujille Kela-taksin tmv. järjestelyn 

kautta (TKL2). Veteraanille ei saa aiheutua kuljetuksesta kustannuksia (1988/118 9§). 
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Palvelusetelihakemuksen tulee liittää palvelukuvaus siitä, miten palveluntuottaja järjestää ja tuot-

taa päiväkuntoutuksen. Liite liitetään PSOP:ssa kohtaan ”palvelukuvaus”.  

9.5 Jalkahoito 

Veteraanien jalkahoidon tavoitteena on ehkäistä jalkasairauksia, tunnistaa olemassa olevia jalka-

ongelmia ja hoitaa jo syntyneitä vaurioita. Lisäksi tavoitteena on kuntouttava työote, jossa tarvitta-

essa ohjataan asiakasta omatoimiseen jalkojenhoitoon. Jalkahoitajan tulee ennaltaehkäistä hoito-

toimenpiteillä, neuvonnalla ja asiakkaalle/ edustajalle annettavalla ohjauksella jalkasairauksia. Jal-

kahoitajan tulee tarvittaessa ohjata asiakasta sairauksien hoidossa eteenpäin terveydenhuoltoon. 

Jalkahoitoon sisältyy: jalkojen puhdistus desinfioivalla aineella, kynsien hoito (kynsien leikkaus ja 

hionta, paksuuntuneiden kynsien ohentaminen, sienikynnen ja sisään kasvaneenkynnen hoito), 

ihomuutosten hoito, jalkojen rasvaus, jalkojen kunnon tutkimus sekä jalkojen omahoidon ohjaus. 

Hoidossa käytettävien laitteiden tulee olla voimassa olevan lainsäädännön mukaisia. (laki tervey-

denhuollon laitteista ja tarvikkeista 629/2010). 

Yhden jalkahoitokerran kesto on 60 minuuttia välitöntä asiakastyötä. 

Jalkahoidon toteuttajalla tulee olla jalkaterapeutin (AMK), jalkojenhoidon ammattitutkinto tai muu 

soveltuva jalkahoitajan koulutus, joka antaa riittävän osaamisen jalkasairauksista, aseptiikasta ja 

hygieniasta. Palvelusetelituottajahakemukseen on liitettävä tutkintotodistus. 

9.6 Palvelusetelien arvot 

PALVELUSETELITUOTE   ARVO 

Fysioterapia 60min                                                                            60 € 

Fysioterapia 60min, kotikäynti 1-30 km*                                                   80 € 

Fysioterapia 60min, kotikäynti 31-70 km*                                                 90 € 

Fysioterapia 60min, kotikäynti yli 71 km*                                                 100 € 

Toimintaterapia 60min                                                                                70 € 

Toimintaterapia 60min, kotikäynti 1-30 km*                                                90 € 

Toimintaterapia 60min, kotikäynti 31-70 km*                                              100 € 

Toimintaterapia 60min, kotikäynti yli 71 km*                                              110 € 

Jalkahoito alv0%                                                                                                     50 € 

Jalkahoito alv0%, kotikäynti 1-30 km*                                                                       70 € 
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Jalkahoito alv0%, kotikäynti 31-70 km*                                                                     80 € 

Jalkahoito alv0%, kotikäynti yli 71 km*                                                                      90 € 

Jalkahoito alv24% 62€ 

Jalkahoito alv24%, kotikäynti 1-30km* 86,80€ 

jalkahoito alv24%, kotikäynti 31-70km* 99,20€ 

Jalkahoito alv24%, kotikäynti yli 71km* 111,60€ 

Tuettu kotona kuntoutuminen, fysioterapeutti 60min                                                     80 € 

Tuettu kotona kuntoutuminen, lähihoitaja 60min 44€ 

Päiväkuntoutus krt, Toimintakykyluokka 3                                     95€ 

Päiväkuntoutus krt, Toimintakykyluokka 2                                     127€ 

*edestakainen matka 

10 LASKUTUS 

Palvelusetelillä Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä sitoutuu maksamaan yksityisen palveluntuotta-

jan antamasta, kuntoutussuunnitelman mukaisesta palvelusta, palvelusetelin arvon ja toteutunei-

den sekä hyväksyttyjen palvelutapahtumien 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. Terapia sisältöä koskevaa tietoa ei kir-

jata PSOP-järjestelmään. Sisältötieto kirjataan palveluntuottajan omaan asiakas- tai potilastieto-

järjestelmään ja toimitetaan tarvittaessa Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymälle. Mikäli palvelun-

tuottajan huolimattomuudesta aiheutuneet väärät kirjaukset aiheuttavat normaaleja 

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

palveluntuottajalta korjauksesta aiheutuneet kulut.  

Palveluntuottajalla on oikeus tuottaa asiakkaalle yksityisesti palveluja, joita ei ole määritelty asiak-

kaan kuntoutus- tai terapiasuunnitelmassa. Näistä palveluista asiakkaan ja palveluntuottajan tulee 

sopia erikseen. Palveluntuottaja laskuttaa nämä palvelut asiakkaalta asiakkaan ja palveluntuotta-

jan välisen sopimuksen mukaisesti. Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä ei vastaa näiden palveluiden 

sisällöstä, laadusta tai laskutuksesta. 

11 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, 
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joiden työtehtävien kannalta se on välttämätöntä ja jotka ovat allekirjoittaneet salassapito-

sitoumuksen.  

Palveluntuottajalla tulee olla kirjalliset ohjeet asiakastietojen dokumentoinnista, sekä potilasasia-

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

ylläpidossa ja luovuttamisessa palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan hyvinvointiyhtymän anta-

mia ohjeita. Salassapito- ja vaitiolovelvollisuus- sekä tietosuojakäytänteet noudattavat niistä ase-

tettuja lakeja ja asetuksia.  


