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1 Palvelusetelin sääntökirjan tarkoitus

Tässä sääntökirjassa Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä asettaa laissa sosiaali- ja terveydenhuol-

lon palvelusetelistä (palvelusetelilaki, 569/2009) säädetyt edellytykset palveluntuottajaksi hyväksymi-

selle. Lisäksi sääntökirjan tarkoituksena on määrittää palvelusetelijärjestelmäprosessissa noudatetta-

vat käytännöt. Tämä palvelusetelisääntökirja on voimassa 1.12.2020 alkaen toistaiseksi.

Hakeutuessaan palveluseteliyrittäjäksi Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymään palveluntuottajan

tulee sitoutua noudattamaan sääntökirjaa. Palvelusetelilain 4 §:n mukaan kunnan/kuntayhtymän tu-

lee peruuttaa palvelujen tuottajan hyväksyminen ja poistaa palvelujen tuottaja luettelosta, jos hyväk-

symiselle asetetut edellytykset eivät enää täyty tai palvelujen tuottaja pyytää hyväksymisen peruut-

tamista. Mikäli palveluntuottaja ei täytä tai noudata palvelusetelilaissa säädettyjä tai sääntökirjassa

määritettyjä edellytyksiä, palveluntuottaja voidaan poistaa Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän

palvelusetelituottajien rekisteristä. Rekisteristä poistamisen jälkeen palveluntuottaja ei voi toimia

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän palvelusetelituottajana.

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymällä on oikeus tehdä muutoksia tämän sääntökirjan ohjeisiin ja ehtoi-

hin. Muutoksista ilmoitetaan palvelutuottajille välittömästi kirjallisesti muutosta koskevan päätöksen

jälkeen. Mikäli palveluntuottaja ei halua sitoutua muuttuneeseen sääntökirjaan, tulee palveluntuot-

tajan ilmoittaa siitä kirjallisesti Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymälle kuudenkymmenen (60) päi-

vän kuluessa muutosilmoituksen lähettämisestä. Mikäli palveluntuottaja ei toimita Päijät-Hämeen

hyvinvointikuntayhtymälle edellä mainittua ilmoitusta, palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan

muuttuneita ehtoja muutosilmoituksessa mainitusta päivästä lukien.

2 Määritelmät

Määritelmät tässä sääntökirjassa:

Palvelusetelillä tarkoitetaan palvelun järjestämisvastuussa olevan Päijät-Hämeen hyvinvointikun-

tayhtymän palveluun oikeutetulle Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän asukkaalle myöntämää

sitoumusta (poislukien yhteisyrityksen toimialueella olevien kuntien asukkaat; Lahti, Iitti ja Kärkölä),

jonka mukaan se korvaa palveluntuottajan antaman palvelun Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhty-

män ennalta määräämään arvoon saakka. Heinolan kaupunki ja Sysmän kunta järjestävät
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avosairaanhoidon jalkaterapia/jalkahoitopalvelut oman suunnitelmansa mukaisesti. Palvelusetelijär-

jestelmässä hyvinvointikuntayhtymä ei tule sopimusosapuoleksi palvelusta sovittaessa, sillä kyseessä

on kuluttajan asemassa olevan asiakkaan ja palveluntuottajan välinen sopimus.

Palvelusetelillä voidaan ostaa ainoastaan arvonlisäverotonta sosiaali- ja terveydenhuollon palve-

lua. Verottaja on antanut ohjeen terveyden- ja sairaanhoitopalvelujen arvonlisäverotuksesta. Tar-

kemmat ohjeet arvonlisäverottomuudesta löytyvät verohallinnon sivulta osoitteesta www.vero.fi.

Omavastuuosuudella tarkoitetaan sitä osuutta yksityisen palveluntuottajan tuottaman palvelun hin-

nasta, jota Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän myöntämän palvelusetelin arvo (subventio) ei

kata ja joka jää asiakkaan maksettavaksi. Palveluntuottaja laskuttaa asiakkaalta omavastuuosuuden.

Tasasuuruisella palvelusetelillä tarkoitetaan palveluseteliä, jonka arvo on kaikille asiakkaille yhtä

suuri riippumatta asiakkaan tuloista.  Palvelusetelistä annetun lain (569/2000) mukaan palvelusetelin

arvon tulee olla asiakkaan kannalta kohtuullinen. Kohtuullisuutta arvioitaessa huomioidaan kustan-

nukset, jotka aiheutuvat kunnalle vastaavan palvelun tuottamisesta omana toimintana tai hankkimi-

sesta ostopalveluna sekä asiakkaan maksettavaksi jäävä arvioitu omavastuuosuus

Asiakkaalla tarkoitetaan henkilöä, jolle myönnetään palvelut järjestettäväksi palvelusetelillä. Asiak-

kaan (ja potilaan) asemaa määrittää laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992). Asiakkaan ja

palvelusetelituottajan välistä sopimussuhdetta koskevat sopimuksen sisällön mukaan määräytyvät

kuluttajaoikeuden ja sopimusoikeuden säännökset ja periaatteet (palvelusetelilaki 6.2 §).

Palveluntuottajalla tarkoitetaan itsenäistä ammatinharjoittajaa, valittua toimittajaa tai yksityistä ter-

veydenhuollon palveluja tuottavaa yksikköä (hoitolaitos), jonka Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayh-

tymä on päätöksellään hyväksynyt palvelusetelituottajaksi.

PSOP-järjestelmä (sähköinen palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä) tarkoittaa Päijät-Hämeen hy-

vinvointikuntayhtymän käytössä olevaa sähköistä ostopalvelu- ja palvelusetelijärjestelmää. Päijät-

Hämeen hyvinvointikuntayhtymän hyväksymien palveluseteliyrittäjien tulee sitoutua käyttämään

PSOP-järjestelmää.
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3 Palveluseteliprosessi

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä on määritellyt palveluntuottajaksi hyväksymisen edellytykset säh-

köiseen palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmään (PSOP). Palvelusetelien arvon päättää Päijät-Hä-

meen hyvinvointikuntayhtymän hallitus.

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän palvelusetelituottajaksi hakeudutaan sähköisen palvelu-

seteli- ja ostopalvelujärjestelmän (PSOP) kautta (http://www.parastapalvelua.fi). Palveluntuottajan

tulee kirjata yrityksen tiedot järjestelmään ja toimittaa vaaditut liitteet järjestelmään sähköisesti.  Ha-

keminen palvelun tuottajaksi on mahdollista ympäri vuoden. PSOP-järjestelmään tulee ilmoittaa pal-

veluhinnasto. Mahdolliset hinnanmuutokset tulee ilmoittaa PSOP-järjestelmän kautta kerran vuo-

dessa 1.1.- 31.1 välisenä aikana niin, että hinnanmuutos tulee voimaan 1.6 lähtien. Palveluntuottaja

ilmoittaa itse hinnanmuutokset niille asiakkaille, joiden hoito on jo alkanut.

Palveluntuottaja saa sähköisestä palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmästä huomioilmoituksen säh-

köpostiin, kun palveluntuottaja on hyväksytty palvelusetelituottajaksi.  Päijät-Hämeen hyvinvointi-

kuntayhtymä tekee päätöksen palveluntuottajaksi hyväksymisestä yhden (1) kuukauden kuluessa

siitä, kun sähköisessä hakemuksessa on kaikki vaadittavat tiedot ja liitteet. Päijät-Hämeen hyvinvoin-

tikuntayhtymä ei sitoudu osoittamaan palveluseteliä käyttäviä asiakkaita palveluntuottajalle.

Palvelusetelipäätöksen saanut asiakas valitsee Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän ylläpitä-

mästä palveluntuottajien rekisteristä palvelusetelituottajan. Palveluntuottajaportaali löytyy osoit-

teesta https://parastapalvelua.fi/palveluntuottajat.  Asiakas voi vertailla palveluntuottajia palvelun-

tuottajaportaalissa tai sähköiseen PSOP-järjestelmään kirjautuen. Asiakas tai hänen valtuuttamansa

puolesta asioija voi kirjautua PSOP-järjestelmään Vetuma-tunnistautumisella pankkitunnuksia, mobii-

livarmennetta tai varmennekorttia käyttäen.   Asiakas, hänen omaisensa tai laillinen edustajansa ot-

taa yhteyttä palveluntuottajaan.

Asiakas ja palveluntuottaja solmivat keskenään sopimuksen, jossa sovitaan asiakkaan ja palveluntuot-

tajan vastuista ja velvollisuuksista. Palveluntuottaja voi tarjota asiakkaalle vain sellaista palvelua, joka

on määritelty palvelusetelissä. Mikäli palveluntuottaja tuottaa muuta palvelua mitä palvelusetelissä

on määritelty, asiakas maksaa nämä kustannukset kokonaan itse. Jos asiakas on halukas ostamaan

https://parastapalvelua.fi/
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muuta kuin palveluseteliin kuuluvaa palvelua, on tuottajan vastuulla kertoa asiakkaalle se, että hän

maksaa ko. palvelun kokonaan itse.

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

luntuottajaa palvelusetelipäätöksen voimassaoloaikana.

Palveluntuottajan palvelusetelipalveluja koskeva laskutus Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymältä tapah-

tuu sähköisen palvelusetelijärjestelmän avulla. Palveluntuottaja kirjaa PSOP-järjestelmään tuotta-

mansa palvelut. Edellisen kuukauden palvelutapahtumien kirjaukset tulee olla kirjattuna PSOP-järjes-

telmään kuukauden 4. päivän loppuun mennessä. Kirjatuista palveluista muodostetaan kerran kuu-

kaudessa tilitysaineisto, jonka perusteella laskutus tapahtuu. Palveluntuottaja ei lähetä Päijät-Hä-

meen hyvinvointiyhtymälle erillistä laskua. Palveluntuottaja laskuttaa määrittelemänsä omavastuu-

osuuden asiakkaalta (Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän perimän voimassa olevan asiakasmak-

suosuuden voi tarkistaa https://www.phhyky.fi/assets/files/2020/05/Asiakasmaksut_2020_tasamak-

sut_ja_tulosidonnaiset_paivitetty_270420.pdf, kohta sarjahoitomaksu). Päijät-Hämeen hyvinvointiyh-

tymä korvaa enintään asiakkaan päätöksessä ilmoitetun käyntimäärän päätöksen mukaiselta ajanjak-

solta.

Palveluntuottaja saa halutessaan järjestelmästä omaa kirjanpitoaan varten palveluiden laskutukseen

liittyvät tilitystiedot. Tätä varten palveluntuottajan tulee ilmoittaa sähköpostiosoitteensa laskutustie-

doissa ja laittaa rasti (x) ”Haluan maksuaineiston pdf-kuvan sähköpostiini”-kohtaan.

4 Palvelutuottajaa koskevat yleiset ehdot ja velvoitteet

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä toimii palvelun järjestäjänä ja hyväksyy palvelusetelituotta-

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

- jolla on jalkaterapeutin koulutus tai terveydenhuollon ammattihenkilöstä anne-

tun lain (564/ 1994) mukainen koulutus ja jalkojenhoitajan ammattitutkinto ja

terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain mukainen laillistus (jalkate-

rapeutti, rekisteröity jalkojenhoitaja, fysioterapeutti; podiatrisen fysioterapian

erikoistumisopinnot, lähihoitaja; jalkojenhoidon osaamisala, jalkojenhoidon

ammattitutkinto

https://www.phhyky.fi/assets/files/2020/05/Asiakasmaksut_2020_tasamaksut_ja_tulosidonnaiset_paivitetty_270420.pdf
https://www.phhyky.fi/assets/files/2020/05/Asiakasmaksut_2020_tasamaksut_ja_tulosidonnaiset_paivitetty_270420.pdf
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- jonka kielitaito (suomi ja/tai ruotsi) on riittävä palveluntuottamiseen potilaan kan-

nalta turvallisesti

- joka täyttää kyseiselle toiminnalle yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa

(152/1990) asetetut vaatimukset

- palveluntuottajan sitoutuu täyttämään palvelusetelilain (569/2009) 5 §:n mukaiset

yleiset ehdot

- jonka tuottamat palvelut vastaavat vähintään sitä tasoa, jota edellytetään vastaa-

valta kunnalliselta toiminnalta

- joka on merkitty ennakkoperintärekisteriin

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

jonka vakuutusmäärän voidaan palvelutoiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen

arvioida riittävän toiminnasta mahdollisesti aiheutuvien henkilövahinkojen korvaa-

miseen ja joka muilta ehdoiltaan vastaa tavanomaista vastuuvakuutuskäytäntöä.

Palveluntuottajan tulee täyttää tilaajan selvitysvelvollisuutta koskevan lain (tilaajavastuulaki,

1233/2006) mukaiset vaatimukset. Tämä tarkoittaa sitä, että palveluntuottajan tulee toimittaa seu-

raavat selvitykset:

- selvitys, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakko-

perintärekisteriin ja työnantajarekisteriin

- kaupparekisteriote

- selvitys siitä, ettei yrityksellä ole verovelkaa taikka viranomaisen antama selvitys

verovelan määrästä

- todistukset työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksu-

jen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja kos-

keva maksusopimus on tehty

- selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista.

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä selvittää edellä kuvattujen edellytysten täyttämisen PSOP-

järjestelmään toimitettavien liitteiden avulla. Vaaditut liitteet tulee liittää niille varattuihin kohtiin

PSOP-järjestelmässä. Lisätietoja vaadituista liitteistä on tämän sääntökirjan lopussa. Alihankintatyönä

tehtyä palvelua ei hyväksytä.

Palveluntuottajan vastuulla on huolehtia siitä, että palveluntuottajan tiedot PSOP-järjestelmässä ovat

ajantasaisia. Palveluntuottajan kelpoisuuteen liittyvät viranomaisrekisteritarkistukset
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(Tilaajavastuulaki 1233/2006 § 5) tehdään kolmen kuukauden välein. Tätä varten suositellaan, että

palveluntuottaja on liittynyt tai liittyy hakuprosessin yhteydessä Suomen Tilaajavastuu Oy:n Luotet-

tava Kumppani-ohjelmaan (www.tilaajavastuu.fi), jolloin tarkistus sujuu automaattisesti. Yrityskohtai-

set Tilaajavastuulain mukaiset liitteet haetaan Tilaajavastuun järjestelmästä automaattisesti. Yrityk-

sen ei tarvitse liittää näitä tietoja hakemukseen itse.

Palveluntuottaja huolehtii siitä, että palveluja annettaessa ja asiakas-/potilastietojen kirjaamisessa,

asiakirjojen käsittelyssä, säilytyksessä, hävittämisessä ja luovuttamisessa sekä toiminnassa muuten-

kin noudatetaan salassapidosta, vaitiolovelvollisuudesta, tietosuojasta, tietoturvasta sekä salassa pi-

dettävien tietojen luovuttamisesta annettuja voimassa olevia säädöksiä. Päijät-Hämeen hyvinvointi-

kuntayhtymä on palvelusetelillä järjestettävässä palvelussa syntyvien potilas- ja asiakasasiakirjojen

henkilötietolaissa (523/1999) tarkoitettu rekisterinpitäjä.

Palveluntuottaja voi kirjata syntyvät asiakastiedot oman tietojärjestelmänsä kautta Kelan ylläpitä-

mään Kanta- järjestelmään. Myönnettyjen hoitokertojen päätyttyä palveluntuottajan on kirjattava

koonti asiakkaan saamasta hoidosta ja lopputilanteesta sääntökirjan liitteenä olevalla hoitopalautelo-

makkeelle (Jalkahoidon hoitopalautelomake). Hoitopalaute tulee toimittaa lähettävän terveysase-

man palveluneuvontaan kahden viikon kuluessa hoidon päättymisestä.

5 Asiakkaan asema palvelusetelijärjestelmässä

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä voi tarjota jalkahoidon palveluseteliä palvelun hankkimiseksi

asiakkaalle, joka täyttää palvelun myöntämisedellytykset voimassa olevan ohjeistuksen mukaan. Asi-

akkaalla on oikeus kieltäytyä hänelle tarjotusta palvelusetelistä, jolloin Päijät-Hämeen hyvinvointi-

kuntayhtymän tulee ohjata hänet muilla tavoin järjestettyjen palvelujen piiriin.

Asiakasta/potilasta voi avustaa palvelusetelin käytössä hänen laillinen edustajansa, lähiomainen tai

muu läheinen henkilö (laki potilaan asemasta oikeuksista 785/1992 6 §), laki sosiaalihuollon asiak-

kaan asemasta ja oikeuksista 812/2000 9 §). Asiakas voi antaa läheiselleen valtuuden katsoa tietojaan

PSOP-järjestelmästä täyttämällä puolesta asioinnin – valtakirjan ja toimittamalla sen palvelusetelin

myöntäneelle viranhaltijalle.

http://www.tilaajavastuu.fi/


8

Kun asiakas ottaa käyttöönsä palvelusetelin, asiakas valitsee palveluntuottajan hyväksyttyjen palve-

luntuottajien rekisteristä. Asiakkaan tulee antaa saamansa palveluseteli tai ilmoittaa siinä oleva nu-

merosarja (palvelusetelin numero) palveluntuottajalle. Asiakas tai edellä mainittu asiakkaan edustaja

tekee valitun palveluntuottajan kanssa sopimuksen palvelusta. Tätä sopimussuhdetta koskevat sopi-

muksen sisällön mukaan määräytyvät kuluttajaoikeuden ja sopimusoikeuden säännökset ja oikeuspe-

riaatteet. Asiakkaan ja palveluntuottajan välistä sopimusta koskevan erimielisyyden saattamisesta

kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi säädetään kuluttajariitalautakunnasta annetussa laissa

(8/2007).

Jos asiakas on tyytymätön saamaansa palveluun, hänen tulee ilmoittaa tyytymättömyydestään palve-

luntuottajalle. Asiakkaalla on mahdollisuus antaa palautetta käyttämistään palveluista PSOP-järjestel-

män kautta. Palveluntuottajan on vastattava palautteeseen viimeistään kahden viikon kuluessa

PSOP-järjestelmän kautta.

Palveluseteliä käyttävällä asiakkaalla on oikeus potilaslain ja asiakaslain mukaisiin oikeussuojakeinoi-

hin. Potilaslain 10.1 §:n mukaan terveyden- ja sairaanhoitoonsa tai siihen liittyvään kohteluunsa tyy-

tymättömällä potilaalla on oikeus tehdä muistutus terveydenhuollon toimintayksikössä terveyden-

huollosta vastaavalle johtajalle. Lisäksi asiakkaalla on mahdollisuus tehdä kantelu aluehallintoviras-

toon tai eduskunnan oikeusasiamiehelle. Asiakas voi olla yhteydessä myös palveluntuottajan nimet-

tyyn potilasasiamieheen.

Palveluntuottajan tulee informoida Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän sääntökirjan sopi-

musasioista vastaavaa henkilöä asiakkaiden ja potilaiden tekemistä reklamaatioista, reklamaatioihin

johtaneista syistä ja niiden takia tehdyistä toimenpiteistä. Palveluntuottajan tulee toimittaa selvi-

tykset palvelusetelillä tuotettua palvelua koskevista muistutuksista, valituksista, kanteluista ja hoito-

vahinkoilmoituksista ja niiden perusteella tehdyistä ratkaisuista puolivuosittain tai pyynnöstä tarvitta-

essa useammin.

Palautteiden ja reklamaatioiden antaminen ja niihin vastaaminen ovat ensisijaisesti asiakkaan ja

palveluntuottajan välistä asiaa. Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä ei osallistu palveluntuotta-

jan ja asiakkaan välisten sopimusriitojen käsittelyyn.
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6 Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän rooli ja vastuu

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä toimii palvelujen järjestäjänä. Yhtymä hyväksyy palveluntuot-

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

muut vaatimukset ja ehdot. Palvelutuottajarekisteri on nähtävissä PSOP- järjestelmässä (palvelusete-

lilain 4. 3 §:ssa tarkoitettu luettelo). Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän tulee peruuttaa palve-

luntuottajan hyväksyminen ja poistaa palveluntuottaja luettelosta, jos laissa ja tässä sääntökirjassa

hyväksymiselle asetetut edellytykset eivät enää täyty tai palveluntuottaja pyytää peruuttamaan hy-

väksymisensä (palvelusetelilaki 4.4 §).

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän tulee selvittää asiakkaalle tämän asema palveluseteliä käy-

tettäessä, palvelusetelin arvo, palveluntuottajien hinnat, omavastuuosuuden määräytymisen perus-

teet ja arvioitu suuruus sekä asiakasmaksu, joka määräytyy vastaavasta palvelusta sosiaali- ja tervey-

denhuollon asiakasmaksuista annetun lain mukaan (palvelusetelilaki 6.3. §).

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymää sitoo laissa viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julki-

suuslaki 621/1999) säädetty salassapitovelvoite. Salassa pidettäviä ovat asiakirjat, jotka sisältävät tie-

toja yksityisestä liike- ja ammattisalaisuudesta (julkisuuslaki 24.1 § 20-kohta).

7 Jalkaterapia/ jalkojenhoito

Jalkojen hoidon palvelusetelin myöntämisen edellytyksenä on jalkojen seurantaa tai hoitoa vaativa

perussairauden (DM, ASO, reuma) ongelma (-t) riskiluokitukseen perustuen (riskiluokat 2-3); neuro-

patia ja/tai verenkierron heikentyminen, haavaumat, varpaiden ja jalkojen asentovirheet, känsät, ko-

vettumat, paksuuntuneet sienikynnet, sisään kasvaneet kynnet. Jalkojenhoidon ammattilaisen tulee

ennaltaehkäistä hoitotoimenpiteillä, neuvonnalla ja asiakkaalle/ edustajalle annettavalla ohjauksella

jalkasairauksia ja tukea asiakasta omahoidon toteuttamisessa. Jalkojenhoidon ammattilaisen tulee

tarvittaessa ohjata asiakasta sairauksien hoidossa eteenpäin terveydenhuoltoon.

Jalkojenhoitoon sisältyy: Jalkojen puhdistus desinfioivalla aineella, kynsien hoito (kynsien leikkaus ja

hionta, paksuuntuneiden kynsien ohentaminen, sienikynnen ja sisään kasvaneen kynnen hoito, tar-

vittaessa kynsien oikaisuhoito), ihomuutosten hoito (känsät, kovettumat, syylät), jalkojen rasvaus,

jalkojen kunnon tutkimus, jalkojen omahoidon ohjaus sekä jalkineiden ja jalkojen apuvälineiden
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tarkistus. Jalkahaavan paikallishoidon toteutus ja haavanhoidon jatkot hoitosuunnitelman mukai-

sesti. Ohjaus haavanhoidon ammattilaisen vastaanotolle ja yhteistyö haavahoitajan kanssa. Yhden

hoitokäynnin kesto on 60 minuuttia välitöntä asiakastyötä. Yksittäisen hoitokerran tai hoitojakson

kirjaamiseen liittyvät toiminnat sisältyvät palvelusetelin hintaan, mutta niihin ei käytetä palveluaikaa.

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

huollon laitteista ja tarvikkeista 629/2010). Palveluntuottajan tulee määritellä PSOP-järjestelmässä,

onko tila asiakkaalle esteetön. Vastaanotto- ja yleisötilat tulee olla toiminnan kannalta riittävän väljät

ja turvalliset asiakkaan kannalta. Toimitilojen on jatkuvasti täytettävä turvallisuusmääräykset niin, että

yksikössä huolehditaan asiakkaiden turvallisuudesta lain ja viranomaisten määräysten mukaisesti. Pal-

veluntuottajalla on oltava pelastusviranomaisten hyväksymä pelastussuunnitelma ja turvallisuusselvi-

tys.

8 Palvelusetelin arvo ja laskutus

PALVELUSETELITUOTE ARVO

Jalkojenhoito 60 min 43 €

Asiakkaan omavastuuosuus ei saa nousta yhtymän jalkahoidosta perittyä asiakasmaksua suuremaksi

(vuonna 2020 11,40 euroa). Asiakkaan perumattomista käynneistä palveluntuottaja ei voi laskuttaa

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymää.

Palveluntuottajan tulee kirjata toteutuneet palvelutapahtumat sähköiseen järjestelmään mahdollisim-

man pian, viimeistään seuraavan kuukauden 4.  päivään mennessä. Palveluntuottajalle maksettava

korvaus muodostuu toteutuneiden palvelutapahtumien mukaisesti. Sitä ei voi käyttää etukäteen eikä

käyttämättä jäänyttä arvoa voi käyttää jälkikäteen.

Asiakkaalla ei ole oikeutta saada sairasvakuutuslain mukaista korvausta omavastuuosuuteen.
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9 Vaadittavat liitteet

Alla listaus palveluntuottajalta vaadittavista liitteistä, jotka tulee liittää PSOP-järjestelmään niille va-

rattuihin paikkoihin. Mikäli palveluntuottaja hakeutuu useampaan palveluun tuottajaksi, riittää yri-

tystoimintaa yleisesti koskevien liitteiden kertaalleen toimittaminen. Vaaditut liitetiedostot tulee ni-

metä alla olevan listauksen mukaisesti.

Toimipaikkakohtaisesti vaaditut asiakirjat tulee liittää hakemukseen pdf-tiedostoina. Toimitettavien

liitteiden tulee olla alle kolme kuukautta vanhoja (poikkeuksena AVI:n tai Valviran todistukset rekis-

teriin kuulumisesta).

PAKOLLISET TOIMITETTAVAT ASIAKIRJAT Tilaajavastuu Liitedoku-
mentti

(pdf)

Arvonlisäverovelvollisuus (Arvonlisävero-
velvollisten rekisteri)

x

Ennakkoperintärekisteri x

Kaupparekisteriote x

Potilasvakuutustodistus x

Tapaturmavakuutus x

Tyel-vakuutusote x

Työehtosopimus x

Työnantajarekisteri x

Työterveyshuolto x

Vastuuvakuutustodistus x

Veromaksutiedot tai verottajan hyväk-
symä maksusuunnitelma

x



12

TOIMIPAIKKAKOHTAISET ASIAKIRJAT

AVIn tai Valviran todistus yksityisten ter-
veyspalveluiden antajien rekisteriin kuu-
lumisesta

x

Hygieniakäytännön kuvaus (vapaamuo-
toinen)

x

Omavalvontasuunnitelma; esimerkiksi so-
veltuvin osin täytetyllä Valviran lomak-
keella (http://www.valvira.fi/docu-
ments/14444/3646734/Yksityisen_ter-
veydenhuollon_omavalvontasuunni-
telma.pdf/b934e756-4fa4-2c65-7c07-
9955c66ceedb

x

Palvelukuvaus (vapaamuotoinen) x

Rekisteriseloste (henkilötietolaki 10§) x

Vastuuhenkilön tai muun henkilön tutkin-
totodistus (vaaditaan vastuuhenkilön)

x

Henkilöstöluettelo (vakanssit, nimikkeet

ja koulutustiedot)
x

Selvitys henkilötietolain 32§ edellyttä-

mien toimenpiteiden toteuttamisesta; tä-

hän liitetään allekirjoitettu Päijät-Hämeen

hyvinvointiyhtymän ”Palvelutuotannon

tietoturvallisuussitoumus”

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

les/2017/05/Palvelutuotannon_tietotur-

vallisuussitoumus_Hyky_ver-

sio_29082017.pdf sekä siihen liittyvä

GDPR-liite

x

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
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
http://www.valvira.fi/documents/14444/3646734/Yksityisen_terveydenhuollon_omavalvontasuunnitelma.pdf/b934e756-4fa4-2c65-7c07-9955c66ceedb
https://www.phhyky.fi/assets/files/2017/05/Palvelutuotannon_tietoturvallisuussitoumus_Hyky_versio_29082017.pdf
https://www.phhyky.fi/assets/files/2017/05/Palvelutuotannon_tietoturvallisuussitoumus_Hyky_versio_29082017.pdf
https://www.phhyky.fi/assets/files/2017/05/Palvelutuotannon_tietoturvallisuussitoumus_Hyky_versio_29082017.pdf
https://www.phhyky.fi/assets/files/2017/05/Palvelutuotannon_tietoturvallisuussitoumus_Hyky_versio_29082017.pdf
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https://www.phhyky.fi/assets/fi-

les/2019/10/GDPR_liitepa-

ketti_011019.pdf

10 Lisätiedot

Lisätietoja Päijät- Hämeen hyvinvointikuntayhtymän avosairaanhoidon jalkaterapia-/ jalkojenhoito
palvelusetelistä antavat

Sopimusasiat:  Tulosaluejohtaja Kimmo Kuosmanen, puh. 050 5391648, kimmo.kuosmanen@phhyky.fi

Hallintoylihoitaja Pertti Sopanen, puh. 044 4823171, pertti.sopanen@phhyky.fi

Asiakasasiat: Palveluesimies Päivi Nevalainen, puh. 044 0187082, paivi.nevalainen@phhyky.fi

Vastaava fysioterapeutti Tiina Hietaranta, puh. 044 7161153, tiina.hieta-
ranta@phhyky.fi

Liite Jalkahoidon hoitopalaute

https://www.phhyky.fi/assets/files/2019/10/GDPR_liitepaketti_011019.pdf
https://www.phhyky.fi/assets/files/2019/10/GDPR_liitepaketti_011019.pdf
https://www.phhyky.fi/assets/files/2019/10/GDPR_liitepaketti_011019.pdf
mailto:pertti.sopanen@phhyky.fi
mailto:paivi.nevalainen@phhyky.fi
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