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I SÄÄNTÖKIRJAN YLEINEN OSA 

1. PALVELUSETELI 

Palvelusetelillä tarkoitetaan palvelun järjestämisvastuussa olevan kunnan sosiaali- ja terveyspalvelun 

saajalle myöntämää sitoumusta korvata palvelujen tuottajan antaman palvelun kustannukset 

kunnan ennalta määräämään arvoon asti. Palvelusetelillä tarkoitetaan toisin sanoen kunnan 

sitoumusta suorittaa tietty sen ennalta määräämä rahamäärä palveluntuottajalle niiden 

kustannusten korvaamiseksi, joita palveluntuottajalle on aiheutunut potilaalle tuotetusta palvelusta. 

Palveluseteli voi konkreettisena maksuvälineenä olla esimerkiksi painettu palveluseteli, sähköinen 

kortti tai viranomaispäätös. 

Palveluseteli on yksi tapa järjestää kunnan lakisääteisiä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluja. Tämän 

vuoksi potilaan asemaan vaikuttavat samat erityislainsäädännön säännökset kuin muillakin tavoin 

järjestetyssä sosiaali- tai terveydenhuoltopalveluissa. Palvelusetelin käyttäjällä on kuitenkin muista 

järjestämistavoista poiketen oikeus valita haluamansa kunnan hyväksymä palveluntuottaja. 

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

Palvelusetelilakia sovelletaan palvelusetelin käyttämiseen kuntien järjestämissä sosiaali- ja 

terveyspalveluissa. Lakia sovelletaan ainoastaan yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen 

hankkimiseen. Tämän vuoksi lakia ei voi soveltaa julkisyhteisöjen tuottamien palvelujen 

hankkimiseen. 

Kuntayhtymä päättää ne sosiaali- ja terveyspalvelut, joiden järjestämisessä se käyttää palveluseteliä 

(Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta 733/1992). Kuntayhtymän 

korvaamat palvelut ilmenevät palvelusetelistä.  

Muiden kuin palvelusetelillä maksettavien palveluiden korvaamisesta potilas ja palveluntuottaja 

sopivat keskenään. Mikäli potilas hankkii palveluntuottajalta muita kuin palveluseteliin määritettyjä 

palveluja tai haluaa palvelua palveluseteliin määritetyn ajan ulkopuolelta, hän vastaa näistä 

kustannuksista itse.   

Palvelusetelijärjestelmässä kunta ei tule sopimusosapuoleksi palvelusta sovittaessa, sillä kyseessä on 

kuluttajan asemassa olevan potilaan ja palveluntuottajan välinen sopimus. 

Sääntökirjassa kunta asettaa palvelusetelilain 5 §:ssä mainitut hyväksymiskriteerit palvelun 

tuottajille.  

Palvelukohtaiset vaatimukset, palvelusetelin arvo ja mahdollinen hintakatto määritetään 

sääntökirjan palvelukohtaisissa osissa. 

2. MÄÄRITELMÄT  

Tässä sääntökirjassa tarkoitetaan:  

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

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

tarkoitettua potilasta. 

2. Palvelusetelillä järjestämisvastuussa olevan kunnan sosiaali- ja terveyspalvelun saajalle 

myöntämää sitoumusta korvata palvelujen tuottajan antaman palvelun kustannukset kunnan 

ennalta määräämään arvoon asti. 
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3. Palveluntuottajalla tarkoitetaan palvelusetelijärjestelmän puitteissa palvelua tuottavaa, 

yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa (152/1990) tai yksityisistä sosiaalipalveluista 

(922/2011) annetussa laissa tarkoitettua palveluntuottajaa 

4. Psykoterapeutilla tarkoitetaan psykoterapiaa toteuttavaa henkilöä 

5. Kuntayhtymällä tarkoitetaan jäljempänä sääntökirjassa (yleinen osa ja erityinen osa) Päijät-

Hämeen hyvinvointikuntayhtymää. 

Se, mitä säädetään kunnasta, soveltuu myös kuntayhtymään. 

3. SITOUMUKSEN OSAPUOLET 

Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan tämän sääntökirjan ehtoja siitä alkaen, kun 

palveluntuottaja hyväksytään palvelusetelillä toteutettavien sosiaali- tai terveyspalvelujen 

tuottajaksi. Palvelusetelijärjestelmässä kunta ei tule sopimusosapuoleksi palvelusta sovittaessa, sillä 

kyseessä on kuluttajan asemassa olevan potilaan ja palveluntuottajan välinen sopimus ja 

sopimuksen sitoumukset ja vastuut eivät kohdistu kuntaan. 

4. SITOUMUKSEN KOHDE 

Kuntayhtymä ei ole yksittäisen palvelusopimuksen osapuoli, mutta tässä sääntökirjassa kuntayhtymä 

määrittelee ne vaatimukset, joita hyväksytyiltä palveluntuottajilta edellytetään. Palveluntuottaja 

sitoutuu noudattamaan tämän sääntökirjan ehtoja.  

Kuntayhtymä on palvelusetelilain nojalla velvollinen valvomaan hyväksymiensä yksityisten 

palveluntuottajien tuottamien palvelujen tasoa ja poistamaan palveluntuottajan hyväksyttyjen 

palveluntuottajien joukosta, mikäli sääntökirjan määräyksiä ei noudateta.  

5. POTILAAN ASEMA 

Potilaalla on oikeus saada kuntayhtymältä tietoa asemastaan palvelusetelin käyttäjänä, 

palvelusetelin arvosta, palveluntuottajien hinnoista, omavastuuosuuden määräytymisen perusteista 

ja arvioidusta suuruudesta sekä vastaavasta palvelusta sosiaali- ja terveydenhuollon 

asiakasmaksuista annetun lain mukaan määräytyvästä asiakasmaksusta.   

Potilaalla on oikeus saada kuntayhtymältä ohjausta palvelusetelin käytössä. Potilaalle tulee tässä 

yhteydessä ilmoittaa mahdollisuudesta ottaa puhelimitse yhteyttä kuntayhtymän palvelusetelin 

myöntäneeseen yksikköön tai muuhun hoitotahon nimeämään yhteyshenkilöön. 

Potilaalla on oikeus kieltäytyä palvelusetelistä. Tällöin hänen palvelunsa turvataan muulla tavalla, 

kuten esimerkiksi kuntayhtymän omana toimintana tai ostopalveluna. Potilaan valittua 

palvelusetelin, hänen tulee itse hakeutua hyväksytylle yksityiselle palveluntuottajalle.  

Palvelusetelipalvelujen tuottaminen perustuu potilaan ja palveluntuottajan väliseen sopimukseen. 

Sopimukseen sovelletaan sisällön mukaan määräytyviä kuluttaja- ja sopimusoikeudellisia säännöksiä 

ja oikeusperiaatteita. Potilaan ja palveluntuottajan välistä sopimusta koskevan erimielisyyden 

saattamisesta kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi säädetään kuluttajariitalautakunnasta 

annetussa laissa (8/2007). Potilaan asemaan vaikuttavat myös sosiaali- ja terveydenhuollon 

palvelusetelistä (569/2009), sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) annetun 

lakien säännökset.  
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6. PALVELUSETELIN ARVO 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 4 ja 5 §:ssä potilaalle maksuttomiksi 

säädettyjen sosiaali- ja terveyspalvelujen hankkimiseksi annettavan palvelusetelin arvo tulee 

määrätä niin, että potilaalle ei jää maksettavaksi omavastuuosuutta.  

Jos palvelusetelin arvo on tulosidonnainen, palvelusetelin arvosta on annettava päätös potilaalle. 

Viranomaisten oikeuteen saada tulosidonnaisen palvelusetelin arvon määräämistä varten 

tarpeellisia tietoja ja selvityksiä sovelletaan, mitä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 

annetun lain 14 a §:ssä säädetään viranomaisten oikeudesta saada tietoja asiakasmaksuja 

määrättäessä.  

Palvelusetelin arvoa määrättäessä ei oteta huomioon palveluja, jotka potilas ostaa oma-aloitteisesti 

palveluntuottajalta. 

Palveluseteli on voimassa määräajan. 

Palvelusetelin arvoa on korotettava palvelusetelilain 7 §:n 1 momentissa säädettyä korkeammaksi, 

jos potilaan tai hänen perheensä toimeentulo tai potilaan lakisääteinen elatusvelvollisuus muutoin 

vaarantuu, taikka se on tarpeen muut huollolliset näkökohdat huomioon ottaen. Palvelusetelin 

arvon korottamista koskevasta asiasta on tehtävä päätös. 

Jos potilaan ja palvelujen tuottajan sopima hinta palvelusta on pienempi kuin palvelusetelin arvo, 

kuntayhtymä on velvollinen suorittamaan palveluntuottajalle enintään potilaan ja palvelujen 

tuottajan sopiman hinnan. 

Potilaalla ei ole oikeutta saada sairausvakuutuslain mukaista korvausta omavastuuosuuteen. 

Matkakustannuksista voi kuitenkin saada korvausta siten kuin sairausvakuutuslaissa säädetään. 

Palvelusetelipalvelu ei oikeuta kotitalousvähennykseen. 

Tulosidonnaisen palvelusetelin arvoa tai palvelusetelin arvon korottamista koskevaan päätökseen ei 

saa valittamalla hakea muutosta. 

Potilas saa tehdä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista kirjallisen oikaisuvaatimuksen 

kunnan monijäseniselle toimielimelle, joka vastaa asianomaisen palvelun järjestämisestä kunnassa. 

Oikaisuvaatimuksen tekemistä koskevien ohjeiden antamisesta säädetään hallintolain 46 §:ssä. 

Toimielimen oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen haetaan muutosta valittamalla 

hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. Valitus voidaan antaa myös 

toimielimelle, jonka on toimitettava se oman lausuntonsa ohella hallinto-oikeudelle. 

Hallinto-oikeuden päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. 

Kuntayhtymä voi asettaa palveluntuottajien hyväksymiskriteeriksi sen, että palvelusetelillä 

tuotettava palvelu saa maksaa enintään tietyn euromäärän. Hinta voidaan myös jättää vapaasti 

markkinoiden määrittelemäksi. 

Mikäli palvelusetelituotteiden hinnoissa tapahtuu muutoksia, päivitetään sääntökirjaa tarvittaessa 

näiltä osin. Muutoksista tiedotetaan ostopalvelujen tuottajia. 
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7. KUNTAYHTYMÄN VELVOITTEET  

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä/PHHYKY 

1. Hyväksyy palvelusetelijärjestelmän piiriin kuuluvat yksityiset palveluntuottajat palvelusetelilain 

edellyttämällä tavalla. Kuntayhtymä ottaa palveluntuottajan valintaa koskevan asian käsittelyyn 

yhden (1) kuukauden kuluessa palveluntuottajan ilmoittautumisesta ja tekee päätöksen 

palveluntuottajan hyväksymisestä tai hylkäämisestä kolmen (3) kuukauden kuluessa 

ilmoittautumisesta. 

2. Pitää luetteloa hyväksymistään palveluntuottajista; tiedot palveluntuottajista, näiden 

tuottamista palveluista ja niiden hinnoista ovat julkisesti saatavilla internetissä ja muulla 

soveltuvalla tavalla.  

3. Valvoo hyväksymiensä palveluntuottajien palvelujen laatua hyväksymismenettelyn lisäksi myös 

palvelujen tuottamisen yhteydessä. Kuntayhtymä varmistaa, että palveluntuottajat täyttävät 

toiminnalle asetetut vähimmäisvaatimukset.  

4. Peruuttaa palveluntuottajan hyväksymisen ja poistaa palveluntuottajan luettelosta, jos 

hyväksymiselle asetetut edellytykset eivät enää täyty tai palveluntuottaja pyytää hyväksymisen 

peruuttamista.  

5. Selvittää potilaalle tämän aseman palveluseteliä käytettäessä, palvelusetelin arvon, 

palveluntuottajien hinnat, omavastuuosuuden määräytymisen perusteet ja arvioidun suuruuden 

sekä vastaavasta palvelusta sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain mukaan 

määräytyvän asiakasmaksun. 

6. Antaa potilaalle EU-tietosuoja-asetuksen mukaisen tiedon koskien henkilötietojen käsittelyä; 

mistä muualta ja mitä häntä koskevia tietoja voidaan hänen suostumuksestaan riippumatta 

hankkia. Potilaalle on varattava tilaisuus tutustua muualta hankittuihin tietoihin ja antaa asiassa 

tarpeellista selvitystä. 

7. On palvelusetelillä järjestettävässä palvelussa syntyvien ja potilasasiakirjojen henkilötietolaissa 

tarkoitettu rekisterinpitäjä ja vastaa viime kädessä niiden käsittelystä.  

8. Vastaa ja ratkaisee potilaan potilasrekisteriä koskevat tarkastus-, korjaamis- ja tietopyynnöt. 

Potilas esittää tarkastus- tai korjaamispyynnön suoraan kuntayhtymälle.   

Kuntayhtymä (PHHYKY) päättää ne sosiaali- ja terveyspalvelut, joiden järjestämisessä se käyttää 

palveluseteliä (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta 733/1992). 

Kuntayhtymän korvaamat palvelut ilmenevät palvelusetelistä. Muiden kuin palvelusetelillä 

maksettavien palveluiden korvaamisesta potilas ja palveluntuottaja sopivat keskenään. Mikäli potilas 

hankkii palveluntuottajalta muita kuin palveluseteliin määritettyjä palveluja tai haluaa palvelua 

palveluseteliin määritetyn ajan ulkopuolelta, hän vastaa näistä kustannuksista itse.   

8. PALVELUNTUOTTAJAN VELVOITTEET  

8.1 Yleiset vaatimukset  

Palveluntuottaja sitoutuu tässä sääntökirjassa määriteltyihin velvoitteisiin.  Palveluntuottaja on 

palvelusetelijärjestelmän puitteissa palvelua tuottava, yksityisestä terveydenhuollosta annetussa 

laissa (152/1990) tai yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) annetussa laissa tarkoitettu 

palveluntuottaja ja sitoutuu täyttämään seuraavat palvelusetelilain (569/2009) 5 §:n mukaiset 

yleiset ehdot. 
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Kuntayhtymällä on oikeus vaatia palveluntuottajaa toimittamaan kirjalliset todistukset tai muun 

riittävän näytön siitä, että tässä kohdassa mainitut yleiset edellytykset täyttyvät.  

a) Rekisteröinti ennakkoperintärekisteriin 

Palveluntuottaja sitoutuu olemaan rekisteröitynä verohallinnon ennakkoperintärekisterissä. 

Ennakkoperintärekisteröinti on yksi yritystoiminnan perustunnusmerkeistä ja palvelusetelilaki 

edellyttää sitä jokaiselta palvelusetelituotannossa mukana olevalta palveluntuottajalta. 

b) Palveluntuottajaa koskevan erityislainsäädännön edellytykset 

Palvelujen tuottajan tulee täyttää kulloinkin voimassa olevat, sitä koskevat erityislainsäädännön 

edellytykset. Tässä tapauksessa erityislainsäädännöllä tarkoitetaan erityisesti yksityisestä 

terveydenhuollosta annettua lakia (152/1990) tai yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta 

annettua lakia (603/1996). Palvelua tuottavan yksikön kohdalla edellytysten täyttyminen on 

tarkastettu yksikön perustamisvaiheessa. Perustamisluvan myöntää toimivaltainen 

aluehallintovirasto (AVI) tai sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira ja luvan 

saanut palvelujen tuottaja rekisteröidään yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen antajien 

Valveri-rekisteriin, jota aluehallintavirastot ylläpitävät yhdessä Valviran kanssa. Muuta kuin 

ympärivuorokautista sosiaalipalvelutoimintaa harjoittava palvelujen tuottaja on toimiluvan 

hakemisen sijaan velvollinen tekemään ilmoituksen toiminnan aloittamisesta sosiaalihuollosta 

vastaavalle toimielimelle siinä kunnassa, jossa palveluja annetaan. 

c) Vähimmäispalvelutaso  

Palveluntuottajan palvelutason tulee olla vähintään yhtä hyvä kuin kuntayhtymän omana 

palvelunaan tuottaman palvelun taso. Käytännössä kuntayhtymä hyväksyy palvelun tason siinä 

vaiheessa, kun se valitsee tietyn palveluntuottajan mukaan palvelusetelijärjestelmään ja ottaa 

tältä asiaa koskevan sitoumuksen. 

d) Vakuutusturva 

Palveluntuottaja sitoutuu ottamaan ja pitämään voimassa toimintansa edellyttämät lakisääteiset 

vakuutukset vastuun varalta, kuten potilasvahinkolain sekä terveydenhuollon 

ammattihenkilöistä annetun lain mukaiset vakuutukset.  

e) Kuntayhtymän asettamat muut vaatimukset 

 

Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan kuntayhtymän kussakin yksittäistapauksessa 

mahdollisesti asettamia muita vaatimuksia. Kuntayhtymä voi kussakin yksittäistapauksessa 

asettaa palvelua tuottavalle yksikölle edellä mainittujen edellytysten lisäksi myös muita 

vaatimuksia. Tämän säännöksen tarkoituksena on antaa kuntayhtymälle joustavat 

mahdollisuudet huomioida esimerkiksi tietyn asiakasryhmän erityistarpeet. Kuntayhtymä voi 

vaatia, että palveluntuottaja ylittää tietyt minimiedellytykset esimerkiksi resurssiensa puolesta, 

mutta tällaista ehtoa ei saa muotoilla tiettyä palveluntuottajaa suosivaan ja toisia syrjivään 

muotoon. 

8.2 Sähköisen palvelusetelijärjestelmän käytön ehdot 

Sähköinen palvelusetelijärjestelmä sisältää potilastietoja ja palveluntuottajan tulee siten valvoa 

erityisen tarkasti omien käyttöoikeuksien myöntämistä, hallintaa sekä niiden käyttöä. 
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Palveluntuottaja on myös velvollinen ilmoittamaan kuntayhtymälle havaitsemistaan järjestelmään 

liittyvistä uhkatekijöistä tai väärinkäytösepäilyistä. 

Palveluntuottaja sitoutuu täyttämään erityisesti seuraavat ehdot: 

a) Palveluntuottajan on noudatettava kaikkia potilastietoja sisältävien sähköisten järjestelmien 

sekä niiden käyttöä koskevaa lainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä ja ohjeita. 

Palveluntuottaja vastaa oman organisaation käyttäjätunnusten hallinnoinnista. Tämä pitää 

sisällään uusien tunnusten luonnin, käyttäjien käyttöprofiilien asianmukaisen valinnan, 

salasanojen ylläpidon, sekä käyttäjätunnusten poistamisen. 

b) Uutta tunnusta luotaessa tulee palveluntuottajan varmistaa käyttäjän henkilöllisyys, sekä 

oikeus käyttää profiilin käyttäjälle valtuuttamiaan tietoja. Tunnusta luotaessa tulee kiinnittää 

erityistä huomiota käyttäjän varmentamisessa käytettäviin tietojen oikeellisuuteen, kuten 

sähköpostiosoitteeseen sekä matkapuhelinnumeroon. Lisäksi tulee käyttäjätunnus ja 

salasana toimittaa käyttäjälle luotettavasti ja suojattua kanavaa käyttäen. (Sähköposti ei ole 

suojattu kanava.) 

c) Salasanoja tai käyttäjän yhteystietoja muutettaessa tulee näiden oikeellisuudesta varmistua, 

sekä uusi salasana toimittaa käyttäjälle luotettavasti ja suojattua kanavaa käyttäen. 

(Sähköposti ei ole suojattu kanava.) 

d) Palveluntuottajan työntekijän työsuhteen päättyessä on palveluntuottaja velvollinen 

viipymättä poistamaan työntekijän käyttäjätunnukset. 

e) Palveluntuottaja on velvollinen viipymättä vaihtamaan salasanan tai poistamaan käyttäjän, 

mikäli jompikumpi näistä on kadonnut tai on epäilys salasanan tai käyttäjätunnusten 

joutumisesta vieraan henkilön haltuun. 

f) Palveluntuottaja on velvollinen viipymättä ilmoittamaan kuntayhtymälle, mikäli on olemassa 

epäilys, että ulkopuolinen taho on voinut päästä käsiksi järjestelmään tai sen sisältämiin 

tietoihin. 

8.3 Muut yleiset ehdot 

Palveluntuottaja sitoutuu näiden sääntöjen kohdassa 8 esitetyn lisäksi jatkuvasti täyttämään 

kuntayhtymän erikseen asettamat potilaiden tai potilasryhmien tarpeisiin, palvelujen määrään tai 

laatuun tai kuntayhtymän olosuhteisiin liittyvät taikka muut vastaavat vaatimukset. 

Kuntayhtymällä on oikeus vaatia palveluntuottajaa toimittamaan kirjalliset todistukset tai muun 

riittävän näytön siitä, että tässä kohdassa mainitut yleiset ehdot täyttyvät.  

Palveluntuottaja sitoutuu täyttämään erityisesti seuraavat ehdot: 

a) Kuntayhtymään työ- tai virkasuhteessa oleva henkilö ei voi toimia palvelun tuottajana tai 

palvelua tuottavana henkilönä. 

b) Palveluntuottajan on noudatettava kaikkia palveluntuottajaa ja sen toimintaa koskevaa 

lainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä ja ohjeita. 

c) Palveluntuottajan tuottamien palvelujen on jatkuvasti vastattava vähintään sitä tasoa, jota 

edellytetään vastaavalta kunnalliselta toiminnalta ja että palveluntuottaja toteuttaa 

potilaansa oikeuden laadultaan hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon sekä sosiaalipalveluihin. 

Palveluntuottaja sitoutuu kuvaamaan kuntayhtymälle, miten sen henkilöstö ylläpitää 

ammattitaitoaan. 

d) Palveluntuottajan toimitilojen on jatkuvasti täytettävä turvallisuusmääräykset niin että 

yksikössä huolehditaan asiakkaiden turvallisuudesta lain ja viranomaisten määräysten 
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mukaisesti ja täytettävä lain edellyttämät palveluntuottajalle asetetut 

hyväksymisedellytykset.  

e) Palveluntuottaja sitoutuu huolehtimaan siitä, että palveluntuottaja taikka sen johtohenkilö 

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

ilmenevällä lainvoimaisella tuomiolla laissa julkisista hankinnoista 80 tai 81 §:ssä mainittuun 

rikokseen tai tekoon tai laiminlyöntiin. Jos tällaisia tekoja ilmenee, kuntayhtymä voi ottaa 

tuottajalta myös sopimuskauden aikana pois oikeuden tuottaa palvelusetelillä palveluja. 

f) Palveluntuottajan tulee informoida kuntaa säännöllisesti tarjoamiensa palvelujen laadun 

valvonnasta sekä hoitopalvelujen osalta potilasturvallisuudesta. Kuntayhtymää tulee 

erityisesti informoida potilaiden tekemistä reklamaatioista, reklamaatioihin johtaneista 

syistä ja niiden johdosta tehdyistä toimenpiteistä. 

g) Palveluntuottaja laatii potilasasiakirjat palvelutapahtuman yhteydessä. Palveluntuottajan 

tulee noudattaa huolellisuutta tietojen käsittelyssä ja esimerkiksi huolehtia siitä, että salassa 

pidettäviä tietoja käsitellään oikein. Palveluntuottajan huolehtii siitä, että palveluntuottajan 

käsitellessä sopimuksen kohteen toteuttamisen yhteydessä tilaajan henkilötietoja 

sopimusasiakirjat sisältävät EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) sekä muun 

tietosuojalainsäädännön edellyttämät seikat ja että niitä noudatetaan. Jos palveluntuottaja 

käsittelee palvelusetelin kohteen toteuttamisen yhteydessä henkilötietoja, joiden osalta 

kuntayhtymä on rekisterinpitäjä, palveluntuottaja huolehtii siitä, että sopimusasiakirjat 

sisältävät EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) sekä muun tietosuojalainsäädännön 

edellyttämät seikat ja että niitä noudatetaan. Palveluntuottajan tulee tällöin tarvittaessa 

saattaa toimintansa tietosuojalainsäädännön mukaisesti ilman erillistä korvausta. 

Kuntayhtymä on palvelusetelillä järjestettävässä palvelussa syntyvien potilas- ja 

asiakasasiakirjojen henkilötietolaissa tarkoitettu rekisterinpitäjä.  

h) Palveluntuottajan tulee asiakirjoja käsitellessään noudattaa, mitä kunnan asiakirjojen 

käsittelystä säädetään (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999). Asiakirjojen 

luovuttamista ja salassapitoa koskevia julkisuuslain säädöksiä sovelletaan asiakirjoihin 

silloinkin, kun ne ovat palveluntuottajan hallussa. Asiakirjojen käsittelyä säätelee myös laki 

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

i) Palveluntuottajan markkinoinnin on oltava asiallista, luotettavaa ja hyvän tavan mukaista. 

Ylisanoja tai vertailumuotoja ei saa käyttää. Markkinoinnilla ei tule luoda tarpeetonta 

sosiaali- tai terveydenhuoltopalvelujen kysyntää. Ilmoituksen tulee sisältää tiedot 

vastaanottopaikasta, -ajasta ja ajanvarausmahdollisuudesta. Hinnoista ilmoittamisen tulee 

tapahtua vertailukelpoisella tavalla siten, että palveluseteliä käyttävä potilas voi vaivatta 

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

j) Hyväksytyllä palveluntuottajalla on velvollisuus osoittaa palvelusta vastaava henkilö. 

Palveluntuottaja vastaa myös alihankkijoidensa toiminnasta. 

9. MUISTUTUKSET, KANTELUT, POTILASVAHINKOILMOITUKSET JA POTILASVALITUKSET 

Potilaslain mukaan potilaan oikeusturvakeinoja ovat terveydenhuollon toimintayksikön vastaavalle 

johtajalle tehtävä muistutus sekä oikeus tehdä kantelu hoidosta tai hoitoon liittyvästä kohtelustaan 

terveydenhoitoa valvovalle viranomaiselle, joita ovat aluehallintovirastot, sosiaali- ja terveysalan 

lupa- ja valvontavirasto Valvira sekä eduskunnan oikeusasiamies  

Sosiaalihuoltolain mukaan asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus kohtelustaan sosiaalihuollon 

toimintayksikön vastuuhenkilölle tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle. Asiakkaalla on myös 

mahdollisuus kantelun tekemiseen. 
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Palveluntuottaja vastaa itse palvelusetelillä tuotettua hoitoa koskevista valituksista, kanteluista ja 

hoitovahinkoilmoituksista. Sen tulee raportoida kuntayhtymälle niistä ja niiden johdosta tehdyistä 

toimenpiteistä välittömästi. Palveluntuottajan tulee toimittaa kuntayhtymälle selvitys tai 

jäljennökset palvelusetelillä tuotettua palvelua koskevista muistutuksista, valituksista, kanteluista ja 

hoitovahinkoilmoituksista samoin kuin kaikkia edellä mainittuja koskevista ratkaisuista.  

Potilas voi antaa palveluntuottajalle ja kuntayhtymälle palautetta palvelun laadusta ja muista 

palveluun liittyvistä seikoista. Palautteiden antaminen ja niihin vastaaminen ovat ensisijaisesti 

potilaan ja palveluntuottajan välisiä asioita.  

10. VASTUUT, VAKUUTUKSET JA VAHINGONKORVAUKSET 

Mahdolliset potilasvahinkolain mukaiset potilasvahingot korvataan ensisijaisesti palveluntuottajan 

potilasvakuutuksesta ja viime kädessä palveluntuottaja vastaa niistä vahingonkorvauslain mukaisesti. 

Kuntayhtymä ei vastaa palveluntuottajan aiheuttamista vahingoista palvelujen saajalle. 

11. VEROTUS 

11.1. Tuloverotus  

Palveluseteli on palvelunsaajalle 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 potilaan omavastuu ei oikeuta kotitalousvähennykseen tuloverotuksessa.   

11.2. Arvonlisäverotus   

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

Terveyden ja sairaanhoitopalvelulla tarkoitetaan ihmisen terveydentilan sekä toiminta- ja työkyvyn 

määrittämiseksi taikka terveyden sekä toiminta- ja työkyvyn palauttamiseksi tai ylläpitämiseksi 

tehtäviä toimenpiteitä, jos kysymyksessä on: 

• Valtion tai kunnan ylläpitämässä terveydenhuollon toimintayksikössä annettava hoito taikka 

yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa tarkoitettu hoito. 

• Sellaisen terveydenhuollon ammattihenkilön antama hoito, joka harjoittaa toimintaansa 

lakiin perustuvan oikeuden nojalla tai joka on lain nojalla rekisteröity.  

12. REKISTERIN PITO 

Kuntayhtymä on palvelusetelillä järjestettävässä palvelussa syntyvien potilasasiakirjojen 

henkilötietolaissa tarkoitettu rekisterinpitäjä. Palvelujen tuottajan tulee asiakirjoja käsitellessään 

noudattaa, mitä kunnan asiakirjojen käsittelystä säädetään. 

Potilasasiakirjat, jotka syntyvät setelillä palvelua järjestettäessä ja toteutettaessa, ovat viranomaisen 

asiakirjoja.  

Vaikka palveluntuottaja laatii asiakirjat palvelutapahtuman yhteydessä, vastaa kuntayhtymä 

rekisterinpitäjänä viime kädessä niiden käsittelystä. Palvelujen järjestämisen ja toteuttamisen 
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kannalta olennaiset tiedot on tallennettava viimeistään palvelutapahtuman päättyessä aina 

kuntayhtymän omaan potilasrekisteriin. Palveluntuottajan ja kuntayhtymän tulee myös varmistaa, 

että palvelujen järjestämisen ja toteuttamisen kannalta tarpeelliset tiedot siirtyvät osapuolelta 

toiselle palvelutapahtuman eri vaiheissa. Tämä mahdollistaa sen, että jokaisen potilaan asiakirjat 

muodostavat hänen hoitonsa ja huoltonsa kannalta välttämättömän jatkuvan kokonaisuuden, johon 

tulee perustaa hoitoa ja huoltoa koskevat ratkaisut. 

Palveluntuottajien tulee laatia potilastietoja sisältävät asiakirjat henkilötietolain, potilaslain ja 

sosiaalihuollon asiakaslain edellyttämällä tavalla vastaavasti kuin omassa toiminnassaan. Omalla 

toiminnalla tarkoitetaan kuntayhtymän omaa palvelutuotantoa. Palveluntuottajan tulee noudattaa 

potilasasiakirjoja käsitellessään myös, mitä kunnan asiakirjojen käsittelystä säädetään. 

Palveluntuottajien tulee toteuttaa asiakirjojen käsittely vastaavasti kuin laki sosiaali- ja 

terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä edellyttää. 

13. PALVELUNTUOTTAJAN HYVÄKSYMISEN PERUUTTAMINEN  

Kuntayhtymällä on oikeus peruuttaa palveluntuottajalle myönnetty hyväksyntä toimia palveluseteli 

palveluntuottajana ja poistaa palveluntuottaja hyväksyttyjen palveluseteli palveluntuottajien 

luettelosta välittömästi ilman irtisanomisaikaa mikäli:   

1. Palveluntuottaja ei noudata kuntayhtymän kirjallisesta kehotuksesta huolimatta sääntökirjan 

vaatimuksia. 

2. Palveluntuottaja ei noudata hyviä hoito- ja palvelukäytäntöjä. 

3. Palveluntuottaja on syyllistynyt ammattinsa harjoittamisessa vakavaan 

menettelyrikkomukseen. 

4. Palveluntuottajan itsenäinen ammatinharjoittamisoikeus on rajoitettu tai poistettu. 

5. Lupaviranomainen on peruuttanut joko kokonaan tai osittain antamansa luvan. 

6. Palveluntuottaja on tullut maksukyvyttömäksi, ei ole kyennyt hoitamaan laskujaan 

eräpäivään mennessä, on aloittanut akordimenettelyn, on asetettu selvitystilaan, 

velkajärjestely on vahvistettu tai hakemus on vireillä tai haettu/asetettu konkurssiin. 

7. Palveluntuottaja taikka sen johtohenkilö tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävä 

henkilö on tuomittu henkilöön tai talouteen kohdistuneesta rikoksesta, jolla on merkitystä 

palveluntuottamisen edellytysten toteutumisessa.   

8. Palveluntuottaja on laiminlyönyt vakuutusmaksujen, verojen tai sosiaaliturvamaksujen 

suorittamisen (poikkeuksena sopimus verottajan kanssa). 

9. Palveluntuottaja on antanut olennaisesti vääriä tietoja yrityksestä. 

10. Palveluntuottaja on tuottanut palvelua potilaan saaman palvelusetelipäätöksen vastaisesti. 

11. Palveluntuottaja itse pyytää hyväksymisen peruuttamista. 

14. SÄÄNTÖKIRJAN VOIMASSAOLO 

Tämä sääntökirja on voimassa toistaiseksi.  

15. SÄÄNTÖKIRJAN MUUTTAMINEN JA IRTISANOMINEN  

Kuntayhtymällä on oikeus tehdä muutoksia tämän sääntökirjan ja sen liitteiden sisältämiin 

määräyksiin. Kuntayhtymä ilmoittaa muutoksista palveluntuottajalle kirjallisesti välittömästi 

päätöksen tekemisen jälkeen. Mikäli palveluntuottaja ei halua tulla sidotuksi muuttuneisiin 

sääntöihin, tulee sen ilmoittaa siitä kirjallisesti kuntayhtymälle kolmenkymmenen (30) päivän 
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kuluessa muutosilmoituksen lähettämisestä. Mikäli kuntayhtymälle ei toimiteta edellä mainittua 

ilmoitusta, sitoutuu palveluntuottaja noudattamaan muuttuneita ehtoja muutosilmoituksessa 

mainitusta päivästä lukien, kuitenkin aikaisintaan kolmekymmentä (30) päivää muutosilmoituksen 

toimittamisesta. 

Mikäli kuntayhtymä luopuu palvelusetelijärjestelmän käytöstä tai peruuttaa palveluntuottajan 

hyväksymisen muista kuin sääntökirjan kohdassa 13 (Palvelun tuottajan hyväksymisen 

peruuttaminen) mainituista syistä, on sen toimitettava irtisanomisilmoitus palveluntuottajalle 

vähintään kolme (3) kuukautta ennen irtisanomisajankohtaa. Palveluseteliasiakkaiden jatkohoito 

sovitaan potilaskohtaisesti. Potilas voi halutessaan jatkaa palvelusetelin sisältämiä keskenjääneitä 

hoitoja tai palveluita toisella palveluntuottajalla tai kuntayhtymän omassa palvelutuotannossa. 

Myös palveluntuottajan on toimitettava kuntayhtymälle irtisanomisilmoitus vähintään kolme (3) 

kuukautta ennen haluamaansa irtisanomisajankohtaa. Palveluntuottajalla on velvollisuus hoitaa 

irtisanomishetkellä hoidossa olevien palveluseteliasiakkaiden palvelusetelin sisältämät palvelut tai 

aloitettu hoito valmiiksi palveluntuottajan ja potilaan välisen sopimuksen mukaisesti. Potilaalla on 

oikeus halutessaan vaihtaa palveluntuottajaa.  

Irtisanomisilmoitus on sekä kuntayhtymän että palveluntuottajan toimitettava kirjallisesti.  

Palveluntuottajalla ei ole oikeutta siirtää oikeuttaan toimia palvelusetelipalveluiden tuottajana 

esimerkiksi yritysjärjestelyjen yhteydessä, jos yrityksen Y-tunnus muuttuu. Ostajan tulee tehdä uusi 

hakemus kuntayhtymälle. 

 

16. NOUDATETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ 

Sitoumukseen/ sopimukseen noudatetaan Suomen lakia. 

 

II SÄÄNTÖKIRJAN PALVELUKOHTAINEN OSA 

17. POTILAAT JA PALVELUSETELIN MYÖNTÄMINEN 

17.1. Palvelusetelijärjestelmän piiriin kuuluvat potilaat 

Psykoterapiat ovat tehokas ja vaikuttava hoito lieviin ja keskivaikeisiin mielenterveydenhäiriöihin. 

Psykoterapian palveluseteli voidaan myöntää kuntayhtymän omille lasten-, nuoriso- ja 

aikuispsykiatrian potilaille. Kuntayhtymä valitsee palvelusetelijärjestelmään otettavat potilaat ja 

palveluseteliasiakkuus edellyttää mielenterveystyön ammattilaisen julkisessa terveydenhuollossa 

arvioimaa ja kuntayhtymän hyväksymää psykoterapian tarvetta ja soveltuvuutta palvelusetelin 

käyttäjäksi. Potilas saa kieltäytyä palvelusetelistä. 

Potilaat voivat olla psykoterapiaa tarvitsevia lapsia, nuoria tai aikuisia. Ikäryhmät määritellään 

seuraavasti: 

• Lapset: 0-12 -vuotta 

• Nuoret: 13-17- vuotta 

• Aikuiset: 18-vuotta täyttäneet 
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17.2. Palvelusetelin myöntämisen prosessi psykoterapioissa 

  

Palveluohjaus perustuu aina julkisen terveydenhuollon tahon tekemään hoidon tarpeen arviointiin. 

Lähetetiedot kirjataan palvelusetelin liitteenä ja siirtyvät palveluseteli-portaaliin, josta ne ovat 

palveluntuottajan nähtävissä, mikäli potilas otetaan hoitoon palveluntuottajan yksikössä.  

18. PALVELUSETELIN ARVO 

Palvelusetelin arvon päättää kuntayhtymä. Palvelusetelin arvo voi riippua kuntayhtymän 

määrittämän mukaan esimerkiksi psykoterapeutin koulutustasosta. Palvelusetelin arvot on esitetty 

taulukossa 1.  

Palvelusetelin arvo on kiinteä ja sisältää kaikki palvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset 

mukaan lukien matka-, toimisto-, laskutus- ja kirjaamiskustannukset. Potilaalla ei ole 

omavastuuosuutta paitsi peruuttamatta jätetyistä käyntiajoissa kohdassa 24 määritellyn mukaisesti. 

Palveluseteliin määritetty palvelun kesto tarkoittaa aktiivista psykoterapiaa potilaan läsnä ollessa 

eikä sisällä kirjaamista.  

 

19. PSYKOTERAPIAN PALVELUSETELIT 

Psykoterapian palveluseteleitä myönnetään sekä PHHYKY:n lasten-, nuoriso- että aikuispsykiatrialta.  

Palvelusetelin myöntäjä määrittää potilaan palvelusetelin ja voimassaoloajan.  

Yleisiä kaikkia psykoterapian palveluseteleitä koskevia periaatteita: 

• Palveluseteliin määritelty aika tarkoittaa aktiivista psykoterapiaa potilaan läsnä ollessa (ei 

sisällä kirjaamista). 

Erikoissairaanhoidon hyväksymä työntekijä aikuisten ja nuorten osalta 

arvioi potilaan tarvitsevan psykoterapiaa ja tekee potilaasta lähetteen 

psykoterapiatiimiin. Lastenpsykiatrialla hoitava lääkäri tarjoaa 

vaihtoehtona palveluseteliä palvelun järjestämiseksi. 

Sihteeri laatii palvelusetelin 

päätöksen mukaisesti ja linjajohtaja 

tai muu viranhaltija hyväksyy sen. 

 

Nimetty PHHYKY:n työntekijä hyväksyy psykoterapian tarpeen tehdyn 

arvion pohjalta ja myöntää palvelusetelin sen järjestämiseksi.  

R 

Potilaan työntekijä ohjaa 

potilasta palvelusetelin ja 

Palvelutuottajien 

hakujärjestelmän käytössä. 

Myönnetty palveluseteli (potilaan ja tuottajan versiot) lähtee seuraavana 

päivänä kirjeenä potilaalle, joka ottaa yhteyttä valitsemaansa tuottajaan ja 

sopii psykoterapian aloituksesta. 
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• Vastaanottokäyntejä voidaan potilaan, mikäli kyse alaikäisistä tarvittaessa huoltajan, ja 

psykoterapeutin sopimuksella toteuttaa myös videovälitteisinä etäkäynteinä. 

Palveluntuottaja vastaa etäkäyntien lainmukaisesta tietoturvasta.  

• Palveluseteleihin myönnetään yksi tai useampia hoitoneuvotteluja, jotka järjestetään 

hoitotahon arvion mukaan. Hoitoneuvottelun arvo on aina 150e.  

• Vanhempainohjantakäyntien arvo on aina 90e.  

Taulukko 1. Lasten-, nuoriso- ja aikuispsykiatrian myöntämät psykoterapian palvelusetelituotteet, 

palvelukuvaus ja palveluntuottajien pätevyysvaatimukset. 

TUOTE  LYHYT PALVELUKUVAUS  PÄTEVYYSVAATIMUS  HINTA * 
Lyhyt yksilöpsykoterapia 
(aikuiset)  
 
10-20 krt  
+ 1 hoitoneuvottelu 

• Lievät ja/tai rajatut 
mielenterveydenhäiriöt tai vasta-
alkanut oireilu 

• Selvä fokus 

• Saavutettavissa oleva tavoite 
hoitojakson aikana  

• Tapaamisia voidaan potilaan ja 
psykoterapeutin sopimuksella 
toteuttaa myös videovälitteisinä 
etäkäynteinä 

• Puoliso tai muu läheinen voi 
osallistua muutamalle 
yksilökäynnille tarpeen mukaan 

• Myönnetään 1 hoitoneuvottelu, 
joka järjestetään hoitotahon arvion 
mukaan 

 

• Valvira-pätevyys psykoterapeutti 
nimikkeeseen 

• Psykoterapeutin pätevyyteen 
johtaneen yksilöterapiakoulutuksen 
viitekehys  
1) psykodynaaminen/psykoanalyyt

tinen 
2) kognitiivinen/kognitiivis-

integratiivinen/kognitiiviskäyttä
ytymisterapeuttinen 

3) kognitiivis-analyyttinen 
4) integratiivinen 
5) ratkaisukeskeinen 

• Lisäksi   
1) lääkärin, psykologin, 

sairaanhoitajan tai 
terveydenhoitajan 
peruskoulutus  
TAI   

2) muu soveltuva peruskoulutus**   
 

• Perehtyneisyys 
lyhytpsykoterapeuttisiin 
menetelmiin 

100 €/45 min  
160 €/90 min 

 
kouluttaja-
psykoterapeutit: 
120 €/45 min 
180 €/90 min 
 
 

Lyhyt yksilöpsykoterapia 
(nuoret) 
 
10-20 krt 
+ 1 hoitoneuvottelu  
+ 0-5 krt 
vanhempainohjantaa tai 
yhteistyö vanhempien ja 
näiden/vanhempien 
työntekijöiden kanssa 
  
 

• Lievät ja/tai rajatut 
mielenterveydenhäiriöt tai vasta-
alkanut oireilu 

• Selvä fokus 

• Saavutettavissa oleva tavoite 
hoitojakson aikana  

• Tapaamisia voidaan 
potilaan/huoltajien ja 
psykoterapeutin sopimuksella 
toteuttaa myös videovälitteisinä 
etäkäynteinä  

• Huoltajat tai muut läheiset aikuiset 
voivat osallistua käynneille tarpeen 
mukaan 

• Vanhempainohjantakäynnit 
toteutetaan ilman potilasta 
samalla tai eri psykoterapeutilla 

• Myönnetään 1 hoitoneuvottelu 
 

• Valvira-pätevyys psykoterapeutti 
nimikkeeseen 

• Psykoterapeutin pätevyyteen 
johtaneen yksilöterapiakoulutuksen 
viitekehys 
1) psykodynaaminen/psykoanalyyt

tinen 
2) kognitiivinen/kognitiivis-

integratiivinen/kognitiiviskäyttä
ytymisterapeuttinen 

3) kognitiivis-analyyttinen 
4) integratiivinen 
5) ratkaisukeskeinen 

• Lisäksi 
1) lääkärin, psykologin, 

sairaanhoitajan tai 
terveydenhoitajan 
peruskoulutus  

TAI   

100 €/45 min  
160 €/90 min  

 
kouluttaja-
psykoterapeutit: 
120 €/45 min 
180 €/90 min 
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2) muu soveltuva 
peruskoulutus**  

TAI 
3) Lasten/nuorten 

psykoterapiakoulutus 
 

• Perehtyneisyys 
lyhytpsykoterapeuttisiin 
menetelmiin 

Lyhyt yksilöpsykoterapia 
(lapset) 
 
10-25 krt  
+ 1-2 hoitoneuvottelua  
+ 0-5 krt 
vanhempainohjantaa tai 
yhteistyö vanhempien ja 
näiden/vanhempien 
työntekijöiden kanssa 
 
 
 

• Lievät ja/tai rajatut 
mielenterveydenhäiriöt tai vasta-
alkanut oireilu 

• Selvä fokus 

• Saavutettavissa oleva tavoite 
hoitojakson aikana  

• Tapaamisia voidaan potilaan, 
huoltajien ja psykoterapeutin 
sopimuksella toteuttaa myös 
videovälitteisinä etäkäynteinä  

• Huoltajat tai muut läheiset aikuiset 
voivat osallistua käynneille tarpeen 
mukaan 

• Myönnetään 1-2 hoitoneuvottelua, 
jotka järjestetään hoitotahon 
arvion mukaan 

 

• Valvira-pätevyys psykoterapeutti 
nimikkeeseen 

• Psykoterapeutin pätevyyteen 
johtaneen yksilöterapiakoulutuksen 
viitekehys 
1) psykodynaaminen/psykoanalyyt

tinen 
2) kognitiivinen/kognitiivis-

integratiivinen/kognitiiviskäyttä
ytymisterapeuttinen 

3) kognitiivis-analyyttinen 
4) integratiivinen 
5) ratkaisukeskeinen 

• Lisäksi 
1) lääkärin, psykologin, 

sairaanhoitajan tai 
terveydenhoitajan 
peruskoulutus ja vähintään 
kahden vuoden kokemus 
mielenterveystyöstä alle 18-
vuotiaiden parissa  

TAI   
2) muu soveltuva peruskoulutus**  

 TAI 
3) lasten / nuorten 

psykoterapiakoulutus 
• Perehtyneisyys 

lyhytpsykoterapeuttisiin 
menetelmiin 

100 €/45 min  
160 €/90 min 
  
kouluttaja-
psykoterapeutit: 
120 €/45 min 
180 €/90 min 
 
 

Pitkä yksilöpsykoterapia 
(aikuiset)  
 
40 krt  
+ 2 hoitoneuvottelua  

• Kun lyhytpsykoterapia, 
kuntoutuspsykoterapia tai vaativa 
lääkinnällinen kuntoutus ei ole 
soveltuva hoitomuoto 

• 1 vuodeksi kerrallaan, 
maksimissaan 3 vuotta samalla 
psykoterapeutilla 

• Tapaamisia voidaan potilaan ja 
psykoterapeutin sopimuksella 
toteuttaa myös videovälitteisinä 
etäkäynteinä  

• Myönnetään 2 hoitoneuvottelua, 
jotka järjestetään hoitotahon 
arvion mukaan 

• Puoliso tai muu läheinen voi 
osallistua muutamalle 
yksilökäynnille tarpeen mukaan 

•  Valvira-pätevyys psykoterapeutti 
nimikkeeseen 

• Psykoterapeutin pätevyyteen 
johtaneen yksilöterapiakoulutuksen 
viitekehys 
1) psykodynaaminen/psykoanalyyt

tinen 
2) kognitiivinen/kognitiivis-

integratiivinen/kognitiiviskäyttä
ytymisterapeuttinen 

3) kognitiivis-analyyttinen 
4) integratiivinen 
5) ratkaisukeskeinen 
 

• Lisäksi   
1) lääkärin, psykologin, 
sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan 
peruskoulutus TAI   

90 €/45 min  
145 €/90 min 
  
kouluttaja-
psykoterapeutit: 
110 €/45 min 
165 €/90 min 
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2) muu soveltuva peruskoulutus**  

Pitkä yksilöpsykoterapia 
(nuoret)  
 
40-80 krt 
 + 2 hoitoneuvottelua  
+ 0-4 krt 
vanhempainohjantaa  

• Kun lyhytpsykoterapia tai vaativa 
lääkinnällinen kuntoutus tai 
kuntoutuspsykoterapia ei ole 
soveltuva hoitomuoto 

• 1 vuodeksi kerrallaan, 
maksimissaan 3 vuotta samalla 
psykoterapeutilla 

• Tapaamisia voidaan 
potilaan/huoltajien ja 
psykoterapeutin sopimuksella 
toteuttaa myös videovälitteisinä 
etäkäynteinä  

• Huoltajat tai muut läheiset aikuiset 
voivat osallistua yksilökäynneille 
tarpeen mukaan 

• Vanhempainohjantakäynnit 
toteutetaan ilman lasta/nuorta 
samalla tai eri psykoterapeutilla 

• Myönnetään 2 hoitoneuvottelua, 
jotka järjestetään hoitotahon 
arvion mukaan 

• Valvira-pätevyys psykoterapeutti 
nimikkeeseen 

• Psykoterapeutin pätevyyteen 
johtaneen yksilöterapiakoulutuksen 
viitekehys 

• psykodynaaminen/psykoanalyyttine
n 

• kognitiivinen/kognitiivis-
integratiivinen/kognitiiviskäyttäytym
isterapeuttinen 

• kognitiivis-analyyttinen 

• integratiivinen 

• ratkaisukeskeinen 

• Lisäksi   
1) lääkärin, psykologin, 
sairaanhoitajan, terveydenhoitajan 
peruskoulutus TAI   
2) muu soveltuva peruskoulutus**  
TAI 
3)Lasten/nuorten 
psykoterapiakoulutus 
 

90 €/45 min  
145 €/90 min 
 
kouluttaja-
psykoterapeutit: 
110 €/45 min  
165 €/90 min 
 
 

Pitkä yksilöpsykoterapia 
(lapset)  
 
40-80 krt  
+ 2-3 hoitoneuvottelua  
+ 0-4 krt 
vanhempainohjantaa  
 

• Kun lyhytpsykoterapia tai vaativa 
lääkinnällinen kuntoutus tai 
kuntoutuspsykoterapia ei ole 
soveltuva hoitomuoto 

• 1 vuodeksi kerrallaan, 
maksimissaan 3 vuotta samalla 
psykoterapeutilla 

• Tapaamisia voidaan 
potilaan/huoltajien ja 
psykoterapeutin sopimuksella 
toteuttaa myös videovälitteisinä 
etäkäynteinä  

• Huoltajat tai muut läheiset aikuiset 
voivat osallistua yksilökäynneille 
tarpeen mukaan 

• Vanhempainohjantakäynnit 
toteutetaan ilman lasta samalla tai 
eri psykoterapeutilla 

• Myönnetään 2-3 
hoitoneuvotteluja, jotka 
järjestetään hoitotahon arvion 
mukaan 

• Valvira-pätevyys psykoterapeutti 
nimikkeeseen 

• Psykoterapeutin pätevyyteen 
johtaneen yksilöterapiakoulutuksen 
viitekehys 
1) psykodynaaminen/psykoanalyyt

tinen 
2) kognitiivinen/kognitiivis-

integratiivinen/kognitiiviskäyttä
ytymisterapeuttinen 

3) kognitiivis-analyyttinen 
4) integratiivinen 
5) ratkaisukeskeinen 

• Lisäksi   
1) lääkärin, psykologin, 
sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, 
peruskoulutus ja vähintään kahden 
vuoden kokemus 
mielenterveystyöstä alle 18-
vuotiaiden parissa TAI   
2) muu soveltuva peruskoulutus**   
TAI 
4) lasten / nuorten 

psykoterapiakoulutus 
 
 
 
 
 
 

90 €/45 min  
145 €/90 min 
 
kouluttaja-
psykoterapeutit: 
110 €/45 min 
165 €/90 min 
  
 

Kognitiiviset psykoterapiat 
(nuoret) 
 

• Kun kognitiiviset psykoterapiat 
ovat näyttöön perustuva hoito 

• Valvira-pätevyys psykoterapeutti 
nimikkeeseen  

90 €/45 min 
180€/90 min  
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10-40 krt  
+ 1-2 hoitoneuvottelua  
+ 0-4 krt 
vanhempainohjantaa tai 
vanhempien työntekijän 
kanssa yhteistyön 
mahdollistamiseksi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kyseessä olevaan 
mielenterveydenhäiriöön 

• Korkeintaan 1 vuodeksi kerrallaan, 
maksimissaan 3 vuotta samalla 
psykoterapeutilla 

• Tapaamisia voidaan 
potilaan/huoltajien ja 
psykoterapeutin sopimuksella 
toteuttaa myös videovälitteisinä 
etäkäynteinä  

• Huoltajat tai muut läheiset aikuiset 
voivat osallistua yksilökäynneille 
tarpeen mukaan 

• Vanhempainohjantakäynnit 
toteutetaan ilman lasta/nuorta 
samalla tai eri psykoterapeutilla 

• Myönnetään 1-2 hoitoneuvottelua, 
jotka järjestetään hoitotahon 
arvion mukaan 

 

• Psykoterapeutin pätevyyteen 
johtaneen koulutuksen viitekehys 
kognitiivinen/kognitiivis-
integratiivinen/kognitiiviskäyttäytym
isterapeuttinen 

• Lisäksi   
1) lääkärin, psykologin, 
sairaanhoitajan, terveydenhoitajan 
peruskoulutus TAI   
2) muu soveltuva peruskoulutus**  
TAI 
3)Lasten/nuorten 
psykoterapiakoulutus 
 

kouluttaja-
psykoterapeutit: 
110 €/45 min 
220€/90 min 
  
 

Kognitiiviset psykoterapiat 
(lapset)  
 
10-40 krt  
+ 1-3 hoitoneuvottelua  
+ 0-4 krt 
vanhempainohjantaa 
 

• Kun kognitiiviset psykoterapiat 
ovat näyttöön perustuva hoito 
kyseessä olevaan 
mielenterveydenhäiriöön 

• Korkeintaan 1 vuodeksi kerrallaan, 
maksimissaan 3 vuotta samalla 
psykoterapeutilla 

• Tapaamisia voidaan potilaan, 
huoltajien ja psykoterapeutin 
sopimuksella toteuttaa myös 
videovälitteisinä etäkäynteinä  

• Huoltajat tai muut läheiset aikuiset 
voivat osallistua yksilökäynneille 
tarpeen mukaan 

• Vanhempainohjantakäynnit 
toteutetaan ilman lasta eri 
psykoterapeutilla 

• Myönnetään 1-3 
hoitoneuvotteluja, jotka 
järjestetään hoitotahon arvion 
mukaan 

 

• Valvira-pätevyys psykoterapeutti 
nimikkeeseen  

• Psykoterapeutin pätevyyteen 
johtaneen koulutuksen viitekehys 
kognitiivinen/kognitiivis-
integratiivinen/kognitiiviskäyttäytym
isterapeuttinen 

• Lisäksi   
1) lääkärin, psykologin, 
sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, 
peruskoulutus ja vähintään kahden 
vuoden kokemus 
mielenterveystyöstä alle 18-
vuotiaiden parissa TAI   
2) muu soveltuva peruskoulutus**  
TAI 
3) lasten / nuorten 
psykoterapiakoulutus 

90 €/45 min 
180€/90 min 
  
kouluttaja-
psykoterapeutit  
110 €/45 min 
220€/90 min 
 

Psykoterapia 
kaksisuuntaisen 
mielialahäiriön/psykoottis
en häiriön/psykoosiriskin 
hoitoon 
(nuoret ja aikuiset) 
 
40 krt  
+ 2 hoitoneuvottelua  

• Potilaalla on kaksisuuntaisen 
mielialahäiriön tai psykoottisen 
häiriön diagnoosi tai tunnistettu 
psykoosiriski 

• Korkeintaan 1 vuodeksi kerrallaan, 
maksimissaan 3 vuotta samalla 
psykoterapeutilla 

• Tapaamisia voidaan potilaan ja 
psykoterapeutin sopimuksella 

• Valvira-pätevyys psykoterapeutti 
nimikkeeseen 

• Psykoterapeutin pätevyyteen 
johtaneen yksilöterapiakoulutuksen 
viitekehys 
1) kognitiivinen/kognitiivis-

integratiivinen/kognitiiviskäyttä
ytymisterapeuttinen 

2) kognitiivis-analyyttinen 

100 €/45 min 
160 €/90 min  
  
kouluttaja-
psykoterapeutit  
120 €/45 min 
180 €/90 min 
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+ nuorilla 0-4 krt 
vanhempainohjantaa eri 
terapeutilla  

toteuttaa myös videovälitteisinä 
etäkäynteinä 

• Puoliso/huoltaja tai muu läheinen 
voi osallistua muutamalle 
yksilökäynnille tarpeen mukaan  

• Vanhempainohjantakäynnit 
toteutetaan ilman nuorta eri 
psykoterapeutilla 

• Myönnetään 2 hoitoneuvotteluja, 

jotka järjestetään hoitotahon 

arvion mukaan 

3) integratiivinen 

• Vähintään kahden vuoden 
työkokemus julkisen 
terveydenhuollon psykiatrian 
yksikössä 

• Perehtyneisyys kaksisuuntaisen 
mielialahäiriön, psykoottisten 
häiriöiden ja psykoosiriskin 
hoitomenetelmiin 
  

Psykoterapia 
altistushoidolla 
(aikuiset) 
 
20-40 krt, joista 10-20 
myönnetään 90 min 
pituisina  
+ 1-2 hoitoneuvottelua  

• Psykoterapia, joka sisältää 
altistusmenetelmien käyttöä 

• Osa käynneistä voi tapahtua 
vastaanoton ulkopuolella 

• Tapaamisia voidaan potilaan ja 
psykoterapeutin sopimuksella 
toteuttaa myös videovälitteisinä 
etäkäynteinä 

• Puoliso tai muu läheinen voi 
osallistua käynneille tarpeen 
mukaan  

• Myönnetään 1-2 
hoitoneuvotteluja, jotka 
järjestetään hoitotahon arvion 
mukaan 

•  Valvira-pätevyys psykoterapeutti 
nimikkeeseen  

• Psykoterapeutin pätevyyteen 
johtaneen yksilöterapiakoulutuksen 
viitekehys kognitiivinen/kognitiivis-
integratiivinen/kognitiiviskäyttäytym
isterapeuttinen 

• Altistuksen käyttö osana 
psykoterapiaa  

 90 €/45 min  
 180 €/90 min 

 
kouluttaja-
psykoterapeutit: 
120 €/45 min 
240 €/90 min 
  

Psykoterapia 
altistushoidolla 
(nuoret) 
 
20-40 krt, joista 10-20 
myönnetään 90 min 
pituisina  
+ 1-2 hoitoneuvottelua  
+ 0-4 krt 
vanhempainohjantaa, joka 
toteutetaan eri terapeutilla 
 

• Psykoterapia, joka sisältää 
altistusmenetelmien käyttöä 

• Osa käynneistä voi tapahtua 
vastaanoton ulkopuolella 

• Tapaamisia voidaan potilaan ja 
psykoterapeutin sopimuksella 
toteuttaa myös videovälitteisinä 
etäkäynteinä 

• Huoltaja voi osallistua 
yksilökäynneille tarpeen mukaan 

• Vanhempainohjantakäynnit 
toteutetaan ilman lasta/nuorta 
samalla tai eri psykoterapeutilla 

• Myönnetään 1-2 hoitoneuvottelua, 
jotka järjestetään hoitotahon 
arvion mukaan 

•  Valvira-pätevyys psykoterapeutti 
nimikkeeseen  

• Psykoterapeutin pätevyyteen 
johtaneen yksilöterapiakoulutuksen 
viitekehys kognitiivinen/kognitiivis-
integratiivinen/kognitiiviskäyttäytym
isterapeuttinen 

• Altistuksen käyttö osana 
psykoterapiaa 

• Lisäksi   
1) lääkärin, psykologin, 
sairaanhoitajan, terveydenhoitajan 
peruskoulutus TAI   
2) muu soveltuva peruskoulutus**  

     3) lasten / nuortenpsykoterapia- 
      koulutus 

 100 €/45 min  
 200 €/90min 

 
kouluttaja-
psykoterapeutit: 
120 €/45 min 
240€/90min 
 
 

Psykoterapia 
altistushoidolla 
(lapset) 
20-40 krt, joista 10-20 
myönnetään 90 min 
pituisina  
+ 1-2 hoitoneuvottelua  
+ 0-10 erillistä 
vanhempainohjantakäyntiä 
 

• Psykoterapia, joka sisältää 
altistusmenetelmien käyttöä 

• Osa käynneistä voi tapahtua 
vastaanoton ulkopuolella 

• Tapaamisia voidaan potilaan ja 
psykoterapeutin sopimuksella 
toteuttaa myös videovälitteisinä 
etäkäynteinä 

• Huoltaja voi osallistua 
yksilökäynneille tarpeen mukaan 

• Vanhempainohjantakäynnit 
toteutetaan ilman lasta/nuorta 
samalla tai eri psykoterapeutilla 

•  Valvira-pätevyys psykoterapeutti 
nimikkeeseen  

• Psykoterapeutin 
yksilöterapiapätevyyteen johtaneen 
koulutuksen viitekehys 
kognitiivinen/kognitiivis-
integratiivinen/kognitiiviskäyttäytym
isterapeuttinen 

• Altistuksen käyttö osana 
psykoterapiaa 

• Lisäksi   
1) lääkärin, psykologin, 
sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, 

100 €/45 min  
200 €/90 min 

 
kouluttaja-
psykoterapeutit: 
120 €/45 min 
240€/90 min 
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• Myönnetään 1-2 hoitoneuvottelua, 
jotka järjestetään hoitotahon 
arvion mukaan 

peruskoulutus ja vähintään kahden 
vuoden kokemus 
mielenterveystyöstä alle 18-
vuotiaiden parissa TAI   
2) muu soveltuva peruskoulutus**  
TAI 
3) lasten / nuorten 
psykoterapiakoulutus 

Varhaisen 
vuorovaikutuksen 
psykoterapia  
(lapset) 
 
20-40 krt, joista 10-40 
myönnetään 90min 
pituisina  
+ 2-3 hoitoneuvottelua  

• Raskaana olevien ja alle 3-
vuotiaiden lasten perheille joko 
vauvaan tai vanhempiin liittyvissä 
vuorovaikutusriskin tai -ongelmien 
tilanteissa 

• Vanhemman stressi, vaikea 
elämäntilanne, 
mielenterveysongelmat tai trauma- 
ja menetyskokemukset 

• Osa tai kaikki käynnit voi toteutua 
kotikäynteinä 

• Toinen vanhempi voi olla mukana 
käynneillä 

• Myönnetään 2-3 hoitoneuvottelua, 
jotka järjestetään hoitotahon 
arvion mukaan 

• Valvira-pätevyys psykoterapeutti 
nimikkeeseen 

• Psykoterapeutin pätevyyteen 
johtaneen koulutuksen viitekehys 
varhaisen vuorovaikutuksen 
psykoterapia   

 90 €/45 min  
 145 €/90 min 

 
kouluttaja-
psykoterapeutit: 
110 €/45 min 
165€/90min 
  

Ryhmäpsykoterapiat 
(aikuiset) 
 
10-40 krt  
+ 1-2 hoitoneuvottelua  
 

• Ryhmässä toteutettavaa 
psykoterapiaa eri mielenterveyden 
häiriöihin 

• korkeintaan 1 vuodeksi kerrallaan, 
maksimissaan 3 vuotta samassa 
ryhmässä 

• Myönnetään 1-2 hoitoneuvottelua, 
jotka järjestetään hoitotahon 
arvion mukaan 

• Valvira-pätevyys psykoterapeutti 
nimikkeeseen 

• Soveltuva koulutus ja kokemus 
ryhmäpsykoterapian antamiseen 

• Yhden psykoterapeutin vetämässä 
ryhmässä voi olla 2-6 henkilöä 

• Kahden psykoterapeutin vetämässä 
ryhmässä voi olla 2-8 henkilöä. 

Korvaus per 
potilas (mikäli 
ryhmässä on 
useampia 
ohjaajia, korvaus 
jaetaan 
psykoterapeuttie
n kesken)  
 
60€/60min 
100€/90 min 

Ryhmäpsykoterapiat 
(lapset, nuoret) 
 
10-40 krt  
+ 1-2 hoitoneuvottelua  
 
-Vanhempainryhmäkäyntiä 
0-10 käyntiä 
 

• Ryhmässä toteutettavaa 
psykoterapiaa eri mielenterveyden 
häiriöihin 

• korkeintaan 1 vuodeksi kerrallaan, 
maksimissaan 3 vuotta samassa 
ryhmässä 

• Myönnetään 1-2 hoitoneuvottelua, 
jotka järjestetään hoitotahon 
arvion mukaan 

• Valvira-pätevyys psykoterapeutti 
nimikkeeseen 

• Soveltuva koulutus ja kokemus 
ryhmäpsykoterapian antamiseen alle 
18-vuotiaille 

• Yhden terapeutin vetämässä 
ryhmässä voi olla 2-6 henkilöä 

• Kahden terapeutin vetämässä 
ryhmässä voi olla 2-8 henkilöä. 

 

Korvaus per 
potilas (mikäli 
ryhmässä on 
useampia 
ohjaajia, korvaus 
jaetaan 
psykoterapeuttie
n kesken)  
 
100€/60min 
140€/90 min 

Pari- ja/tai 
perhepsykoterapia  
(aikuiset) 
 
10-40 krt  
+ 2 hoitoneuvottelua  

• Perheenjäsenen 
mielenterveydenhäiriön tai 
perheen kielteisen 
vuorovaikutuksen hoito  

• Perhe voi koostua aikuisista 
perheenjäsenistä tai aikuisista ja 
alaikäisistä 

• korkeintaan 1 vuodeksi kerrallaan, 
maksimissaan 3 vuotta samassa 
psykoterapiassa 

• Valvira-pätevyys psykoterapeutti 
nimikkeeseen  

• Psykoterapeutin pätevyyteen 
johtaneen koulutuksen viitekehys 
perheterapia 

 

100 €/60 min  
145 €/90min 

 
kouluttaja-
psykoterapeutit: 
130€/60 min 
165€/90min 
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• Myönnetään 2 hoitoneuvotteluja, 
jotka järjestetään hoitotahon 
arvion mukaan 

Perhepsykoterapia  
(Lapset, nuoret) 
 
10-40 krt  
yksilökäynti / 45min 
perhekäynti / 90min 
+ 1-3 hoitoneuvottelua  

• Perheenjäsenen 
mielenterveydenhäiriön tai 
perheen kielteisen 
vuorovaikutuksen hoito  

• Voi sisältää 
perheterapiatapaamisten lisäksi 
lapsen tai nuoren yksilökäyntejä 

• Perhe voi koostua aikuisista 
perheenjäsenistä tai aikuisista ja 
alaikäisistä 

• korkeintaan 1 vuodeksi kerrallaan, 
maksimissaan 3 vuotta samassa 
psykoterapiassa 

• Myönnetään 1-3 
hoitoneuvotteluja, jotka 
järjestetään hoitotahon arvion 
mukaan 

• Valvira-pätevyys psykoterapeutti 
nimikkeeseen  

• Psykoterapeutin pätevyyteen 
johtaneen koulutuksen viitekehys 
perheterapia  

100 €/45min  
145€/90min 
 
kouluttaja-
psykoterapeutit: 
110€/45 min 
165€/90min 
  

*Kouluttajapsykoterapeuttien hintaluokkaan kuuluvat kouluttajapsykoterapeutin tai vanhan 

koulutusjärjestelmän mukaisen vaativan erityistason pätevyyden omaavat psykoterapeutit. 

** Muu hyväksytyt pohjakoulutukset voivat olla 
• Terveystieteiden maisteri.  
• Filosofian maisteri, pääaineena logopedia/musiikkiterapia.  
• Yhteiskuntatieteiden/valtiotieteen maisteri pääaineena sosiaalityö/-psykologia/-

pedagogiikka/kehityspsykologia.  
• Teologian maisteri.  
• Kasvatustieteen maisterin tutkinto, pääaineena erityispedagogiikka, varhaiserityisopetus, 

kasvatuspsykologia.  
• Ammattikorkeakoulututkinto:  

o Toimintaterapeutti  
o Fysioterapeutti  
o Sosionomi  

 

20. PALVELUNTUOTTAJAN VALINTA JA VAIHTAMINEN 

20.1. Palveluntuottajan valinta 

Saatuaan palvelusetelin potilas ja/tai potilaan huoltaja valitsee itselleen sopivan palveluntuottajan 

tarvittaessa työntekijän avustamana. Potilas toimittaa palveluntuottajalle palvelusetelin tunnisteen. 

Palveluseteliä voi käyttää vain sääntökirjassa määritettyyn palveluun.  

20.2 Tutustumiskäynnit ja psykoterapeutin vaihtaminen 

• Aikuiset: Psykoterapeutin ja aikuispotilaan on päätettävä ensimmäisen käynnin jälkeen siitä, 

alkaako hoito vai ei. Mikäli käynti ei johda psykoterapiaan, niin palvelusopimusta ei synny, 

eikä palveluseteliä aktivoida vaan potilas maksaa käynnin itse. Toisin sanoen psykoterapeutti 

ei käytä palvelusetelitunnistetta vaan laskuttaa käynnin potilaalta, ja potilas hakeutuu 

uudelle hyväksytylle palveluntuottajalle samalla palvelusetelitunnisteella. 
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• Lapset ja nuoret: Potilaskohtaisen hoitosuunnitelman mukaiset psykoterapian 

tutustumiskäynnit korvataan palvelusetelillä. Mikäli psykoterapiaa ei jatketa, 

palveluntuottaja laskuttaa palveluseteliltä toteutuneet käynnit ja potilas on uudestaan 

yhteydessä palvelusetelin myöntäjään.  

Potilas voi vaihtaa palveluntuottajaa tarvittaessa, kuitenkin sopien ensin vaihdosta kuntayhtymän 

työntekijän kanssa. Tämä edellyttää uuden palvelusetelin myöntämistä potilaalle. 

21. PSYKOTERAPIAN TUOTTAMISEN VAATIMUKSET 

21.1. Palvelun laatuvaatimukset  

Palveluntuottajan tulee toteuttaa potilaslähtöisesti palvelusetelillä pyydetty hoito hyvien hoito- ja 

toimintakäytäntöjen mukaisesti siten, että psykoterapia on laadukasta, potilasturvallista ja 

asianmukaisesti toteutettua. Potilasasiakirjamerkintöjen on oltava laadullisesti asianmukaisia.  

Palveluntuottaja vastaa siitä, että psykoterapeutilla on riittävä koulutus, kokemus, työnohjaus ja 

ammatillinen pätevyys menestyksekkäästi tuottaa palvelu. 

21.2. Psykoterapeutin pätevyysvaatimukset  

Psykoterapeutilla tulee olla terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain ja asetuksen 

mukainen oikeus käyttää psykoterapeutin ammattinimikettä. Psykoterapeutti-ammattinimikkeeseen 

johtava koulutus tulee olla siihen psykoterapiasuuntaukseen ja -muotoon, jota psykoterapeutti 

tuottaa. Palveluntuottaja vastaa siitä, että psykoterapeutti täyttää vaadittavat ammatilliset koulutus- 

ja työkokemusvaatimukset sekä soveltuu tehtävään. Tarkemmat kuvaukset pätevyysvaatimuksista 

on kirjattu taulukkoon 1.  

Palveluntuottajan on huolehdittava henkilöstönsä ammattitaidon säilymisestä ja perehdytyksestä ja 

osaamisen kehittämisestä sekä riittävästä täydennyskoulutuksesta ja työnohjauksesta. 

21.3. Palveluntuottajan ja psykoterapeutin kielitaito  

Palveluntuottajalta edellytetään riittävää suomen tai ruotsin kielen taitoa. Lisäksi psykoterapeutilla 

tulee olla riittävä taito siinä kielessä, millä hän tuottaa psykoterapiaa. Palveluntuottaja ilmoittaa 

henkilökunnan kielitaidon palveluseteliportaaliin potilaiden nähtäville.  

21.4. Tietojärjestelmät 

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

ajantasainen virustorjuntaohjelma.  

21.5. Palvelun tila- ja välinevaatimukset  

Psykoterapiaa tuotetaan palveluntuottajan tiloissa ja työvälineillä. Tarvittaessa palvelut voidaan 

tuottaa muussa sopijapuolten erikseen sopimassa ja kuntayhtymän hyväksymässä paikassa, ei 

kuitenkaan vastikkeetta palvelusetelien myöntäjän tiloissa. Kuntayhtymällä on oikeus tarkastaa 

palvelun suorittamisessa käytettävät tilat, työvälineet, luvat ja vastaavat.  

21.6. Palveluseteliasiakkuuden varmentaminen 

Potilaan tai hänen huoltajansa velvollisuus on esittää palveluntuottajalle palvelusetelitunniste, josta 

ilmenee palvelusetelin numero ja tuottajan varmenne, joiden avulla palveluseteliportaalissa näkee 
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palvelusetelin voimassaolon, psykoterapiaan liittyvät keskeiset hoidolliset tiedot sekä 

myönnetyn/jäljellä olevien terapiakertojen määrän. 

Palveluntuottaja sitoutuu aina tarkastamaan potilaan palvelusetelin ja sen voimassa olon 

palveluseteliportaalista. Potilaista, joille ei ole tehty palveluseteliä PHHYKY:n lasten-, nuoriso- tai 

aikuispsykiatrian toimesta, ei makseta korvauksia palveluntuottajalle.  

21.7. Psykoterapiasopimus 

Palveluntuottaja tekee psykoterapiasopimuksen potilaan kanssa palvelusetelillä pyydetyn hoidon 

järjestämisestä. Sopimuksessa sovitaan palvelun sisällöstä, kestosta ja irtisanomisesta. Sopimus 

tehdään enintään potilaan kuntayhtymältä saaman palvelusetelin voimassaolon ajaksi. 

Palveluntuottajan ei tule lähtökohtaisesti ohjata potilaita omiin maksullisiin palveluihinsa. 

21.8. Palvelusetelijärjestelmän käyttö 

Hyväksytty palveluntuottaja ylläpitää palveluseteliportaalissa omia tietojaan, tarkastaa potilaan 

palvelusetelin lähetetiedot, voimassaolon ja käytettävät käynnit, kirjaa palvelutapahtumat ja muut 

alla olevassa kohdassa määritellyt sisällöt. Palvelutapahtuma tulee kirjata viiden päivän sisällä 

palvelun tuottamisesta, jotta potilaan tiedot pysyvät ajan tasalla. Palveluseteliportaaliin merkitään 

toteutuneet käynnit ja mahdolliset peruutukset viikonpäivien ja kellonaikojen mukaan. 

21.9. Tuotetun palvelun raportointi 

Palveluntuottaja sitoutuu laatimaan potilasasiakirjat siten kuin potilasasiakirjojen laatimisesta on 

erikseen säädetty ja kuntayhtymä rekisterinpitäjänä ohjeistaa. Lisäksi palveluntuottaja sitoutuu 

täyttämään seurantaa ja palautetta psykoterapiasta psykoterapian laaturekisterin, 

palveluseteliportaalin tai muun seurantajärjestelmän avulla palvelusetelin myöntäjän 

potilaskohtaisesti määrittämällä tavalla ja frekvenssillä. 

Palveluntuottajan velvollisuus on tiedottaa viiveettä lähettävän tahon yhteyshenkilöä, mikäli 

potilaan terveydentilassa tapahtuu akuutti muutos, psykoterapian toteutumisessa tapahtuu 

merkittäviä muutoksia tai hoito ei toteudu sovitusti (esimerkiksi potilaalla on kolme kohdassa 24 

määriteltyä peruuttamatonta poissaoloa ilman hyväksyttävää syytä). 

Palveluntuottaja ei voi ottaa psykoterapiakäynneille mukaan potilaan hoitoon liittymättömiä 

henkilöitä ilman, että asiasta on sovittu palvelusetelissä nimetyn lähettävän tahon yhteyshenkilön 

kanssa. 

21.10. Laadunvalvonta 

Kuntayhtymä valvoo palveluntuottajan toimintaa ja sen laatua. Laadunvalvonnassa käytetään mm. 

psykoterapian laaturekisteristä tai vastaavasta, ohjaavien työtekijöiden ja potilaiden palautteista 

saatua tietoa. Palveluntuottaja antaa kuntayhtymälle luvan tehdä palveluseteliasiakkailleen 

potilastyytyväisyyskyselyjä ja osallistuu kuntayhtymän järjestämään potilaspalautteen keräämiseen.  

21.11. Palvelun virhe 

Palvelun katsotaan olevan virheellistä, mikäli se poikkeaa yleisen tai palvelukohtaisen sääntökirjan, 

lainsäädännön tai sopimuksessa mainituista palvelun sisältövaatimuksista. Vastuu siitä, että palvelu 

on suoritettu laadukkaasti ja huolellisesti, on palveluntuottajalla (Kuluttajansuojalaki 38/1978). 

Kuntayhtymä ei vastaa palveluntuottajan virheistä.  
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22. HAKEUTUMINEN PALVELUN TUOTTAJAKSI 

Psykoterapian palveluntuottajaksi hakeutuminen tapahtuu rekisteröitymällä ja kirjautumalla 

palveluseteliportaaliin. Rekisteröidyttyään järjestelmään palveluntuottaja täyttää hakemuksen 

haluamansa psykoterapian palvelusetelin palveluntuottajaksi. Palveluseteliportaaliin syötetään myös 

potilaan psykoterapeutin valintaan liittyvät kuntayhtymän määrittämät tiedot, joita voivat olla 

esimerkiksi psykoterapeutin kuva, pohjakoulutus ja ammatillinen kokemus.  

Lisätietoja hakeutumiseen ja portaalin tietojen ylläpitoon saa kuntayhtymän nimeämiltä 

työntekijöiltä, jotka tekevät myös päätöksen palvelusetelituottajaksi hyväksymisestä tai 

hylkäämisestä.  

23. PALVELUNTUOTTAJISTA PÄÄTTÄVÄ KUNTAYTYMÄN EDUSTAJA 

Kuntayhtymän työntekijä, joka on päättävässä asemassa valittaessa/ hyväksyttäessä 

palveluntuottajia, ei voi olla työ- tai toimeksiantosuhteessa palvelusetelipalveluita tuottavaan 

palveluntuottajaan. Kuntayhtymän palveluntuottajista päättävällä henkilöllä ei myöskään voi olla 

omistusta eikä hän voi olla päättävässä asemassa palveluntuottajalla. 

24. PERUUTTAMATTA JÄTETYT KÄYNTIAJAT 

Mikäli potilas ei saavu vastaanotolle eikä peru 24 tuntia ennen tapaamista, saa palveluntuottaja 

periä potilaalta yhtäläisen maksun, kuin vastaavassa palvelusetelin myöntäjän palvelussa. Potilailta 

perittävät korvaukset määräytyvät potilasmaksulain ja -asetuksen mukaisesti. 

Käyttämättä/peruuttamatta 

jätetyn käyntiajan maksu 

50,80 

€ 

Peritään 15 vuotta täyttäneeltä 

erikoissairaanhoidon avohoidon 

vastaanottoajasta. Maksua ei peritä, jos 

peruuttamatta jättämiseen on hyväksyttävä 

syy (esim. äkillinen sairastuminen tai muu 

hyväksyttävä syy). 

 

Mikäli potilas ei saavu paikalle ja psykoterapeutti saa toteutettua sovitun käynnin videovälitteisellä 

etäyhteydellä tai vähintään 20 minuutin puhelinyhteydellä, palveluntuottaja veloittaa 

psykoterapiakäynnistä kuntayhtymältä palvelusetelin mukaisen käyntikorvauksen. Kolmen 

peräkkäisen perumattoman poisjäännin jälkeen terapia päättyy automaattisesti.  

25. LASKUTUSPERIAATTEET  

Palveluntuottaja laskuttaa kuntayhtymää palveluseteliportaaliin kirjaamiensa palvelutapahtumien 

mukaisesti. Laskuttaminen voi tapahtua vasta kun palveluntuottaja on tuottanut sekä häneltä tilatut 

psykoterapiapalvelut että täyttänyt niihin liitetyt muut velvoitteet. Mikäli velvoitteita ei ole hoidettu 

kuntayhtymän edellyttämällä tavalla, kuntayhtymä ei ole velvollinen maksamaan laskua ennen 

velvoitteiden hoitamista. Mikäli palveluntuottajan tuottama palvelu on vain osittain täytetty, ei 

kuntayhtymä maksa viivästyskorvausta siltä ajalta, kun lasku on maksamatta puutteellisen 

toimituksen vuoksi. 

Palveluntuottaja laskuttaa kuntayhtymää edellisen kuukauden terapiakäynneistä jälkikäteen 

seuraavan kuukauden 4:n päivään mennessä palvelusetelipäätöksen mukaisesti.  
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Laskutus tapahtuu toteutuneiden käyntiaikojen mukaisesti. Järjestelmä poimii hyväksytyt 

palvelutapahtumat kuun 4. ja 5. päivän välisenä yönä ja muodostaa niistä tilitysaineiston, joka 

välitetään Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän talouden järjestelmään kirjanpitoa ja maksatusta 

varten. Palveluntuottaja ei siis lähetä mitään erillistä laskua yhtymälle. Maksatus palveluntuottajille 

tapahtuu 10 vuorokauden kuluttua tilitysaineiston muodostamisesta. Mikäli maksatuspäivä on 

viikonloppuna tai pyhänä, maksatus tapahtuu seuraavana arkipäivänä.  

  


