
 

   
 

 
 

 

 

 

 

   

 

 

Palvelusetelisääntökirjan palvelukohtainen osa 

 

Lääkinnällinen kuntoutus 

  



PALVELUKOHTAINEN OSA         1 (14) 
 
 

Päijät-Hämeen hyvinvointialue • Keskussairaalankatu 7 15850 Lahti • Vaihde (03) 819 11 • kirjaamo@phhyky.fi  

Y-tunnus 3221309-4 

  

Sisällysluettelo 
          sivu 

1. SÄÄNTÖKIRJAN TARKOITUS ............................................................................................................... 2 

1.1. Sääntökirjasta yleisesti ......................................................................................................................... 2 

2. LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUS .......................................................................................................... 3 

3. PALVELUSETELILLÄ HANKITTAVA LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUS ....................................................... 3 

3.1. Yleiset periaatteet ................................................................................................................................ 3 

3.2. Palvelukohtaiset vaatimukset ja ehdot ................................................................................................ 4 

3.3. Aikuisten palvelusetelit......................................................................................................................... 5 

3.4. Aikuisten palvelusetelien arvot ............................................................................................................ 7 

3.5. Lasten ja nuorten palvelusetelit ........................................................................................................... 9 

3.6. Lasten ja nuorten palvelusetelien arvot ............................................................................................. 12 

4. TILA- JA VÄLINEVAATIMUKSET ......................................................................................................... 13 

 

 

  



PALVELUKOHTAINEN OSA         2 (14) 
 
 

Päijät-Hämeen hyvinvointialue • Keskussairaalankatu 7 15850 Lahti • Vaihde (03) 819 11 • kirjaamo@phhyky.fi  

Y-tunnus 3221309-4 

1. SÄÄNTÖKIRJAN TARKOITUS 
 

1.1. Sääntökirjasta yleisesti 
 

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009) (myöhemmin palvelusetelilaki) sään-
telee palvelusetelin käyttöä. Palvelusetelilakia sovelletaan ainoastaan yksityisten sosiaali- ja terveys-
palvelujen hankkimiseksi. 
 
Sääntökirjalla tarkoitetaan asiakirjaa, jolla kunta tai hyvinvointialue asettaa palvelusetelilain 5 §:ssä 
tarkoitetut hyväksymiskriteerit palvelun tuottajille.  
 
Sääntökirjaa noudatetaan, kun kunta tai hyvinvointialue järjestää asiakkailleen palveluja palvelu-se-
telilain mukaisesti. 
 
Palvelusetelilainsäädännön mukaan kunta tai hyvinvointialue ei ole sopimusosapuoli palvelusetelillä 
hankittavissa palveluissa, vaan sopimussuhde muodostuu palvelusetelin saaneen asiakkaan ja kun-
nan tai hyvinvointialueen hyväksymän palvelusetelituottajan välille. Tätä sopimussuhdetta koskevat 
sopimuksen sisällön mukaan määräytyvät kuluttajaoikeuden ja sopimusoikeuden säännökset ja oi-
keusperiaatteet. Asiakkaan ja palvelusetelituottajan välistä sopimusta koskevan erimielisyyden saat-
tamisesta kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi säädetään kuluttajariitalauta-kunnasta annetussa 
laissa. 
 

1.2. Päijät-Hämeen hyvinvointialueen sääntökirjat 
 
Päijät-Hämeen hyvinvointialueen palveluseteleissä on käytössä palvelusetelisääntökirja, joka sisältää 
kaksi osaa: 
 
1. Yleinen osa: 
Yleinen osa on erillinen asiakirja, jonka vaatimukset koskevat kaikkia Päijät-Hämeen hyvinvointialu-
een palvelusetelituottajia ja -toimintaa.  
 
2. Palvelukohtainen osa: 
Palvelukohtainen osa sisältää yksityiskohtaisempia vaatimuksia kyseisellä palvelusetelillä tuotetta-
valle palvelulle.  
 
Palvelusetelituottaja sitoutuu noudattamaan molempien sääntökirjan osien vaatimuksia palvelu-
setelituottajana toimiessaan. Mikäli palvelusetelisääntökirjan palvelukohtainen osa on ristiriidassa 
palvelusetelisääntökirjan yleisen osan kanssa, noudatetaan ensisijaisesti yleisessä osassa annettuja 
vaatimuksia ja linjauksia. Mikäli yleiseen osaan on tarpeen tehdä täsmennyksiä palvelukohtaisella 
osalla, tulee täsmennys kirjata selkeästi palvelukohtaiselle osalle. 
 
Päijät-Hämeen hyvinvointialue määrittelee palvelusetelin arvon ja hyväksyy palvelusetelituottajat, 
joiden tuottamia palveluja setelillä voi ostaa. Asiakas maksaa palveluseteliä käyttäessään omavas-
tuuosuuden, jolloin palveluseteli on tasasuuruinen tai tulosidonnainen. Asiakkaille maksuttomiksi 
säädetyissä palveluissa asiakkaalle ei tule omavastuuosuutta. 
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2. LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUS 
 

Terveydenhuoltolain (1326/2010) mukaan lääkinnällinen kuntoutus koostuu kuntoutusneuvonnasta 
ja -ohjauksesta, potilaan toiminta- ja työkyvyn sekä kuntoutustarpeen arvioinnista, kuntoutustutki-
muksesta sekä toimintakyvyn ylläpitämiseen ja parantamiseen tähtäävistä terapioista.  
 
Lääkinnälliseen kuntoutukseen kuuluvat myös muut tarpeelliset kuntoutumista edistävät toimenpi-
teet, apuvälinepalvelut ja sopeutumisvalmennus sekä kaikkiin edellä mainittuihin kohtiin liittyvät 
kuntoutusjaksot laitos- tai avohoidossa. Potilaan sairaanhoitoon liittyvän kuntoutuksen järjestämis-
vastuu on kunnalla tai hyvinvointialueella. Mikäli potilaalla on kuntoutusoikeus Kansaneläkelaitoksen 
kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) 9 §:n, Tapaturmavakuutus-
lain (608/1948), Maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain (1026/1981), Sotilasvammalain 
(404/1948) tai Liikennevakuutuslain (279/1959) perusteella, ei kunnalla ole lääkinnällisen kuntoutuk-
sen järjestämisvastuuta.  
 
Lääkinnällisen kuntoutuksen pohjana toimii kirjallinen kuntoutus-/terapiasuunnitelma, johon on kir-
jattu potilaan yksilöllinen kuntoutustarve sekä kuntoutuksen tavoitteet ja sisältö. Kuntoutuspalveluja 
saavat toteuttaa Valviran nimikesuojatut tai ammattioikeuden saaneet terveydenhuollon ammatti-
henkilöt. 
 
Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut itse tai ostopalveluna 
palvelusetelillä. Tässä sääntökirjassa kuvataan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluseteliprosessi, pal-
velusetelin myöntämisperiaatteet sekä palveluntuottajien hyväksymiskriteerit ja se täydentää Päijät-
Hämeen hyvinvointialueen palvelusetelisääntökirjan yleistä osaa.  

 
3. PALVELUSETELILLÄ HANKITTAVA LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUS 

 
3.1. Yleiset periaatteet 

 
Palveluseteli voidaan myöntää Päijät-Hämeen hyvinvointialueen lääkärin, terapeutin tai kuntoutus-
työryhmän arvioinnin ja suunnitelman perusteella asiakkaalle, joka täyttää Päijät-Hämeen hyvinvoin-
tialueen lääkinnällisen kuntoutuksen myöntämisen kriteerit. Suunnitelmasta tulee ilmetä kuntoutuk-
sen tarve, tavoitteet, kertamäärät ja kesto sekä kuntoutuksen intensiteetti. Kuntoutuksen asiakasoh-
jaus ja ostopalvelu -yksikkö myöntää terapia- tai kuntoutussuunnitelman mukaisen palvelustelin ja 
postittaa sen asiakkaalle. Palveluseteli kattaa palvelusetelin myöntämispäätöksessä määritellyt pal-
velut saman sisältöisenä ja samassa laajuudessa kuin Päijät-Hämeen hyvinvointialue ne omana toi-
mintana tuottaa. Palvelun järjestämisen yhteydessä asiakkaalle tulee selvittää tämän asema palvelu-
seteliä käytettäessä, palvelusetelin arvo, palveluntuottajien hinnat, omavastuuosuuden määräytymi-
sen perusteet ja arvioitu suuruus.  
 
Asiakas toimittaa palvelusetelin palveluntuottajalle palveluvarauksen tekemistä varten. Palveluntuo-
tuottaja tarkistaa setelin sisällön ja voimassaoloajan. Palveluntuottajalla ei ole laskutusoikeutta, jos 
asiakkaalla ei ole voimassa olevaa palveluseteliä. Terapian toteuttamista varten palveluntuottaja 
pyytää asiakasta toimittamaan Päijät-Hämeen hyvinvointialueelta saamansa kuntoutus- tai terapia-
suunnitelman palveluntuottajalle. Kuntoutus tulee aloittaa viipymättä asiakkaan kanssa sovittuna 
ajankohtana, mutta viimeistään kiireetöntä hoitoa koskevien määräaikojen puitteissa. Palvelutapah-
tumia ei voi yhdistää toisiinsa, vaan kuntoutus tulee toteuttaa suunnitelman mukaisesti. 
 
Palvelusetelillä hankittavan lääkinnällisen kuntoutuksen tulee perustua Kelan ja julkisen terveyden-
huollon noudattamiin hyviin kuntoutuskäytäntöihin ja niiden tavoitteena on tarjota laadukasta sekä 
vaikuttavaa kuntoutusta. Lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottajaksi voidaan hyväksyä henkilö, 
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jolla on Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) myöntämä oikeus harjoittaa am-
mattiaan laillistettuna ammattihenkilönä.  
 
Lääkinnällisen kuntoutuksen palvelusetelin arvona käytetään €/käynti. Palveluntuottaja ilmoittaa 
PSOP:ssa palvelusetelityyppikohtaisen kappalehinnan. Laskutus tapahtuu toteutuneiden käyntien 
mukaisesti. Palvelusetelin avulla palveluntuottaja laskuttaa Päijät-Hämeen hyvinvointialuetta palve-
lusetelin arvoon asti. Palveluntuottaja ei voi laskuttaa hyvinvointialuetta peruuttamatta jääneistä 
käynneistä. Palveluntuottajan tulee kirjata PSOP-järjestelmään jokainen palvelutapahtuma (käynti) 
erikseen reaaliajassa. Palveluntuottaja on vastuussa kirjausten oikeellisuudesta. Kuntoutuksen sisäl-
töä koskevaa tietoa ei kirjata PSOP-järjestelmään. 
 
Palveluntuottajan tulee ilmoittaa viipymättä hyvinvointialueen kuntoutuksen yhteyshenkilölle asiak-
kaan kuntoutuksessa tapahtuvista olennaisista muutoksista. Palvelusetelillä myönnetyt terapiat voi-
daan tarvittaessa toteuttaa etäkäynteinä. Palveluntuottajan tulee tällöin sopia asiasta erikseen pal-
velunjärjestäjän ja asiakkaan kanssa. Palveluntuottajan tulee varmistaa, että asiakkaalla on etäkäyn-
nin toteuttamiseen soveltuva laitteisto. Etäkäynnistä voidaan veloittaa vastaanottokäynnin hinta. 
 
Lääkinnällisen kuntoutuksen palveluseteli myönnetään aina määräajaksi. Palveluntuottajan tulee toi-
mittaa kuntoutuspalaute viimeistään kahden viikon kuluttua kuntoutusjakson päättymisestä. Palaut-
teen tulee sisältää mm. arvion asiakkaan toimintakyvystä alku- ja lopputilanteessa (käytetyt arvioin-
timenetelmät tuloksineen ja viitearvoineen), terapiajaksolle laaditun fysioterapiasuunnitelman ja te-
rapiajaksolle asetetut tavoitteet ja niiden toteutumisen. Palveluntuottaja ilmoittaa Kuntoutuksen 
asiakasohjaukseen, kun palaute on kirjattu kanta.fi-sivustolle tai postittaa palautteen kirjeenä osoit-
teella:  
 

 Päijät-Hämeen hyvinvointialue 
 Jalmari Salpausselän kuntoutussairaala 
 Kuntoutuksen hallinto 
 Tarjantie 78 
 15950 LAHTI 
 (kuoreen merkintä ”KUNTOUTUSPALAUTE”) 

 
Jos kuntoutustarve jatkuu palvelusetelin voimassaoloajan umpeutumisen jälkeen, tulee asiakkaan tai 
hänen edustajansa olla yhteydessä kuntoutus- tai terapiasuunnitelman tekijään jatkokuntoutuksen 
tai muiden palveluiden järjestämiseksi.  
 
Palveluntuottajan tulee ilmoittaa asiakkailta tulevat reklamaatiot viipymättä kirjallisesti osoittee-
seen:  
 

Päijät-Hämeen hyvinvointialue  
Jalmari Salpausselän Kuntoutussairaala 
Terapia- ja apuvälinepalvelut/Tulosyksikköpäällikkö 
Tarjantie 78  
15950 LAHTI 

 
3.2. Palvelukohtaiset vaatimukset ja ehdot 

 
Yleisessä osassa kuvattujen vaatimusten ja ehtojen lisäksi jalkojenhoidon palveluntuottajan tulee 
liittää sähköisen palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmän (PSOP) kautta toimittamaansa palvelun-
tuottajahakemukseen seuraavat todistukset tai dokumentit: 
 

• AVI:n tai Valviran todistus yksityisten terveyspalveluiden antajien rekisteriin kuulumisesta 
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• Lasten ja nuorten kuntoutuksen palveluntuottajan tulee liittää sähköisen palveluseteli- ja os-
topalvelujärjestelmän (PSOP) kautta ”vakuutus lasten ja nuorten kanssa työskentelevien 
työntekijöiden rikostaustan selvittämisestä”. Liitetään työntekijän tietoihin kohtaan ”Muu 
liite”. 
 

3.3. Aikuisten palvelusetelit  
 
Fysioterapia 
 
Palveluseteli voidaan myöntää asiakkaalle, jolla on tuki- ja liikuntaelimistön ongelma, vamma tai sai-
raus, vakiintunut neurologinen perussairaus tai muu pitkäaikaissairaus. Fysioterapian tavoitteena on 
asiakkaan toiminta- ja liikkumiskyvyn parantuminen tai ylläpysyminen. Palvelunjärjestäjä määrittelee 
fysioterapian tarpeen, kertamäärät, keston ja tavoitteet yksilöllisesti ennen kuntoutusjakson aloitta-
mista. Palveluntuottajan fysioterapeutti suunnittelee asetettujen tavoitteiden pohjalta terapiajakson 
tarkemman sisällön yhdessä asiakkaan kanssa ja laatii kirjallisen terapiasuunnitelman. Toimintakyvyn 
arviointi perustuu ensisijaisesti objektiivisiin mittauksiin ja arvioinnissa käytetään standardoituja mit-
tausmenetelmiä. Käytettyjen fysioterapiamenetelmien tulee perustua Käypä hoito -suosituksiin, fy-
sioterapiasuosituksiin, hyvään fysioterapiakäytäntöön ja tutkittuun tietoon. Passiivisia menetelmiä 
tulee käyttää vain perustellusta syystä. Tarvittaessa fysioterapiapalvelu sisältää myös asiakkaan toi-
mintakykyä edistävän ohjauksen läheisille ja muille hoitoon osallistuville. 
 
Fysioterapian palveluntuottajana voi toimia fysioterapeutti (AMK), fysioterapeutin, lääkintävoimiste-
lijan tai erikoislääkintävoimistelijan tutkinnon suorittanut henkilö, jolla on Sosiaali- ja terveysalan 
lupa- ja valvontaviraston (Valvira) myöntämä oikeus harjoittaa ammattiaan laillistettuna ammatti-
henkilönä. 
 
Manuaalinen lymfa- ja kompressioterapia 
 
Palveluseteli voidaan myöntää asiakkaalle, jolla on primääri tai sekundääri lymfedeema, hankala ele-
fantiasis tai toistuvia ruusutulehduksia. Vaikeisiin kiputiloihin voi erikoistapauksissa erikoislääkärin 
harkinnasta myöntää lyhyen lymfaterapiajakson. Kivunhoidon lisäksi tulee olla myös muu selkeä ta-
voite, esimerkiksi mobilisoitumisen tukeminen. Lymfaterapian edellytyksenä on, että asianmukaiset 
kompressiotuotteet ovat säännöllisessä käytössä. Lymfaterapian tarve, kertamäärät, kesto ja tavoit-
teet määritellään yksilöllisesti ennen kuntoutusjakson alkua. Tarpeen arvioinnissa käytetään objek-
tiivisia mittauksia ja hoito perustuu Käypä hoito -suosituksiin ja tutkittuun tietoon. Mittaukset tulee 
toistaa säännöllisesti lymfaterapian vaikutuksen seuraamiseksi. Lymfaterapia sisältää manuaalisen 
lymfahieronnan ja tarvittavan kompressiohoidon lisäksi kotihoito-ohjeet liittyen turvotuksen estämi-
seen ja ihonhoitoon. 
 
Manuaalisen lymfaterapian palveluntuottajana voi toimia laillistettu tai nimikesuojattu terveyden-
huollon ammattihenkilö, jolla on lymfaterapeutin pätevyys. 

 
Neurologinen fysioterapia 
 
Palveluseteli voidaan myöntää asiakkaalle, jolla on akuutissa tai subakuutissa vaiheessa oleva neuro-
loginen vamma tai sairaus ja asiakkaan kuntoutuminen edellyttää erityisosaamista neurologisesta fy-
sioterapiasta. Fysioterapian tavoitteena on asiakkaan toiminta- ja liikkumiskyvyn parantuminen tai 
ylläpysyminen. Palvelunjärjestäjä määrittelee fysioterapian tarpeen, kertamäärät, keston ja tavoit-
teet yksilöllisesti ennen kuntoutusjakson aloittamista. Palveluntuottajan fysioterapeutti suunnittelee 
asetettujen tavoitteiden pohjalta terapiajakson tarkemman sisällön yhdessä asiakkaan kanssa ja laatii 
kirjallisen terapiasuunnitelman. Toimintakyvyn arviointi perustuu ensisijaisesti objektiivisiin mittauk-
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siin ja arvioinnissa käytetään standardoituja mittausmenetelmiä. Käytettyjen fysioterapiamenetel-
mien tulee perustua Käypä hoito -suosituksiin, fysioterapiasuosituksiin, hyvään fysioterapiakäytän-
töön ja tutkittuun tietoon. Passiivisia menetelmiä tulee käyttää vain perustellusta syystä. Tarvittaessa 
fysioterapiapalvelu sisältää myös asiakkaan toimintakykyä edistävän ohjauksen läheisille ja muille 
hoitoon osallistuville. 
 
Neurologisen fysioterapian palveluntuottajana voi toimia fysioterapeutti (AMK), fysioterapeutin, lää-
kintävoimistelijan tai erikoislääkintävoimistelijan tutkinnon suorittanut henkilö, jolla on Sosiaali- ja 
terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) myöntämä oikeus harjoittaa ammattiaan laillistettuna 
ammattihenkilönä. Lisäksi henkilöllä tulee olla vähintään 15 opintopisteen laajuiset neurologisen fy-
sioterapian lisäopinnot. Koulutus voi koostua yhdestä laajasta tai useasta suppeammasta koulutuk-
sesta. Lisäksi palveluntuottajalla tulee olla vähintään kahden vuoden työkokemus työskentelystä 
neurologisten aikuisasiakkaiden kanssa. 
 
Neuropsykologinen kuntoutus 
 
Palveluseteli voidaan myöntää asiakkaalle, jolla on aivojen toimintahäiriöiden aiheuttamia tiedonkä-
sittelyn, tunne-elämän tai käyttäytymisen vaikeuksia. Aikuisten neuropsykologinen kuntoutus voi 
kohdentua esimerkiksi äkillisen sairastumisen aiheuttamien muistivaikeuksien, tarkkaavuuden ja kes-
kittymisen haasteiden, toimintojen suunnittelujen vaikeuksien, näönvaraisen hahmottamisen tai 
käyttäytymisen ja tunnesäätelyn kuntouttamiseen. Asiakkaan toimintakyvyn arvioinnissa tulee käyt-
tää standardoituja arviointi- ja mittausmenetelmiä. Neuropsykologisen kuntoutuksen tavoitteena on 
toimintakyvyn parantaminen ja ylläpitäminen sekä elämänlaadun kohentaminen lieventämällä neu-
ropsykologisten ongelmien aiheuttamaa haittaa asiakkaan arjessa. Tavoitteena voi olla muun muassa 
itsenäisen arjen toimintakyvyn, opiskelu- ja/tai työkyvyn ylläpitäminen ja vahvistaminen. Kuntoutuk-
sessa keskeistä on myös sairastumiseen liittyvän sopeutumisprosessin tukeminen. Palvelunjärjestäjä 
määrittelee neuropsykologisen kuntoutuksen tarpeen, kertamäärät, keston ja tavoitteet yksilöllisesti 
ennen kuntoutusjakson aloittamista. Neuropsykologi suunnittelee asetettujen tavoitteiden pohjalta 
kuntoutusjakson sisällön yhdessä asiakkaan kanssa ja laatii kirjallisen suunnitelman. Käytettyjen kun-
toutusmenetelmien tulee perustua Käypä hoito -suosituksiin ja tutkittuun tietoon. 
 
Neuropsykologisen kuntoutuksen palveluntuottajana voi toimia psykologin koulutuksen saanut hen-
kilö, jolla on Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) myöntämä oikeus harjoittaa 
ammattiaan laillistettuna ammattihenkilönä. Lisäksi hänellä tulee olla neuropsykologian erikoispsy-
kologikoulutus (PsL, psykologian lisensiaatin tutkinto, johon kuuluvat erikoistumisopinnot neuropsy-
kologian erikoisalalla) tai kliinisen neuropsykologin koulutus (ennen erikoispsykologikoulutusta jär-
jestetty I, II tai III valtakunnallinen neuropsykologian jatko- ja täydennyskoulutus). Palveluntuottaja-
haussa huomioidaan myös erityistasoa (ET) vastaava kuntoutuksen pätevyys tai jo pitkällä opinnois-
saan olevat neuropsykologian erikoistumisopintoa suorittavat psykologit. 

 
Psykofyysinen fysioterapia 
 
Palveluseteli voidaan myöntää asiakkaalle, jolla on esimerkiksi pitkittyneitä tai kroonisia kipuja, han-
kaluuksia oman kehon tiedostamisessa, uupumusta, masennusta tai neurologisten tai tuki- ja liikun-
taelinsairauksien aiheuttamia toimintakykyhäiriöitä. Psykofyysisen fysioterapian tavoitteena on asi-
akkaan työ- ja toimintakyvyn parantuminen tai ylläpysyminen. Palvelunjärjestäjä määrittelee fysiote-
rapian tarpeen, kertamäärät, keston ja tavoitteet yksilöllisesti ennen kuntoutusjakson aloittamista. 
Fysioterapeutti suunnittelee asetettujen tavoitteiden pohjalta terapiajakson sisällön yhdessä asiak-
kaan kanssa ja laatii kirjallisen terapiasuunnitelman. Käytettyjen fysioterapiamenetelmien tulee pe-
rustua Käypä hoito -suosituksiin, fysioterapiasuosituksiin, hyvään fysioterapiakäytäntöön ja tutkit-
tuun tietoon.  
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Psykofyysisen fysioterapian palveluntuottajana voi toimia fysioterapeutti (AMK), fysioterapeutin, lää-
kintävoimistelijan tai erikoislääkintävoimistelijan tutkinnon suorittanut henkilö, jolla on Sosiaali- ja 
terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) myöntämä oikeus harjoittaa ammattiaan laillistettuna 
ammattihenkilönä. Psykofyysisen fysioterapian palveluntuottajalla tulee olla soveltuva vähintään 15 
opintopisteen laajuinen täydennyskoulutus sekä vähintään kahden vuoden työkokemus psykofyysi-
sestä fysioterapiasta. 
 
Toimintaterapia 
 
Palveluseteli voidaan myöntää asiakkaalle, jolla on toimintakykyä rajoittava neurologinen sairaus tai 
vamma, hankala kiputila tai muu arkea rajoittava ongelma. Aikuisten toimintaterapiassa tavoitteena 
on asiakkaan omien voimavarojen hyödyntäminen ja kehittäminen niin, että hän pystyy osallistu-
maan itselleen merkityksellisiin arjen toimintoihin elinympäristössään sairaudesta tai vammasta huo-
limatta. Palvelunjärjestäjä määrittelee toimintaterapian tarpeen, kertamäärät, keston ja tavoitteet 
yksilöllisesti ennen toimintaterapiajakson aloittamista. Toimintaterapeutti suunnittelee asetettujen 
tavoitteiden pohjalta terapiajakson sisällön yhdessä asiakkaan kanssa ja laatii kirjallisen terapiasuun-
nitelman. Käytettyjen toimintaterapiamenetelmien tulee perustua Käypä hoito -suosituksiin ja tut-
kittuun tietoon. Tarvittaessa toimintaterapiapalvelu sisältää myös asiakkaan toimintakykyä edistävän 
ohjauksen läheisille ja muille hoitoon osallistuville. 

 
Toimintaterapian palveluntuottajan voi toimia toimintaterapeutin (AMK), toimintaterapeutin tai eri-
koistoimintaterapeutin ammattitutkinnon suorittanut henkilö, jolla on Sosiaali- ja terveysalan lupa- 
ja valvontaviraston (Valvira) myöntämä oikeus harjoittaa ammattiaan laillistettuna ammattihenki-
lönä. 
 
Yksilöllinen allasterapia 

 
Palveluseteli voidaan myöntää asiakkaalle, jolla maalla liikkuminen tai harjoittelu on haasteellista esi-
merkiksi lihasheikkouden, tasapainovaikeuksien tai nivelongelmien vuoksi. Palveluseteli voidaan 
myöntää, kun fysioterapiassa todetaan terapian olevan vaikuttavampaa vedessä, ja allasterapia so-
veltuu asiakkaalle. Allasterapiapalvelu sisältää arvioinnin, ohjauksen, terapian ja seurannan. Terapia-
aikaan sisältyy varsinainen terapeuttinen harjoittelu asiakkaan kanssa altaassa. Siihen ei sisälly asiak-
kaan avustamiseen käytettyä aikaa. Allasterapiaa voidaan antaa joko palveluntuottajan omissa ti-
loissa tai hänen hankkimissaan tarkoitukseen sopivissa tiloissa esimerkiksi uimahallissa. Palvelunjär-
jestäjä määrittelee allasterapian tarpeen, kertamäärät, keston ja tavoitteet yksilöllisesti ennen kun-
toutusjakson aloittamista. Fysioterapeutti suunnittelee asetettujen tavoitteiden pohjalta allastera-
piaterapiajakson sisällön yhdessä asiakkaan kanssa ja laatii kirjallisen terapiasuunnitelman. Käytetty-
jen terapiamenetelmien tulee perustua Käypä hoito -suosituksiin, fysioterapiasuosituksiin, hyvään 
fysioterapiakäytäntöön ja tutkittuun tietoon.  
 
Allasterapian palveluntuottajana voi toimia fysioterapeutti (AMK), fysioterapeutin, lääkintävoimiste-
lijan tai erikoislääkintävoimistelijan tutkinnon suorittanut henkilö, jolla on Sosiaali- ja terveysalan 
lupa- ja valvontaviraston (Valvira) myöntämä oikeus harjoittaa ammattiaan laillistettuna ammatti-
henkilönä. Lisäksi allasterapian palveluntuottajalla tulee olla soveltuva allasterapian lisäkoulutus ja 
vähintään vuoden kokemus allasterapian toteuttamisesta. 
 

3.4. Aikuisten palvelusetelien arvot 
 
Palveluntuottaja voi periä asiakkaalta omavastuuosuuden. Palveluntuottajan tulee mainita palvelu-
setelihinnastossaan palvelun kokonaishinta, joka muodostuu palvelusetelin arvosta ja asiakkaalta pe-
ritystä omavastuuosuudesta. 
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PALVELUSETELITUOTE, aikuiset ARVO 

fysioterapia, aikuiset 45 min 42 € 
fysioterapia, aikuiset 45 min, kotikäynti 1–30 km* 62 € 
fysioterapia, aikuiset 45 min, kotikäynti 31–70 km* 72 € 
fysioterapia, aikuiset 45 min, kotikäynti yli 71 km*   82 € 
fysioterapia, aikuiset 60 min 56 € 
fysioterapia, aikuiset 60 min, kotikäynti 1–30 km*  76 € 
fysioterapia, aikuiset 60 min, kotikäynti 31–70 km* 86 € 
fysioterapia, aikuiset 60 min, kotikäynti yli 71 km*  96 € 
  
manuaalinen lymfaterapia, aikuiset 60 min   58 € 
manuaalinen lymfaterapia, aikuiset 60 min, kotikäynti 1–30 km*  78 € 
manuaalinen lymfaterapia, aikuiset 60 min, kotikäynti 31–70 km* 88 € 
manuaalinen lymfaterapia, aikuiset 60 min, kotikäynti yli 71 km*  98 € 
manuaalinen lymfaterapia, aikuiset 90 min  88 € 
manuaalinen lymfaterapia, aikuiset 90 min, kotikäynti 1–30 km*  108 € 
manuaalinen lymfaterapia, aikuiset 90 min, kotikäynti 31–70 km* 118 € 
manuaalinen lymfaterapia, aikuiset 90 min, kotikäynti yli 71 km*  128 € 
  
neurologinen fysioterapia, aikuiset 45 min 49 € 
neurologinen fysioterapia, aikuiset 45 min, kotikäynti 1–30 km*  69 € 
neurologinen fysioterapia, aikuiset 45 min, kotikäynti 31–70 km*  79 € 
neurologinen fysioterapia, aikuiset 45 min, kotikäynti yli 71 km*  89 € 
neurologinen fysioterapia, aikuiset 60 min  65 € 
neurologinen fysioterapia, aikuiset 60 min, kotikäynti 1–30 km*  85 € 
neurologinen fysioterapia, aikuiset 60 min, kotikäynti 31–70 km*  95 € 
neurologinen fysioterapia, aikuiset 60 min, kotikäynti yli 71 km*  105 € 
    
neuropsykologinen kuntoutus, aikuiset 45 min   105 € 
neuropsykologinen kuntoutus, aikuiset 45 min, kotikäynti 1–30 km* 125 € 
neuropsykologinen kuntoutus, aikuiset 45 min, kotikäynti 31–70 km* 135 € 
neuropsykologinen kuntoutus, aikuiset 45 min, kotikäynti yli 71 km* 145 € 
  
psykofyysinen fysioterapia, aikuiset 60 min 65 € 
psykofyysinen fysioterapia, aikuiset 60 min, kotikäynti 1–30 km*  85 € 
psykofyysinen fysioterapia, aikuiset 60 min, kotikäynti 31–70 km* 95 € 
psykofyysinen fysioterapia, aikuiset 60 min, kotikäynti yli 71 km* 105 € 
  
toimintaterapia, aikuiset 45 min 50 € 
toimintaterapia, aikuiset 45 min, kotikäynti 1–30 km* 70 € 
toimintaterapia, aikuiset 45 min, kotikäynti 31–70 km* 80 € 
toimintaterapia, aikuiset 45 min, kotikäynti yli 71 km* 90 € 
toimintaterapia, aikuiset 60 min  67 € 
toimintaterapia, aikuiset 60 min, kotikäynti 1–30 km*  87 € 
toimintaterapia, aikuiset 60 min, kotikäynti 31–70 km*  97 € 
toimintaterapia, aikuiset 60 min, kotikäynti yli 71 km* 107 € 
  
yksilöllinen allasterapia, aikuiset 30 min 47 € 
yksilöllinen allasterapia, aikuiset 45 min  70 € 

* edestakainen matka. Matkojen pituuden määrittely tapahtuu karttapalvelujen mukaisen nopeim-
man reitin perusteella. 
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3.5. Lasten ja nuorten palvelusetelit 

 
Etäpuheterapia 
 
Palveluseteli voidaan myöntää asiakkaalle, jolla on kommunikoinnin häiriöitä tai vuorovaikutuksen 
ongelmia. Häiriöitä voi olla esimerkiksi kielellisissä taidoissa, puheessa, äänessä tai nielemisessä. Lap-
sen puheterapian tulee olla toteutettavissa etäpuheterapian keinoin ja lähettävän tahon tulee var-
mistaa, että perheellä on etäpuheterapiassa tarvittava laitteisto. Palvelunjärjestäjä määrittelee pu-
heterapian tarpeen, kertamäärät, keston ja tavoitteet yksilöllisesti ennen kuntoutusjakson aloitta-
mista. Palveluntuottajan puheterapeutti suunnittelee asetettujen tavoitteiden pohjalta puhetera-
piajakson sisällön yhdessä asiakkaan kanssa ja laatii kirjallisen terapiasuunnitelman. Puheterapian 
tulee perustua Käypä hoito -suosituksiin ja tutkittuun tietoon. 
 
Etäpuheterapian palveluntuottajaksi voidaan hyväksyä puheterapeutin koulutuksen saanut henkilö, 
jolla on Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) myöntämä oikeus harjoittaa am-
mattiaan laillistettuna ammattihenkilönä. Lisäksi lasten puheterapeutilla tulee olla kokemusta lasten 
puheterapiasta. 
 
Manuaalinen lymfaterapia 
 
Lasten manuaalisen lymfaterapian palveluseteli voidaan myöntää asiakkaalle, jolla on primääri tai 
sekundääri lymfedeema tai hankala elefantiasis. Lymfaterapian edellytyksenä on, että asianmukaiset 
kompressiotuotteet ovat säännöllisessä käytössä. Lymfaterapian tarve, kertamäärät, kesto ja tavoit-
teet määritellään yksilöllisesti ennen kuntoutusjakson alkua. Tarpeen arvioinnissa käytetään objek-
tiivisia mittauksia ja hoito perustuu Käypä hoito -suosituksiin ja tutkittuun tietoon. Mittaukset tulee 
toistaa säännöllisesti lymfaterapian vaikutuksen seuraamiseksi. Lymfaterapia sisältää manuaalisen 
lymfahieronnan ja tarvittavan kompressiohoidon lisäksi kotihoito-ohjeet liittyen turvotuksen estämi-
seen ja ihonhoitoon. 
 
Manuaalisen lymfaterapian palveluntuottajana voi toimia laillistettu tai nimikesuojattu terveyden-
huollon ammattihenkilö, jolla on tarvittava lymfaterapeutin pätevyys. 
 
Neurologinen fysioterapia 
 
Palveluseteli voidaan myöntää kasvuikäiselle asiakkaalle, jolla on vaativa neurologinen vamma, sai-
raus tai motorisen kehityksen viivästymä sekä liikkumiseen ja toimintakykyyn liittyviä haasteita. Pal-
velunjärjestäjä määrittelee fysioterapian tarpeen, kertamäärät, keston ja tavoitteet yksilöllisesti en-
nen kuntoutusjakson aloittamista. Palveluntuottajan fysioterapeutti suunnittelee asetettujen tavoit-
teiden pohjalta terapiajakson tarkemman sisällön yhdessä asiakkaan ja tämän lähipiirin kanssa sekä 
laatii kirjallisen terapiasuunnitelman. Toimintakyvyn arviointi perustuu ensisijaisesti objektiivisiin 
mittauksiin ja arvioinnissa käytetään standardoituja mittausmenetelmiä. Käytettyjen fysioterapiame-
netelmien tulee perustua Käypä hoito -suosituksiin, fysioterapiasuosituksiin, hyvään fysioterapiakäy-
täntöön ja tutkittuun tietoon. Passiivisia menetelmiä tulee käyttää vain perustellusta syystä. Tarvit-
taessa fysioterapiapalvelu sisältää myös asiakkaan toimintakykyä edistävän ohjauksen läheisille ja 
muille hoitoon osallistuville. 
 
Lasten neurologisen fysioterapian palveluntuottajana voi toimia fysioterapeutti (AMK), fysiotera-
peutin, lääkintävoimistelijan tai erikoislääkintävoimistelijan tutkinnon suorittanut henkilö, jolla on 
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) myöntämä oikeus harjoittaa ammattiaan 
laillistettuna ammattihenkilönä. Lisäksi lasten neurologisen fysioterapian palveluntuottajalla tulee 
olla soveltuva vähintään 20 opintopisteen laajuinen lasten neurologisen fysioterapian lisäkoulutus. 
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Koulutus voi koostua yhdestä laajasta tai useasta suppeammasta koulutuksesta. Lisäksi palveluntuot-
tajalla tulee olla vähintään kahden vuoden työkokemus työskentelystä neurologisten lapsiasiakkai-
den kanssa. 
 
Neuropsykologinen kuntoutus 
 
Palveluseteli voidaan myöntää alle 16-vuotiaalle asiakkaalle, jolla on psykologin kognitiivisessa tutki-
muksessa tai neuropsykologisessa tutkimuksessa todettu normaalitasoisia kognitiivisia taitoja, mutta 
keskivaikeaksi tulkittava erityisvaikeus. Lisäksi asiakkaalla voi olla lieviä kehityksellisiä kielihäiriöitä tai 
sen piirteitä. Asiakkaalla voi olla myös enintään keskivaikea-asteinen ei-kielellinen oppimisvaikeus. 
Toissijaisesti asiakkaalla voi olla myös havaitsemisen erityisyyttä, toiminnanohjaukset tai tarkkaavuu-
den pulmaa tai itsetunnon haasteita, mutta nämä eivät voi olla ensisijaisia syitä neuropsykologisen 
kuntoutuksen myöntämiselle eikä kuntoutuksessa keskitytä olennaisesti näihin. Palvelunjärjestäjä 
määrittelee neuropsykologisen kuntoutuksen tarpeen, kertamäärät, keston ja tavoitteet yksilöllisesti 
ennen kuntoutusjakson aloittamista. Neuropsykologi suunnittelee asetettujen tavoitteiden pohjalta 
kuntoutusjakson sisällön yhdessä asiakkaan kanssa ja laatii kirjallisen suunnitelman. Käytettyjen kun-
toutusmenetelmien tulee perustua Käypä hoito -suosituksiin ja tutkittuun tietoon. 
 
Neuropsykologisen kuntoutuksen palveluntuottajana voi toimia psykologin koulutuksen saanut hen-
kilö, jolla on Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) myöntämä oikeus harjoittaa 
ammattiaan laillistettuna ammattihenkilönä. Lisäksi hänellä tulee olla neuropsykologian erityispsy-
kologikoulutus (PsL, psykologian lisensiaatin tutkinto, johon kuulut erikoisopinnot neuropsykologian 
erikoisalalla) tai kliinisen neuropsykologin koulutus (ennen erikoispsykologikoulutusta järjestetty I, II 
tai III valtakunnallinen neuropsykologian jatko- ja täydennyskoulutus). Palveluntuottajahaussa huo-
mioidaan myös erityistasoa (ET) vastaava kuntoutuksen pätevyys ja jo pitkällä opinnoissaan olevat 
neuropsykologian erikoistumisopintoa suorittavat psykologit. 
 
Psykofyysinen fysioterapia 
 
Palveluseteli voidaan myöntää asiakkaalle, jolla on esimerkiksi pitkittyneitä tai kroonisia kipuja, han-
kaluuksia oman kehon tiedostamisessa tai neurologisten tai tuki- ja liikuntaelinsairauksien aiheutta-
mia toimintakykyhäiriöitä. Palvelunjärjestäjä määrittelee fysioterapian tarpeen, kertamäärät, keston 
ja tavoitteet yksilöllisesti ennen kuntoutusjakson aloittamista. Fysioterapeutti suunnittelee asetettu-
jen tavoitteiden pohjalta terapiajakson sisällön yhdessä kuntoutujan kanssa ja laatii kirjallisen tera-
piasuunnitelman. Käytettyjen fysioterapiamenetelmien tulee perustua Käypä hoito -suosituksiin, fy-
sioterapiasuosituksiin, hyvään fysioterapiakäytäntöön ja tutkittuun tietoon.  
 
Psykofyysisen fysioterapian palveluntuottajana voi toimia fysioterapeutti (AMK), fysioterapeutin, lää-
kintävoimistelijan tai erikoislääkintävoimistelijan tutkinnon suorittanut henkilö, jolla on Sosiaali- ja 
terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) myöntämä oikeus harjoittaa ammattiaan laillistettuna 
ammattihenkilönä. Lisäksi psykofyysisen fysioterapian palveluntuottajalla tulee olla soveltuva vähin-
tään 15 opintopisteen laajuinen lisäkoulutus sekä vähintään kahden vuoden työkokemus psykofyysi-
sestä fysioterapiasta sekä kokemusta lasten fysioterapiasta.  
 
Puheterapia 
 
Palveluseteli voidaan myöntää asiakkaalle, jolla on kommunikoinnin häiriöitä tai vuorovaikutuksen 
ongelmia. Häiriöitä voi olla esimerkiksi kielellisissä taidoissa, puheessa, äänessä tai nielemisessä. Pal-
velunjärjestäjä määrittelee puheterapian tarpeen, kertamäärät, keston ja tavoitteet yksilöllisesti en-
nen kuntoutusjakson aloittamista. Palveluntuottajan puheterapeutti suunnittelee asetettujen tavoit-
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teiden pohjalta puheterapiajakson sisällön yhdessä asiakkaan kanssa ja laatii kirjallisen terapiasuun-
nitelman. Käytettyjen fysioterapiamenetelmien tulee perustua Käypä hoito -suosituksiin, fysiotera-
piasuosituksiin, hyvään fysioterapiakäytäntöön ja tutkittuun tietoon. 
 
Puheterapian palveluntuottajaksi voidaan hyväksyä puheterapeutin koulutuksen saanut henkilö, jolla 
on Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) myöntämä oikeus harjoittaa ammattiaan 
laillistettuna ammattihenkilönä. Lisäksi lasten puheterapeutilla tulee olla kokemusta lasten puhete-
rapiasta. 
 
Sensorisen integraation terapia 
 
Palveluseteli voidaan myöntää asiakkaalle, jolla on oman kehon tai ympäristön hahmottamiseen liit-
tyviä aistitiedon käsittelyyn liittyviä vaikeuksia, jotka vaikuttavat merkittävästi lapsen toimintakykyyn 
ja osallistumiseen arjessa. Lasten toimintaterapiassa tuetaan asiakkaan valmiuksien ja taitojen vah-
vistumista arjessa lapsen toimintaympäristö huomioiden.  Palvelunjärjestäjä määrittelee sensorisen 
integraatio terapian tarpeen, kertamäärät, keston ja tavoitteet yksilöllisesti ennen toimintatera-
piajakson aloittamista. Toimintaterapeutti suunnittelee asetettujen tavoitteiden pohjalta terapiajak-
son sisällön yhdessä asiakkaan kanssa ja laatii kirjallisen terapiasuunnitelman. Toimintaterapia toteu-
tuu koulutuksen saaneen toimintaterapeutin toteuttamana ASI-viitekehyksen pohjalta ja se perustuu 
Käypä hoito -suosituksiin ja tutkittuun tietoon. Toimintaterapeutti tekee yhteistyötä lähiympäristön 
kanssa ja ohjaa lähiverkostoa. 

 
Sensorisen integraation terapian palveluntuottajan voi toimia toimintaterapeutin (AMK), toimintate-
rapeutin tai erikoisterapeutin ammattitutkinnon suorittanut henkilö, jolla on Sosiaali- ja terveysalan 
lupa- ja valvontaviraston (Valvira) myöntämä oikeus harjoittaa ammattiaan laillistettuna ammatti-
henkilönä. Sensorisen integraation toimintaterapian palveluntuottajalla tulee olla lisäksi suoritettuna 
38 opintopisteen laajuinen sensorisen integraation terapian erikoistumiskoulutus. 
 
Toimintaterapia 
 
Palveluseteli voidaan myöntää asiakkaalle, jolla on haasteita hieno- ja karkeamotorisissa taidoissa, 
kehonhallinnassa ja motorisessa ohjailussa. Palvelunjärjestäjä määrittelee toimintaterapian tarpeen, 
kertamäärät, keston ja tavoitteet yksilöllisesti ennen toimintaterapiajakson aloittamista. Toimintate-
rapeutti suunnittelee asetettujen tavoitteiden pohjalta terapiajakson sisällön yhdessä asiakkaan 
kanssa ja laatii kirjallisen terapiasuunnitelman. Toimintaterapia perustuu Käypä hoito -suosituksiin ja 
tutkittuun tietoon. Toimintaterapeutti tekee yhteistyötä lähiympäristön kanssa ja ohjaa lähiverkos-
toa. 
 
Lasten toimintaterapian palveluntuottajana voi toimia toimintaterapeutin (AMK), toimintaterapeutin 
tai erikoistoimintaterapeutin ammattitutkinnon suorittanut henkilö, jolla on Sosiaali- ja terveysalan 
lupa- ja valvontaviraston (Valvira) myöntämä oikeus harjoittaa ammattiaan laillistettuna ammatti-
henkilönä. Lisäksi lasten toimintaterapeutilla tulee olla kokemusta lasten toimintaterapiasta. 
 
TULE-fysioterapia 
 
Palveluseteli voidaan myöntää asiakkaalle, jolla on tuki- ja liikuntaelimistön toimintahäiriö, vamma 
tai sairaus, esimerkiksi lastenreuma. Lasten TULE-fysioterapian palveluseteli voidaan myöntää myös 
asiakkaalle, jolla on esimerkiksi neurologinen vamma tai sairaus, jonka hoitaminen ei enää vaadi eri-
tyistä lastenneurologisen fysioterapian osaamista. Palvelunjärjestäjä määrittelee fysioterapian tar-
peen, kertamäärät, keston ja tavoitteet yksilöllisesti ennen kuntoutusjakson aloittamista. Palvelun-
tuottajan fysioterapeutti suunnittelee asetettujen tavoitteiden pohjalta terapiajakson tarkemman si-
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sällön yhdessä asiakkaan ja tämän lähipiirin kanssa sekä laatii kirjallisen terapiasuunnitelman. Toi-
mintakyvyn arviointi perustuu ensisijaisesti objektiivisiin mittauksiin ja arvioinnissa käytetään stan-
dardoituja mittausmenetelmiä. Käytettyjen fysioterapiamenetelmien tulee perustua Käypä hoito -
suosituksiin, fysioterapiasuosituksiin, hyvään fysioterapiakäytäntöön ja tutkittuun tietoon. Passiivisia 
menetelmiä tulee käyttää vain perustellusta syystä. Tarvittaessa fysioterapiapalvelu sisältää myös 
asiakkaan toimintakykyä edistävän ohjauksen läheisille ja muille hoitoon osallistuville. 
 
Lasten TULE-fysioterapian palveluntuottajan voi toimia fysioterapeutti (AMK), fysioterapeutin, lää-
kintävoimistelijan tai erikoislääkintävoimistelijan tutkinnon suorittanut henkilö, jolla on Sosiaali- ja 
terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) myöntämä oikeus harjoittaa ammattiaan laillistettuna 
ammattihenkilönä. Lisäksi lasten TULE-fysioterapian palveluntuottajalta vaaditaan vähintään 10 
opintopisteen laajuisia lisäopintoja lasten TULE-fysioterapian osa-alueelta sekä vähintään kahden 
vuoden työkokemusta tuki- ja liikuntaelinsairaiden fysioterapiasta. 
 
Yksilöllinen allasterapia 
 
Palveluseteli voidaan myöntää asiakkaalle, jolla maalla liikkuminen tai harjoittelu on haasteellista esi-
merkiksi lihasheikkouden, tasapainovaikeuksien tai nivelongelmien vuoksi. Palveluseteli voidaan 
myöntää, kun fysioterapiassa todetaan terapian olevan vaikuttavampaa vedessä, ja allasterapia so-
veltuu asiakkaalle. Allasterapiapalvelu sisältää arvioinnin, ohjauksen, terapian ja seurannan. Terapia-
aikaan sisältyy varsinainen terapeuttinen harjoittelu asiakkaan kanssa altaassa. Siihen ei sisälly asiak-
kaan avustamiseen käytettyä aikaa. Allasterapiaa voidaan antaa joko palveluntuottajan omissa ti-
loissa tai hänen hankkimissaan tarkoitukseen sopivissa tiloissa esimerkiksi uimahallissa. Palvelunjär-
jestäjä määrittelee allasterapian tarpeen, kertamäärät, keston ja tavoitteet yksilöllisesti ennen kun-
toutusjakson aloittamista. Fysioterapeutti suunnittelee asetettujen tavoitteiden pohjalta allastera-
piaterapiajakson sisällön yhdessä asiakkaan kanssa ja laatii kirjallisen terapiasuunnitelman. Käytetty-
jen terapiamenetelmien tulee perustua Käypä hoito -suosituksiin, fysioterapiasuosituksiin, hyvään 
fysioterapiakäytäntöön ja tutkittuun tietoon.  
 
Lasten allasterapian palveluntuottajana voi toimia fysioterapeutti (AMK), fysioterapeutin, lääkintä-
voimistelijan tai erikoislääkintävoimistelijan tutkinnon suorittanut henkilö, jolla on Sosiaali- ja ter-
veysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) myöntämä oikeus harjoittaa ammattiaan laillistettuna 
ammattihenkilönä. Lisäksi allasterapian palveluntuottajalla tulee olla soveltuva allasterapian lisäkou-
lutus ja vähintään vuoden työkokemus lasten allasterapian toteuttamisesta.  
 

3.6. Lasten ja nuorten palvelusetelien arvot 
 
Omavastuuosuutta ei saa periä alle 18-vuotiaalta (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 
734/1992) ja alla mainittujen terapioiden ja kuntoutusten osalta palveluntuottaja sitoutuu tuotta-
maan palvelut hyvinvointialueen määrittelemällä seteliarvolla (hintakatto). 
 

PALVELUSETELITUOTE, lapset ja nuoret ARVO 

etäpuheterapia, lapset 45 min 100 € 
manuaalinen lymfaterapia, lapset 45 min 58 € 
manuaalinen lymfaterapia, lapset 45 min, kotikäynti 1–30 km* 78 € 
manuaalinen lymfaterapia, lapset 45 min, kotikäynti 31–70 km*  88 € 
manuaalinen lymfaterapia, lapset 45 min, kotikäynti yli 71 km* 98 € 
  
neurologinen fysioterapia, lapset 45 min 58 € 
neurologinen fysioterapia, lapset 45 min, kotikäynti 1–30 km* 78 € 
neurologinen fysioterapia, lapset 45 min, kotikäynti 31–70 km*  88 € 
neurologinen fysioterapia, lapset 45 min, kotikäynti yli 71 km*  98 € 
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neurologinen fysioterapia, lapset 60 min 75 € 
neurologinen fysioterapia, lapset 60 min, kotikäynti 1–30 km*  95 € 
neurologinen fysioterapia, lapset 60 min, kotikäynti 31–70 km*  105 € 
neurologinen fysioterapia, lapset 60 min, kotikäynti yli 71 km*  115 € 
  
neuropsykologinen kuntoutus, lapset 45 min 117 € 
neuropsykologinen kuntoutus, lapset 45 min, kotikäynti 1–30 km* 137 € 
neuropsykologinen kuntoutus, lapset 45 min, kotikäynti 31–70 km* 147 € 
neuropsykologinen kuntoutus, lapset 45 min, kotikäynti yli 71 km* 157 € 
  
psykofyysinen fysioterapia, lapset 45 min 54 € 
psykofyysinen fysioterapia, lapset 45 min, 1–30 km* 74 € 
psykofyysinen fysioterapia, lapset 45 min, 31–70 km* 84 € 
psykofyysinen fysioterapia, lapset 45 min, yli 71 km* 94 € 
  
puheterapia, lapset 45 min 100 € 
puheterapia, lapset 45 min, kotikäynti 1–30 km*   120 € 
puheterapia, lapset 45 min, kotikäynti 31–70 km*  130 € 
puheterapia, lapset 45 min, kotikäynti yli 71 km* 140 € 
  
sensorisen integraation terapia, lapset 60 min 96 € 
sensorisen integraation terapia, lapset 60 min, kotikäynti 1–30 km* 116 € 
sensorisen integraation terapia, lapset 60 min, kotikäynti 31–70 km* 126 € 
sensorisen integraation terapia, lapset 60 min, kotikäynti yli 71 km* 136 € 
  
toimintaterapia, lapset 45 min 60 € 
toimintaterapia, lapset 45 min, kotikäynti 1–30 km* 80 € 
toimintaterapia, lapset 45 min, kotikäynti 31–70 km* 90 € 
toimintaterapia, lapset 45 min, kotikäynti yli 71 km* 100 € 
  
TULE-fysioterapia, lapset 45 min  52 € 
TULE-fysioterapia, lapset 45 min, kotikäynti 1–30 km* 72 € 
TULE-fysioterapia, lapset 45 min, kotikäynti 31–70 km* 82 € 
TULE-fysioterapia, lapset 45 min, kotikäynti yli 71 km* 92 € 
  
Yksilöllinen allasterapia, lapset 30 min 68 € 

* edestakainen matka. Matkojen pituuden määrittely tapahtuu karttapalvelujen mukaisen nopeim-
man reitin perusteella. 

 
4. TILA- JA VÄLINEVAATIMUKSET 

 
Palveluntuottajan toimitilojen tulee soveltua kunkin palvelun tuottamiseen. Toimitilojen tulee mah-
dollistaa asiakkaan yksityisyyttä suojaava palvelu. WC- ja odotustilojen tulee soveltua liikuntarajoit-
teisille henkilöille. Palveluntuottaja huolehtii tilojen ja välineiden turvallisuudesta ja asianmukaisesta 
siisteydestä. 
 
Palveluntuottaja huolehtii sekä toimitiloissaan että kotikäynneillä terapiassa tai kuntoutuksessa tar-
vittavista välineistä ja laitteista. Laitteiden tulee täyttää lain 2021/720 (Laki terveydenhuollon lait-
teista ja tarvikkeista) vaatimukset. 
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Palveluntuottaja vastaa siitä, että allasterapia toteutetaan liikuntarajoitteisille henkilöille soveltu-
vissa asianmukaisissa ja turvallisissa tiloissa, joissa noudatetaan Turvallisuus- ja kemikaaliviraston 
(Tukes) ohjetta 1/2015 uimahallien ja kylpylöiden sekä vastaavien palvelulaitosten turvallisuuden 
edistämiseksi. Allastiloissa tulee olla allasterapiaa toteutettaessa paikalla valvoja, joka on suorittanut 
vähintään Trimmi-kurssin (Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry) tai vastaavan pituisen ja 
sisältöisen kurssin. Valvojana voi toimia joko erillinen valvoja tai allasterapiaa antava fysioterapeutti. 


