
MARINA KINNUSEN JA POHJANMAAN HYVINVOINTIALUEEN 

KUNTAYHTYMÄN VÄLINEN JOHTAJASOPIMUS 

 

1. Taustaa 

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä järjestää vuoden 2022 alusta lähtien

sosiaali- ja perusterveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidon alueellaan. Kuntayhtymän

jäsenkuntia ovat 13 Pohjanmaan kuntaa. Kuntayhtymä järjestää jäsenkuntiensa puolesta

lainsäädännön mukaisen erikoissairaanhoidon. Kuntayhtymä voi lisäksi niille

jäsenkunnille, jotka niin päättävät, järjestää lakisääteiset sosiaali- ja

perusterveydenhuollon palvelut siltä osin, kuin kunnat ovat siirtäneet kuntalain

(410/2015) 8 §:n mukaisen järjestämisvastuun kuntayhtymälle.

Kuntayhtymän valtuusto hyväksyi 31.8.2020 § 21 ehdotuksen kuntayhtymän johtajan

viran perustamisesta. Valtuusto päätti 31.8.2020 § 22 valita Pohjanmaan

hyvinvointialueen kuntayhtymän johtajan virkaan Marina Kinnusen 1.9.2020 alkaen.

Valtuusto oikeutti hallituksen sopimaan kuntayhtymän johtajan palvelussuhteen muista

ehdoista Marina Kinnusen kanssa.

Kuntayhtymän hallitus on hyväksynyt tämän sopimuksen päätöksellään 22.11.2021 § 76.

 

2. Sopijapuolet 

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä (jäljempänä kuntayhtymä) 

Y- 3221324-6 

Marina Kinnunen, 

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän johtaja 

 

3. Kuntayhtymän johtajan tehtävät  

Kuntayhtymän johtajan tehtävät perustuvat kuntalakiin, sosiaali- ja terveydenhuollon 

lainsäädäntöön sekä muuhun kuntayhtymän toimintaa koskevaan lainsäädäntöön, 

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän perussopimukseen ja hallintosääntöön 

sekä kuntayhtymän valtuuston ja hallituksen päätöksiin. 

Kuntayhtymän johtaja 

1. vastaa kuntayhtymän toiminnasta. Johtaja johtaa hallituksen alaisena kuntayhtymän 

hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa, 

2. johtaa ja kehittää kuntayhtymän toimintaa ja strategista suunnittelua sekä vastaa 

siitä, että toiminta noudattaa valtuuston ja hallituksen hyväksymää 

taloussuunnitelmaa ja strategiasuunnitelmaa,  

3. vastaa yhteydenpidosta jäsenkuntiin ja valtion viranomaisiin,  

4. vastaa asioiden valmistelusta hallituksen käsiteltäväksi,  

5. edustaa hallitusta oikeuslaitoksessa ja muissa viranomaisissa, mikäli hän ei ole toisin 

päättänyt. 

LIITE § 76



 

4. Kuntayhtymän johtajan työn edellytykset 

4.1 Työnjako ja yhteistyökäytännöt  

Kuntayhtymän hallinto perustuu luottamushenkilöiden ja viranhaltijaorganisaation 

luottamukselliseen ja vuorovaikutteiseen yhteistyöhön. Kuntayhtymän johtaja toimii 

virkatoimissaan siten, että hän on tasapuolisesti kaikkien poliittisten ryhmien 

käytettävissä. Kuntayhtymän johtaja pitää yhtymähallituksen ja -valtuuston 

puheenjohtajat ajan tasalla kuntayhtymän kannalta merkittävissä asioissa. 

Yhtymähallitus toimii vuorovaikutuksessa kuntayhtymän johtajan kanssa ja tukee 

johtajan työtä ja asemaa organisaaton ylimpänä johtajana. Hallituksen puheenjohtaja 

johtaa poliittista keskustelua eri puolueiden edustajien kanssa. Kuntayhtymän johtaja 

johtaa asioiden valmistelua, hallintoa ja taloutta henkilöstöorganisaation kanssa. 

Hallituksen ja valtuuston kokousten välillä hallituksen puheenjohtajisto tapaa 

tarvittaessa kuntayhtymän johtajaa ja samalla muita johtavia viranhaltijoita. 

 

4.2 Vuosittaiset tavoitteet ja niiden arviointi 

Hallitus voi hyväksyä kuntayhtymän johtajalle vuosittain henkilökohtaiset tavoitteet ja 

työn painopisteet. Tavoitteet ja painopisteet määritellään vuosittaisissa tavoite- ja 

arviointikeskusteluissa, jotka kuntayhtymän johtaja käy hallituksen ja valtuuston 

puheenjohtajiston kanssa. Tavoite- ja arviointikeskustelusta laaditaan muisto. Muistio on 

viranomaisen sisäistä työskentelyä varten laadittu asiakirja, joka ei ole julkinen. 

 

4.3 Palkkaus ja palkitseminen 

Kuntayhtymän johtajan viran palkka on 13.436,84 euroa. Palkka on kokonaispalkka, 

jonka lisäksi ei suoriteta työaikakorvauksia, kuten lisä- tai ylityökorvauksia. Palkkaa 

tarkistetaan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisilla 

yleiskorotuksilla. Hallitus voi päättää harkinnanvaraisista palkankorotuksista. 

Kuntayhtymän johtaja voi käyttää omaa autoa työmatkoihin Pohjanmaalla 

sekä hallituksen hyväksymiin matkoihin muualla Suomessa. Kilometrikorvauksiin 

sovelletaan valtion matkustusohjesääntöä. Muuten oman auton käyttöön 

sovelletaan kulloinkin voimassaolevaa kuntayhtymän matkustusohjetta. 

 

4.4 Osaamisen kehittäminen 

Kuntayhtymän johtajan tulee pitää ammattitaitonsa ajan tasalla kehittämällä osaamistaan 

erilaisten koulutusten ja tilaisuuksien kautta. Johtajalla on oikeus 

osallistua konferensseihin myös ulkomailla ilmoittamalla siitä hallituksen 

puheenjohtajalle. Mikäli ulkomaan konferenssipäiviä on kalenterivuodessa enemmän 

kuin kymmenen (10), sovitaan osallistumisesta erikseen hallituksen kanssa. 

 

 



5. Virantoimituksen aloittaminen 

Kuntayhtymän johtaja on ryhtynyt hoitamaan virkaan kuuluvia tehtäviä 1.9.2021 

alkaen. 

 

6. Kuntayhtymän johtajan irtisanominen tai siirtäminen muihin tehtäviin 

Mikäli asianosaiset neuvoteltuaan päätyvät siihen, että kuntayhtymän johtajan 

irtisanomismenettely on tarpeellista käynnistää luottamuspulan vuoksi, voivat 

asianosaiset sopia vapaaehtoisesta irtisanoutumisesta ennen em. menettelyn tosiasiallista 

käynnistymistä. Siinä tapauksessa, että kuntayhtymän johtaja irtisanoutuu tehtävästään 

vapaaehtoisesti, on hänellä oikeus saada kuuden (6) kuukauden kokonaispalkkaa 

vastaava korvaus. Tämä korvaus sisältää irtisanomisajan palkan. Kuntayhtymän johtajan 

oikeus käyttää vapaaehtoista irtisanoutumista on voimassa kahden (2) viikon ajan siitä, 

kun asianosaiset ovat todenneet asian johdosta käydyt neuvottelut päättyneiksi.  

Erokorvausta ei makseta, mikäli irtisanomismenettelyyn on ryhdytty siitä syystä, että 

irtisanomiseen on olemassa kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (627/2021) 

tarkoittama viranhaltijasta johtuva syy virkasuhteen irtisanomiseen tai purkamiseen. 

Muutoin kuntayhtymän johtajan irtisanomisaika määräytyy kunnallisen yleisen virka- ja 

työehtosopimuksen (KVTES) määräysten mukaan. 

Kuntayhtymän johtaja voidaan siirtää muihin tehtäviin kuntalain (410/2015) 43 §:n 

mukaisesti kuuden (6) kuukauden palkkaa vastaavaa erokorvausta vastaan. 

 

7. Muut sovittavat asiat 

Kuntayhtymän johtajan virkasuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen yleisen virka- ja 

työehtosopimuksen (KVTES) määräysten mukaisesti 

Kuntayhtymän johtaja tekee kuntalain 84 §:n mukaisen sidonnaisuusilmoituksen 

johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä 

ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, 

joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. 

Johtajalla on mahdollisuus muiden yritysten tai tahojen hallitustyöskentelyyn ja niistä 

sovitaan etukäteen hallituksen puheenjohtajiston kanssa. Sivutoimissa noudatetaan 

kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain säännöksiä, Pohjanmaan hyvinvointialueen 

kuntayhtymän hallintosääntöä sekä muita kuntayhtymän sääntöjä ja ohjeita. 

Työntekemispaikka on Vaasa. Etätyö on mahdollista, mikäli työtehtävät sen sallivat.  

 

8. Salassapito ja kilpailevan toiminnan kielto 

Kuntayhtymän johtaja on velvollinen olemaan ilmaisematta kolmannelle mitään 

ammatti- tai liikesalaisuuksia tai muuta luottamuksellista tietoa sekä virkasuhteen aikana 

että sen lakattua. 



Kuntayhtymän johtaja sitoutuu virkasuhteen aikana olemaan tekemättä sellaista työtä tai 

harjoittamaan sellaista toimintaa, joka ilmeisesti vahingoittaa työnantajaa hyvän tavan 

vastaisena kilpailutekona. 

 

9. Erimielisyyksien ratkaiseminen 

Tämän sopimuksen soveltamisesta ja tulkinnasta mahdollisesti johtuvat erimielisyydet 

pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli sopimukseen 

ei päästä neuvottelemalla, ratkaistaan asia hallintoriita-asiana Vaasan hallinto-

oikeudessa. 

 

10. Voimassaolo ja sopimuskappaleet 

Tämä sopimus tulee voimaan 1.1.2022 ja on voimassa toistaiseksi. Tätä sopimusta on 

laadittu kaksi (2) samasanaista kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle. 

Vaasassa x-kuun x päivänä 2021 

 

POHJANMAAN HYVINVOINTIALUEEN KUNTAYHTYMÄ 

 

 

Hans Frantz   Marina Kinnunen 

Hallituksen puheenjohtaja  Kuntayhtymän johtaja 

 

 



TURUN YLIOPISTOLLISEN KESKUSSAIRAALAN ERITYISVASTUUALUEEN 

ERIKOISSAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMISSOPIMUS 

vuodelle 2022 

Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön eteneminen voi muuttaa sopimuskautta 

xx.xx.2021
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Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueen 
 
 
ERIKOISSAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMISSOPIMUS 
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1 § Sopimuksen tekemisen perustana olevat normit 
 
Terveydenhuoltolain (1326/2010) 42 §:n mukaan erityisvastuualueen sopimusosapuolien 
on järjestettävä yhteistyössä alueensa erikoissairaanhoito. Laissa edellytetään, että eri-
tyisvastuualueen sopimusosapuolien on yhteistyössä huolehdittava samaan erityisvastuu-
alueeseen kuuluvien kuntien ja sopimusosapuolien tarvitsemasta ohjauksesta ja neuvon-
nasta erikoissairaanhoidon antamisessa, terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulu-
tuksessa sekä tieteellisen tutkimuksen ja kehittämisen järjestämisessä. Erityisvastuualu-
een sopimusosapuolien on yhteistyössä suunniteltava ja sovitettava yhteen alueensa eri-
koissairaanhoidon palvelujen tuotanto, tietojärjestelmäratkaisut, lääkinnällinen kuntoutus ja 
erilaiset hankinnat. Lisäksi erityisvastuualueen sopimusosapuolien on sovitettava yhteen 
koulutusviranomaisten ja työhallinnon kanssa terveydenhuollon henkilöstön perus-, jatko- 
ja täydennyskoulutusta sekä maakuntien liittojen kanssa työvoiman kysyntää ja koulutus-
tarjontaa. 
 
Terveydenhuoltolain 43 §:ssä säädetään erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksesta. 
Lain mukaan erityisvastuualueen sopimusosapuolien kuntayhtymien on tehtävä erikoissai-
raanhoidon järjestämissopimus. Sopimuksessa on sovittava erityisvastuualueeseen kuulu-
vien sopimusosapuolien kuntayhtymien työnjaosta ja toiminnan yhteensovittamisesta sekä 
uusien menetelmien käyttöönoton periaatteista.  
 
Sopimuksessa sovitun työnjaon on edistettävä terveydenhuollon laatua, potilasturvallisuut-
ta, vaikuttavuutta, tuottavuutta ja tehokkuutta. Työnjaossa on lisäksi varmistettava, että 
järjestämissopimuksen mukaan hoitoa antavassa toimintayksikössä on riittävät taloudelli-
set ja henkilöstövoimavarat sekä osaaminen. 
 
Lain mukaan valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä asioista, 
joista on sovittava erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksessa. Valtioneuvosto on anta-
nut tämän mukaisesti asetuksen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta ja erikoissai-
raanhoidon järjestämissopimuksesta (337/2011). Asetuksen sisältöä on lisäksi kuvattu tar-
kemmin sen valmistelun yhteydessä laaditussa taustamuistiossa. 
 
Valtioneuvosto on antanut 13.12.2012 asetuksen erityistason sairaanhoidon erityisvastuu-
alueista. Asetuksen 1 § 2 kohdan mukaan Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvas-
tuualueeseen kuuluvat Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Satakunnan sairaanhoitopiiri ja
Vaasan sairaanhoitopiiri (1.1.2022 alkaen Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä).
 
Järjestämissopimus on ensimmäisen kerran hyväksytty vuonna 2013 alkaneelle kunnallis-
valtuustokaudelle. Sosiaali- ja terveysministeriön on tämän jälkeen antanut asetuksen 
(782/2014) kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyk-
sistä. Asetus on tullut voimaan 1.1.2015 lukuun ottamatta sen naistentauteja, synnytyksiä 
ja lastentauteja koskevaa 14 §:ä, joka on tullut voimaan 1.1.2017. Lisäksi eduskunta on 
hyväksynyt terveydenhuoltolain muutoksen (1516/2016) koskien kiireellistä hoitoa, ensi-
hoitopalvelujen järjestämistä ja sisältöä sekä erikoissairaanhoidon työnjakoa ja eräiden 
tehtävien keskittämistä. Laki on tullut voimaan 1.1.2017, mutta sen 45 ja 50 §:ää sekä 50 
a §:n 3 momenttia on sovellettava viimeistään 1 päivästä tammikuuta 2018 lukien. Tässä 
päivitetyssä järjestämissopimuksessa on huomioitu edellä mainittujen säädösmuutosten 
vaikutukset. 
 



  
 

 

Edellä mainittujen normien lisäksi sopimus perustuu erikoissairaanhoidon järjestämistä ja 
tuottamista koskeviin säädöksiin. 
 
 
 
2 § Sopimuksen taustaa ja tavoitteet 
 
 
Varsinais-Suomen ja Satakunnan sairaanhoitopiirit ja Pohjanmaan hyvinvointialueen kun-
tayhtymä muodostavat ns. ”Länsirannikon miljoonapiirin”, joka pohjautuu vastaavaan 
maantieteelliseen alueeseen. Länsirannikon sopimusosapuolien yhteisenä strategisena 
tavoitteena on  

- varmistaa Porin, Turun ja Vaasan alueella kolme päivystävää, monipuolisesti erikois-
sairaanhoitoa tuottavaa keskussairaalaa, 

- turvata Turun yliopistollisen keskussairaalan ja Turun yliopiston lääketieteellisen tie-
dekunnan toimintaedellytykset erva-alueen riittävällä väestöpohjalla, 

- turvata Satakunnan ja Vaasan sopimusosapuolien lääkäreiden ja muun terveyden-
huollon henkilöstön määrän ja koulutustarpeiden sekä tutkimustoiminnan ylläpito si-
ten, että tieteellisesti korkeatasoinen toiminta jatkuu ja 

- varmistaa erikoissairaanhoidon palvelujen saanti ruotsinkielisille omalla äidinkielel-
lään. 

 
Varsinais-Suomen ja Satakunnan sairaanhoitopiirien ja Pohjanmaan hyvinvointialueen 
kuntayhtymän muodostamalla Tyksin erityisvastuualueella on harjoitettu tiivistä yhteistyötä 
sopimusosapuolien välillä ja yhteistyö on muodostunut olennaiseksi osaksi sopimusosa-
puolien palvelutuotantoa ja Tyksin yliopistollista tehtävää.  
 
Tyksin erityisvastuualueen järjestämissopimuksen osapuolten tavoitteena on tällä sopi-
muksella ja muilla yhteistyöjärjestelyillä jatkaa tiivistä ja toimivaa yhteistyötä sopimusosa-
puolien välillä. Tämä sopimus on jatkoa Järjestämissopimukselle 2017-2021. 
 
 
3 § Sopijapuolet 
 
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (VSSHP) 
ja 
 
Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (SATSHP) 
ja 
 
Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä (ÖVPH). 
 
 
4 § Sopimuskausi ja sopimuksen luonne 
 
Erikoissairaanhoidon järjestämissopimus on laadittava kunnallisvaltuustokausittain. Tämä 
järjestämissopimus on kuitenkin laadittu vain vuodeksi 2022, koska tämän jälkeen sopija-
osapuolten toiminta kaikilla alueilla siirtyy hyvinvointialueille. Tämä sopimus on luonteel-
taan ylimenokauden sopimus, jolla ei ole tarkoitus tehdä muutoksia aiempiin toimintata-
poihin, vaan varmistaa toiminnan tarkoituksenmukainen jatkuminen myös vuonna 2022. 



  
 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenne sekä sitä säätelevät lait tulevat muuttumaan sopi-
muskauden aikana. Erva-alueen johtoryhmä seuraa tilannetta ja tekee tarvittavia selvityk-
siä ja esityksiä kunkin sairaanhoitopiirin päättäville elimille yhteistyön syventämiseksi.  
 
Tämä sopimusasiakirja edustaa sopijapuolten yhteistä tahtotilaa erikoissairaanhoidon jär-
jestämisestä ja kehittämisestä Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueella 
vuoden 2022 aikana. Sopijapuolet sitoutuvat kukin osaltaan edistämään tässä sopimuk-
sessa kuvattujen tavoitetilojen toteutumista. 
 
Osapuolet toteavat, että tavoitetilojen toteuttaminen edellyttää tämän sopimuksen lisäksi 
erillistä valmistelua ja päätöksentekoa sopijapuolten organisaatioissa. 
 
 
5 § Sopimuksen hyväksyminen 
 
Erikoissairaanhoidon järjestämissopimus tulee hyväksyä kaikkien kolmen sairaanhoitopii-
rin valtuustoissa. 
 
Tämä sopimus on hyväksytty 
 
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustossa xx.x.2021 § X  
ja 
 
Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuustossa xx.x.20xx § X 
ja 
 
Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän valtuustossa xx.x.20xx § X. 
 
 
6 § Sopimuksen seuranta ja toteutumisen arviointi 
 
Sopimuksen seurantaa sairaanhoitopiiri/ hyvinvointialuetasolla toteutetaan ensisijaisesti 
sopimusosapuolien johtoryhmissä. Sopimusosapuolien ja Pohjanmaan hyvinvointialueen 
kuntayhtymän johtajat raportoivat kuntayhtymien hallitukselle annettavissa toimintakerto-
muksissa, osavuosikatsauksissa ja vastaavissa taloutta ja toimintaa koskevissa määrävä-
lein annettavissa raporteissa muiden asioiden ohella tämän sopimuksen toteutumisesta. 
Johtajat vastaavat myös siitä, että sopimuksen toteutumista arvioidaan yhteistyössä kun-
kin alueen kuntien kanssa. 
 
Kuntayhtymien hallitusten välillä järjestetään vähintään kerran vuodessa yhteinen neuvot-
telu, jossa arvioidaan tämän sopimuksen toteutumista ja käsitellään sopimusosapuolien 
välistä yhteistyötä ja tätä sopimusta koskevia kehittämistarpeita. 
 
Sopijapuolten toiminnan yhteensovittamista varten järjestetään säännöllisesti sopimus-
osapuolien johtavien viranhaltijoiden yhteinen kokous, jota kutsutaan nimellä erva-
johtoryhmä. Kokouksia järjestetään noin kerran kuukaudessa loma-aikoja lukuun ottamat-
ta. Sopimusosapuolien ja Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän johtajat nimeävät 
sopimusosapuolien edustuksen erva-johtoryhmään. Erva-johtoryhmä valitsee puheenjoh-
tajan vuosittain keskuudestaan. 
 



  
 

 

Osapuolet toteavat, että erva-johtoryhmä ei ole päättävä elin eikä sillä ole toimivaltaa. Er-
va-johtoryhmässä käsiteltyjä asioita sairaanhoitopiireissä valmistelevat ja toimeenpanevat 
viranhaltijat vastaavat siitä, että asioiden valmistelu, päätöksenteko ja toimeenpano tapah-
tuvat toimivaltuuksien puitteissa. 
 
Varsinais-Suomen ja Satakunnan sairaanhoitopiirien ja Pohjanmaan hyvinvointialueen 
kuntayhtymän johtajat, kukin osaltaan, vastaavat siitä, että järjestämissopimuksen seuran-
ta ja toteutumisen arviointi toimeenpannaan tässä sovitulla tavalla. 
 
 
 
 
 
7 § Sopimuksen uusiminen ja tarkistaminen 
 
Sopimuksen uusimisesta vastaavat sopimusosapuolien johtajat valtuustokausittain. Val-
mistelutyö uuden sopimuksen laatimiseksi käynnistetään hyvissä ajoin ennen sopimus-
kauden päättymistä. 
 
Sopimusta voidaan tarkistaa tarvittaessa myös kesken sopimuskauden. 
 
 
8 § Väestön palvelutarpeen arviointi 
 
Nykytila 
 
Vastuu erikoissairaanhoidon palvelujen mitoittamisesta vastaamaan väestön palvelutarpei-
ta kuuluu ensisijaisesti kunkin sopimusosapuolen toimivalle johdolle. Vastuita tämän osalta 
on määritetty tarkemmin sopimusosapuolien säännöstöissä. Tässä tehtävässä kunkin so-
pimusosapuolen toimivaa johtoa tukee terveydenhuoltolaissa tarkoitettu perusterveyden-
huollon yksikkö. 
 
Tavoitetila 
 
Sopimusosapuolien johdon tukena toimivat perusterveydenhuollon yksiköt ja/tai kehittä-
mispalvelut tekevät tiivistä yhteistyötä Varsinais- Suomen ja Satakunnan sairaanhoitopii-
rien ja Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän alueen väestön palvelutarpeen arvi-
oinnissa ja seurannassa. 
 
 
9 § Yhteistyö ja työnjako erikoissairaanhoidossa ja erityistason sairaanhoidossa 
 
Varsinais- Suomen ja Satakunnan sairaanhoitopiirien ja Pohjanmaan hyvinvointialueen 
kuntayhtymän johtajaylilääkärit vastaavat yhtenäisten hoidon perusteiden toteutumisen 
seurannasta ja sen arvioimisesta, miten hoitoja erityisvastuualueella järjestetään. Johta-
jaylilääkärit antavat vähintään kerran vuodessa kevätkaudella erva-johtoryhmälle tiedot 
siitä, mitä hoitoja on erityisvastuualueella keskitetty ja mitä uusia keskittämis- tai hajautta-
mistarpeita on tunnistettu. 
 



  
 

 

Tämän sopimuksen liitteenä on luettelo Tyksin erityisvastuualueella vuonna 2022 keskitet-
tävistä hoidoista. Varsinais- Suomen ja Satakunnan sairaanhoitopiirien ja Pohjanmaan 
hyvinvointialueen kuntayhtymän johtajaylilääkäreillä on oikeus tarkistaa liitettä kesken so-
pimuskautta yhtäpitävillä päätöksillä. 
 
Liite 1. 
 
Johtajaylilääkärien tulee ottaa huomioon yhteistyötä ja työnjakoa suunnitellessaan sai-
raanhoitopiireissä hyväksytyt terveydenhuollon järjestämissuunnitelmat sekä muut ajanta-
saiset tiedot alueen väestön terveydestä ja hyvinvoinnista, palvelutarpeesta sekä palvelui-
den toteuttamisesta, laadusta ja potilasturvallisuudesta ja toimivuudesta sekä kulloinkin 
voimassaoleva lainsäädäntö. 
 
Erikoisalakohtaisesti sovitaan erikseen tarkemmin yhteistyöstä potilashoidossa. Yhteis-
työmuotoja voivat olla esimerkiksi video- tai muu konsultointi, etäpoliklinikan pitäminen, 
hoidon tai toimenpiteiden tuottaminen toiselle sairaanhoitopiirille mm. saatavuuden paran-
tamiseksi. 
 
 
 
10 § Lääkinnällinen kuntoutus 
 
Erityisvastuualueen laajuisen yhteistyön tavoitteina vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen 
alalla ovat: 

- alueellinen yhdenvertaisuus lääkinnällisen kuntoutuksen saatavuudessa ja toiminta-
malleissa koko erityisvastuualueella 

- selkeä työnjako terveydenhuollon ja lääkinnällisen kuntoutuksen eri toimijoiden kes-
ken 

- erityisvastuualueella tapahtuvan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen koordinointi, 
seuranta ja koulutuksen suunnittelu alueen keskeisten toimijoiden yhteistyönä 

- Varsinais- Suomen ja Satakunnan sairaanhoitopiirien ja Pohjanmaan hyvinvointialu-
een kuntayhtymän alueella tapahtuvan vaativan kuntoutuksen korkealaatuisuuden ja 
tasalaatuisuuden varmistaminen Varsinais- Suomen ja Satakunnan sairaanhoitopii-
rien ja Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän ohjauksessa 

 
 
11 § Päivystys 
 
Päivystystoiminta on keskeinen osa kunkin sopijapuolen alueensa väestölle tuottamaa 
erikoissairaanhoitoa, ja erityisvastuualueen ympärivuorokautisen (24/7) päivystystoimin-
nan rungon muodostavat Turun yliopistollinen keskussairaala, Satakunnan keskussairaala 
ja Vaasan keskussairaala. Päivystyspoliklinikkojen palvelut tuotetaan kaikissa päivystävis-
sä sairaaloissa erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteispäivystyksenä kun-
tien kanssa tehtyjen sopimusten mukaisesti. 
 
Sairaanhoitopiirit laativat STM:n kiireellisen hoidon perusteita koskevan asetuksen pohjal-
ta tarkentavat yhteiset ohjeet päivystyshoidon kriteereistä. Samalla selvitetään yhteisten 
mittarien luomista Varsinais- Suomen ja Satakunnan sairaanhoitopiirien ja Pohjanmaan 
hyvinvointialueen kuntayhtymän päivystyspoliklinikoiden toiminnan seuraamiseksi ottaen 



  
 

 

huomioon mahdolliset valtakunnalliset suositukset. Johtajaylilääkärit vastaavat työn orga-
nisoinnista. 
 
Varsinais- Suomen ja Satakunnan sairaanhoitopiirien ja Pohjanmaan hyvinvointialueen 
kuntayhtymän johtajaylilääkärit huolehtivat kukin osaltaan siitä, että tuotetut päivystyspal-
velut vastaavat alueen väestön tarpeeseen. Johtajaylilääkärit antavat vähintään kerran 
vuodessa kevätkaudella erva-johtoryhmälle suunnitelman siitä, miten erityisvastuualueen 
päivystysrakennetta on tarkoitus kehittää. 
 
Tämän sopimuksen liitteenä on luettelo Tyksin erityisvastuualueen erikoisalakohtaisista 
päivystyksistä. 
 
Liite 2. 
 
Johtajaylilääkärien tulee ottaa huomioon erityisvastuualueen päivystysrakennetta suunni-
tellessaan ajantasaiset tiedot alueen väestön terveydestä ja hyvinvoinnista, palvelutar-
peesta sekä palveluiden toteuttamisesta, laadusta ja potilasturvallisuudesta ja toimivuu-
desta sekä kulloinkin voimassa oleva lainsäädäntö. 
 
 
 
 
 
12 § Ensihoitokeskus 
 
Erityisvastuualueen ensihoitokeskus toimii verkostomaisesti ja se muodostuu sopijapuol-
ten tarkoitusta varten osoittamista resursseista. Erityisvastuualueen ensihoitokeskuksen 
toiminnasta on sovittu tarkemmin toistaiseksi voimassa olevassa Tyksin erityisvastuualu-
een ensihoitokeskus -sopimuksessa. Kyseisessä sopimuksessa on sovittu päätöksenteos-
ta, ensihoitokeskukselle kuuluvista asioista, niiden järjestämisestä sekä kustannusten ja-
osta. Sopimus tulee päivittää erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksen hyväksynnän 
jälkeen. 
 
Ensihoitokeskuksen resurssit:  

1. Erityisvastuualueen lääkäritasoinen päivystys muodostuu VSSHP:n ja SATSHP:n ja 
Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän ensihoidon lääkäriyksiköistä sekä niihin 
osoitetuista lääkinnällisistä resursseista. VSSHP vastaa päivystyksestä ympärivuoro-
kautisen päivystyksen osalta. 

2. Lääkärihelikopterin asemapaikkana Tyksin erityisvastuualueella on Turku ja sen jär-
jestämisestä vastaa lääkintähenkilöstön osalta VSSHP. 

3. Sosiaali- ja terveystoimen kansallisten viestintä- ja tietojärjestelmien aluepääkäyttö-
toiminnoista (Virve- ja ERICA-KEJO -aluepääkäyttäjät) on sovittu erityisvastuualueen 
sopijapuolten kanssa yllämainitussa Tyksin erityisvastuualueen ensihoitokeskus -
sopimuksessa. Virve- ja ERICA-KEJO -aluepääkäyttäjätoimintojen järjestämisestä 
vastaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. 

 
Ensihoitokeskuksen tehtävät: 

1. Terveydenhuoltolain (29.12.2016/1516) 46 §:ssä määrätyt tehtävät 
2. Ensihoitopalvelusta annetun asetuksen mukaiset tehtävät kulloinkin voimassa olevan 

lainsäädännön mukaisesti 



  
 

 

3. Erityisvastuualueen sosiaali- ja terveystoimen Virve- ja ERICA-KEJO -aluepääkäyttö-
toiminnot. 

 
 
13 § Yhteistyö koulutus- ja tutkimustoiminnassa sekä tukipalveluissa 
 
Yhteistyöstä koulutus- ja tutkimustoiminnassa, laadunhallinnassa, potilasturvallisuuden 
suunnittelussa ja valmiussuunnittelussa sekä tukipalveluissa on laadittu lyhyet kuvaukset 
yhteistyön nykytilasta sekä tavoitetilasta sopimuskaudelle. Tukipalveluilla tarkoitetaan täs-
sä järjestämissopimuksesta annetun asetuksen 11 §:n 2 momentissa tarkoitettuja palvelu-
ja, joita ovat hankintapalvelut, lääkehuolto, välinehuolto, kuljetus- ja varastointipalvelut, 
tietojärjestelmäratkaisut ja niiden kehittäminen, taudinmääritykseen liittyvät palvelut, tau-
dinmääritykseen liittyvien näytteiden säilyttäminen ja niiden tutkimuskäyttö (biopankki) ja 
niihin liittyvät käytännöt. Kuvaukset ovat tämän sopimuksen liitteenä. 
 
Liite 3. 
 
Liiteasiakirja on kiinteä osa tätä sopimusta ja sen velvoittavuudesta on voimassa mitä jär-
jestämissopimuksesta on sovittu. 
 
Johtajaylilääkärit vastaavat tämän sopimuksen toimeenpanon raportoinnista koulutus- ja 
tutkimustoimintaa koskevan yhteistyön osalta. Tukipalveluita koskevan yhteistyön osalta 
tämän sopimuksen toimeenpanon raportoinnista vastaavat niitä tuottavien yksiköiden toi-
mivat johtajat Varsinais- Suomen ja Satakunnan sairaanhoitopiirien ja Pohjanmaan hyvin-
vointialueen kuntayhtymän johtajien määräämällä tavalla. Sopimuksen toimeenpanosta 
raportoidaan erva-johtoryhmälle vähintään kerran vuodessa kevätkaudella. 
 
Yhteistyön toteuttamista varten sairaanhoitopiireillä voi olla yhteisiä vakansseja, joista so-
vitaan kulloinkin erikseen. Tällainen virka tai toimi voi olla kahden tai kolmen sairaanhoito-
piirin yhteinen. Vakanssi perustetaan yhteen sairaanhoitopiiriin noudattaen kyseisen sai-
raanhoitopiirin sääntöjä, ja muut vakanssiin osallistuvat sairaanhoitopiirit vastaavat va-
kanssista aiheutuvista kuluista sovitussa suhteessa. Yhteisten vakanssien täyttömenettely 
toteutetaan siten, että kaikille vakanssiin osallistuville sairaanhoitopiireille varataan riittävät 
vaikutusmahdollisuudet täyttömenettelyssä. 
 
 
14 § Perusterveydenhuollon tukipalvelut 
 
Kaikilla sopijapuolilla on laadunhallinnan ja potilasturvallisuuden kehittämisestä vastaavat 
asiantuntijat, jotka osaltaan edistävät saumatonta yhteistyötä ja tukevat perusterveyden-
huollon laadunhallinnan ja potilasturvallisuuden kehittämistä. Kukin sopijapuoli ylläpitää 
lisäksi sairaalahygieniaan keskittynyttä asiantuntijayksikköä, joka on myös perustervey-
denhuollon yksiköiden käytettävissä siten kuin siitä sairaanhoitopiireissä sovitaan. Sopija-
puolet tuottavat perusterveydenhuollon yksiköille myös konsultaatiopalveluita ja lääketie-
teellisiä tukipalveluita, joiden järjestämisestä on tarkemmin sovittu sairaanhoitopiireittäin 
laadituissa järjestämissuunnitelmissa. 
 
VSSHP ylläpitää kliinisen farmakologian alan potilaskohtaista konsultaatiopalvelua, joka 
on erityisvastuualueella sekä kuntien perusterveydenhuollon yksiköiden että erikoissai-



  
 

 

raanhoidon yksiköiden käytettävissä. Mahdollisista palvelun käytön korvauksista sovitaan 
erikseen. 
 
 

15 § Henkilöstön koulutustarve 
 
Nykytila 
 
VSSHP:n, SATSHP:n ja VSHP:n hallitukset ovat hyväksyneet Tyksin erityisvastuualueelle 
yhteisen opetus- ja koulutuspolitiikan 2020- 2023. Opetus ja koulutuspolitiikan lähtökohta-
na ovat olleet TYKS erityisvastuualueen opetus- ja koulutuspolitiikan 2016-2018 arviointi, 
alueiden toimijoilta kerätyt näkemykset uusista tavoitteista, Länsirannikkostrategia 2020- 
2023, Health Campus Turku- strategia sekä Varsinais-Suomen ja Satakunnan sote-
valmistelun työpaperit.  
 
Opetus- jakoulutuspolitiikan avulla pyritään varmistamaan 
 

- tiivis yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän ja koulutusorganisaa-
tioiden kesken 

- osaavan työvoiman saatavuus tulevaisuudessa 
- henkilöstön riittävyys ja työtyytyväisyys vaikuttamalla henkilökunnan osaamista yllä-

pitämällä ja kehittämällä 
- johtamisosaamisen ja kliinisen osaamisen kehittyminen uudistuvan toimintaympäris-

tön mukaisesti sekä 
- tieteellisen jatkokoulutuksen ja tutkimustyön edellytyksien turvaaminen. 

 
Tyksin erityisvastuualueen opetus- ja koulutuspolitiikan toimeenpanoa ja seurantaa varten 
on määrätty sairaanhoitopiirikohtaiset vastuut ja toimeenpanoelimet sekä sairaanhoitopii-
rien ja hyvinvointialueen johtajien nimeämä erityisvastuualueen yhteinen seurantaryhmä. 
Sairaanhoitopiireissä laaditaan johtajaylilääkärien ja hallintoylihoitajien vastuulla opetus- ja 
koulutuspolitiikan sairaanhoitopiirikohtaiset toimeenpanosuunnitelmat, joissa konkretisoi-
daan politiikan tavoitteet ja käytännön toimet tavoitteiden saavuttamiseksi. Opetus- ja kou-
lutuspolitiikan yhteinen seurantaryhmä ohjaa, seuraa ja arvioi opetus- ja koulutuspolitiikan 
toimeenpanoa erityisvastuualueen sairaanhoitopiireissä ja raportoi siitä erva-johtoryhmälle. 
 
Varsinais- Suomen ja Satakunnan sairaanhoitopiirien ja Pohjanmaan hyvinvointialueen 
kuntayhtymän johtajaylilääkärit ja hallintoylihoitajat vastaavat, että erityisvastuualueella 
arvioidaan ja seurataan pitkällä aikavälillä työvoiman tarvetta ja henkilöstön koulutustarvet-
ta kaikkien keskeisten henkilöstöryhmien osalta ottaen huomioon perus-, jatko- ja täyden-
nyskoulutus. Turun yliopiston yhteydessä toimii erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäri-
koulutuksen alueellinen neuvottelukunta, jossa on sopimusosapuolien johtajaylilääkärei-
den nimeämät edustajat. Sopimusosapuolien hallintoylihoitajat kokoavat sosiaali- ja ter-
veydenhuollon toimintayksiköiden ja alan koulutusyksiköiden erityisvastuualueen laajuisen 
neuvottelukunnan. Johtajaylilääkärit ja hallintoylihoitajat vastaavat, että em. neuvottelukun-
tien työn tuloksena valmistellaan tarvittava pitkän aikavälin arviointi- ja seurantatieto. Tie-
toa hyödynnetään työvoima- ja koulutustarpeiden maakuntapohjaisessa ennakoinnissa 
sekä koulutuksen sisällön ja harjoittelun kehittämisessä. 
 



  
 

 

Lääketieteen kandidaattien opetuksen järjestämisestä on tehty sopimukset sopijapuolten 
ja TY:n välillä, joiden perusteella osa kandidaattiopetuksesta toteutetaan SATSHP:n ja 
Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän toimintayksiköissä (ns. hajautettu opetus). 
 
Sopijapuolet ovat laatineet vuoden 2012 aikana yhteisen selvityksen ”Erikoisalakohtainen 
lääkäritilanne ja koulutuksen tarve vuoteen 2025 Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Vaa-
san sairaanhoitopiireissä”. 
 
Sopijaosapuolet ovat laatineet vuoden 2014 aikana erva-alueen perus- ja erikoissairaan-
hoitoa koskevan ennakointiselvityksen vuoteen 2030 ”Hoitohenkilöstön henkilöstötarpeen 
ennakointi Tyksin erityisvastuualueella” (VSSHP julkaisuja, sarja B nro 2, 2015). Asiakirja 
päivitetään. 
 
Sairaalafyysikoiden koulutuksesta on tehty sopimus VSSHP:n, SATSHP:n ja TY:n välillä, 
jossa VSSHP vastaa koulutuksen koordinoinnista koko erityisvastuualueella. 
 
Tavoitetila 
 
Osapuolet sitoutuvat osaltaan tukemaan ja kehittämään edelleen Turun yliopiston lääketie-
teellisen tiedekunnan järjestämää hajautettua kandidaattiopetusta. Osapuolet varautuvat 
osaltaan lääkärikoulutuksen sisäänoton laajenemiseen. 
 
Opetus- ja koulutuspolitiikan yhteinen seurantaryhmä raportoi vuosittain koulutustarpeista 
Tyks erva-johtoryhmälle. Osapuolet sitoutuvat kukin osaltaan huolehtimaan alueen tarpei-
siin riittävän erikoislääkärikoulutuksen toteuttamisesta sopimuskaudella. 
 
Erikoislääkärikoulutuksen osalta osapuolet pyrkivät siihen, että keskussairaaloiden mah-
dollisuudet toimia koulutuspaikkoina tulisivat täysimääräisesti hyödynnettyä. Tässä tavoit-
teessa onnistuminen voi edellyttää panostuksia henkilökuntaan, jolla on kouluttajatehtävän 
edellyttämä pätevyys taikka koulutuksen infrastruktuuriin. 
 
Koulutuksen yhteistyöjärjestelyä, jossa VSSHP huolehtii koulutuksen koordinoinnista ja 
koulutettavien ohjaamisesta koulutuspaikkoihin, kokeillaan Tyksin erityisvastuualueella 
lääketieteen erikoisaloilla asianomaisen erikoisalan professorin johdolla. Järjestelyn tavoit-
teena on ensisijaisesti huolehtia siitä, että erikoistumiskoulutuksen suorittaminen olisi 
mahdollisimman lyhytkestoinen eikä hakeutumisvaiheeseen yliopistosairaalan ja keskus-
sairaalan välillä kuluisi tarpeettomasti aikaa. Järjestelyllä pyritään myös siihen, että siirty-
minen eri koulutuspaikkojen välillä olisi koulutettavalle helppoa ja yksinkertaista (mm. kou-
lutettavien lomaoikeudet säilyvät koulutuspaikkojen välillä). 
 
Varsinais- Suomen ja Satakunnan sairaanhoitopiirien ja Pohjanmaan hyvinvointialueen 
kuntayhtymän järjestämän täydennyskoulutuksen osalta tavoitteena sopimuskaudella on, 
että koulutustarpeita ennakoidaan ja koulutuksia suunnitellaan ja toteutetaan yhteistoimin-
nassa sopimusosapuolien välillä. Sopimusosapuolien järjestämät täydennyskoulutustilai-
suudet välitetään videoneuvotteluyhteyksien kautta koko ervalle. 
 
 
16 § Henkilöstön saatavuus 
 



  
 

 

Henkilöstön saatavuuden turvaamiseen tähtäävä sopimusosapuolien välinen yhteistyön 
ohjaus tapahtuu erityisvastuualueen opetus- ja koulutuspolitiikan seurantaryhmässä, joka 
valmistelee yhteiset toimintakäytännöt henkilöstön saatavuuden varmistamiseksi sopimus-
osapuolien kesken. Tarkoituksena on yhteisesti sovitulla tavalla turvata osaaminen erityis-
vastuualueen sairaanhoitopiireissä mm. tilanteissa, joissa sairaanhoitopiirin tietyllä erikois-
alalla on huomattava ja potilasturvallisuutta vaarantava henkilöstövaje. Erityisvastuualu-
een henkilöstön saatavuuteen vaikutetaan vahvistamalla yhdessä toimintayksiköiden posi-
tiivista työnantajakuvaa sekä aktiivisella alueellisella ennakointiyhteistyöllä. Henkilöstön 
yhteistyölle, asiantuntijuuden jakamiselle, verkostoitumiselle ja liikkuvuudelle alueen toi-
mintayksiköiden välillä luodaan yhtenäiset edellytykset. 
 
 
17 § Yhteistyö erikoissairaanhoidon alueellisessa kehittämisessä 
 
Tyksin erityisvastuualueen sairaanhoitopiirit ohjaavat yhteistyössä erikoissairaanhoidon 
alueellista kehittämistä sosiaali- ja terveysministeriön kansallisten kehittämislinjausten mu-
kaisesti. Sopimusosapuolien johtajaylilääkärit ja hallintoylihoitajat vastaavat alueellisten 
yhteistyöhankkeiden valmistelusta ja toteuttamisesta. Yhteisten kehittämishankkeiden ko-
konaisuus ja rahoitushakemukset viedään erva-johtoryhmän lausunnon jälkeen kaikkien 
sopimusosapuolien hallitusten päätettäviksi. 
 
 
18 § Terveydenhuollon menetelmien arviointi ja uusien menetelmien käyttöönotto 
 
Erityisvastuualueiden kesken tulee sopia, miten huolehditaan käytössä olevien terveyden-
huollon menetelmien arvioinnista ja uusien menetelmien käyttöönotosta. 
 
Arviointimenettely ja arviointiryhmän toiminta 
 
Tyksin erityisvastuualueella kaikkien kustannusvaikutuksiltaan merkittävien uusien, rutii-
nikäyttöön ehdotettavien terveydenhuollon menetelmien, hoito- tai diagnostiikkamuotojen 
ja laitteiden käyttöönotto pitää perustella ns. mini-HTA-lomakkeella. Malli mini-HTA-
lomakkeesta on tämän sopimuksen liitteenä. 
 
Liite 4. 
 
Kokeilukäyttöön tarkoitettujen menetelmien osalta noudatetaan erillisesti sovittavaa me-
nettelyä. Kalliiden lääkkeiden käyttöönotosta on olemassa sairaanhoitopiirikohtaisia me-
nettelyjä. Johtajaylilääkärit huolehtivat, että varmistetaan yhtenäinen menettelytapa kallii-
den lääkkeiden käyttöönotolle, jota sovelletaan kaikissa sairaanhoitopiireissä. 
 
Sopijapuolet sitoutuvat erityisvastuualueen menetelmien arviointiryhmän toimintaan, johon 
sopimusosapuolien johtajaylilääkärit nimeävät jäsenet. Ryhmään nimetään kliinistä ja/tai 
arviointiasiantuntemusta omaavia henkilöitä siten, että kaikki kolme sairaanhoitopiiriä ovat 
edustettuna. Ryhmässä on moniammatillinen edustus ja yhteys Tyksin lääkeneuvottelu-
kuntaan. Arviointiryhmän puheenjohtajana toimii VSSHP:n arviointiylilääkäri. 
 
Sairaanhoitopiirit sitoutuvat huolehtimaan siitä, että arviointiryhmän käytettävissä on arvi-
ointitoimintaa varten riittävät resurssit. Sopimusosapuolien johtajaylilääkärit sopivat keske-
nään tarkemmin arviointitoiminnan resursoinnista. 



  
 

 

 
Ervan arviointiryhmä voi antaa pyynnöstä kannanoton tai suosituksen menetelmän käyt-
töönotosta päättävälle taholle. Johtajaylilääkärit määrittelevät kustannusrajan ja muut arvi-
oinnin kriteerit sekä antavat tarkentavat ohjeet arviointimenettelystä. Jokainen sairaanhoi-
topiiri tekee itsenäisesti päätöksen arviointiryhmän antamien suositusten tai kannanottojen 
noudattamisesta. 
 
Mini-HTA-lomakkeilla tai niiden pohjalta laaditut arvioinnit sekä sopimusosapuolien niiden 
perusteella tekemät päätökset kootaan yhteiseen sähköiseen työtilaan. 
 
Arviointiryhmän suositukset 
 
Arviointiryhmä voi joko 

- puoltaa menetelmän käyttöönottoa, ehdottaa käyttöönoton määräaikaisuutta tai käyt-
töaiheiden rajaamista tai olla suosittelematta käyttöönottoa silloin, kun se katsoo mi-
ni-HTA-lomakkeella esitetyn tai omien selvitystensä perusteella hankkimansa vaikut-
tavuutta, turvallisuutta ja kustannuksia koskevan tiedon riittäväksi, tai  

- ohjata ehdotuksen edelleen valtakunnalliseen käsittelyyn arviointiylilääkäriverkostol-
le, Fimean tai palveluvalikoimaneuvoston (PALKO) arvioitavaksi 

 
Käytössä olevien menetelmien rajoittaminen tai poistettavaksi ehdotettujen menetelmien 
arviointi 
 
Sopijapuolten palveluksessa oleva terveydenhuollon ammattihenkilö voi esittää arviointi-
ryhmän käsittelyyn sellaisen käytössä olevan terveydenhuollon menetelmän, jonka turval-
lisuudesta, vaikuttavuudesta tai kustannusvaikuttavuudesta on ristiriitaista tietoa. Arviointi-
ryhmä voi joko 

- katsoa mini-HTA-lomakkeella esitetyn tai omien selvitystensä perusteella hankki-
mansa vaikuttavuutta, turvallisuutta ja kustannuksia koskevan tiedon perusteella, että 
menetelmä on edelleen ajantasainen, tai 

- esittää mini-HTA-lomakkeella esitetyn tai omien selvitystensä perusteella hankki-
mansa, vaikuttavuutta, turvallisuutta ja kustannuksia koskevan tiedon perusteella nä-
kemyksen, että menetelmän käyttö ei ole aiheellista tai sen käyttöä tulisi rajoittaa, ja 
antaa sitä koskevan suosituksen, tai  

- ohjata esityksen valtakunnalliseen arviointikäsittelyyn. 
 
 
19 § Sopimuksen noudattamatta jättämisen seuraamukset 
 
Tästä sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkai-
semaan osapuolten keskinäisillä neuvotteluilla. Mikäli neuvottelut eivät johda yhteisymmär-
rykseen, ratkaistaan erimielisyydet välimiesmenettelystä annetun lain mukaisessa väli-
miesmenettelyssä. Välimiehenä toimii Kuntaliiton nimeämä välimies. 
 
Välimies voi velvoittaa sopimusvelvoitteitaan rikkoneen osapuolen suorittamaan toiselle 
osapuolelle sopimussakkona enintään kymmenentuhatta (10.000) euroa sopimusrikko-
musta kohti. Sopimusvelvoitteitaan rikkonut osapuoli vastaa myös välimiesmenettelyn kus-
tannuksista. 
 
 



  
 

 

20 § Sopimuskappaleet ja allekirjoitukset 
 
Tätä sopimusta on laadittu kolme yhtäpitävää kappaletta, yksi kullekin osapuolelle. 
 
 
Turussa __ .__ .2021 
 
VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 
 
 
Toni Eklund     Matti Bergendahl 
Hallituksen puheenjohtaja   Sairaanhoitopiirin johtaja 
 
 
 
Porissa __.__.2021 
 
SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 
 
 
Ermo Haavisto    Petteri Lankinen 
Sairaanhoitopiirin johtaja   Johtajaylilääkäri 
 
 
 
Vaasassa __.__.2021 
 
POHJANMAAN HYVINVOINTIALUEEN KUNTAYHTYMÄ 
 
 
Hans Franz     Marina Kinnunen 
Hallituksen puheenjohtaja   Hyvinvointialueen johtaja 
 



Tulosyksikkö/erikoisala TYKSiin keskitettävät HYKSiin tai muihin yliopistosairaaloihin keskitettävät

Anestesiologia ja tehohoito selkäydinstimulaatiohoito

erittäin vaikeaa kroonista neuromuskulaarista hengitysvajautta sairastavien potilaiden hoidon koordinointi VSSHP:n alueella

Ihotaudit neurofibromatoosi

xeroderma pigmentosum ja muut vaikeaoireiset fotodermatoosit

perinnöllisten ihosairauksien diagnostiikka ja perinnöllisyysneuvonta

UVA1-hoito

monimutkaiset ammatti-ihotautiselvitykset

verisuonianomalioiden laserhoito

lääketieteellisin indikaatioin tehtävä epilaatio

ekstrakorporeaalinen fotofereesi

Keuhkosairaudet vaativat bronkologiset tutkimukset (mm. ultraääni-br.skopia)

vaativat keuhkoallergologia

vaativat tuberkuloosin hoito

vaativa non-invasiivinen ventilaatiohoito

keuhkosyövän vaativat sytostaattihoidot

keuhkonsiirrot / HYKS

Kirurgia / gastrokirurgia ruokatorvikirurgia       

maksakirurgia

elektiivinen haimakirurgia

mahalaukun totaalipoistot mahalaukkusyövässä

hankalat crohnin taudin leikkauspotilaat

koliitis ulcerosan elektiivinen kirurgia 

moniin elimiin levinnyt peräsuolisyöpä

vaativat maksakirurgiset leikkaukset (laajennettu 

lohkonpoisto, Klatzkin tuumorit)

Kirurgia / sydän- ja rintaelinkirurgia sydänkirurgia

pallean yläpuolinen aorttakirurgia

torakaaliaortan endografit

stenttigraftiosio

Kirurgia / verisuonikirurgia abdominaaliaortan endografit

Kirurgia / neurokirurgia varsinainen neurokirurgia (keskushermoston kasvaimet: aivoverisuonisairaudet ja niihin liittyvät verenvuodot, aneurysmat, 

kraniektomia, kranioplastia, hydrokefalus)

akuutit aivovammat aivotärähdyksiä lukuun ottamatta

vaativa selkäkirurgia, diskusproteesi

rangan metastaasikirurgia

akustikusneurinooma

aivolisäkekirurgia

kaularankakirurgia, diskusproteesi

aikuisen degeratiivinen skolioosi

epilepsiakirurgia

funktionaalinen neurokirurgia

aivovaltimoiden bypasskirurgia

Kirurgia / urologia miehen virtsanpidätyskyvyn keinosulkijaleikkaukset   

radikaaliprostatektomia

erektiohäiriöiden leikkaushoito

radikaali virtsarakkosyöpäkirurgia

levinneen kivessyövän kirurginen hoito (RPLND)

retroperitoneaalisten sarkoomien kirurginen hoito

feokromosytööman leikkaushoito

robottikirurgia

virtsaputken arpikurouman avoleikkaukset (HYKS)
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KNK akustikusneurinooma (kuulohermon kasvain)

korvakäytävän kuroutuman korjausleikkaus

välikorvakasvainten kirurginen hoito

implanttikirurgia, mm. sisäkorvaimplantti, BAHA, korvalehti, jne.

alle kouluikäisten huonokuuloisten lasten kuulontutkimus ja -kuntoutus

aivolisäkkeen kirurgia

koanaaliatresian kirurginen hoito

laaja ja vaativa otsaontelo- ja sfenoidaalialueen kirurgia

hajunenän leikkaushoito

nenän väliseinämäpuhkeaman leikkaushoito

luumädän ja -kuolion hoito

ylipainehappihoitoa tarvitsevat potilaat

laajat leukaluun alueen kasvaimet ja muovausleikkaukset

pään ja kaulan alueen syöpäpotilaiden hoito, välitön jatkohoito ja seuranta sekä niihin liityvät tutkimukset

yläleuan ja kallonpohjan laajat murtumat ja avomurtumat

kranioplastia implantilla

henkitorven osittainen poisto ja korjaus

äänen kirurgia

ruokatorven tähystykseen liittyvät toimenpiteet

keuhkoputkien tähystykseen liittyvät toimenpiteet

mediastinoskopiat

lasten henki- ja ruokatorvisairaudet

harvinaisten ja vaativien tautien hoito, joka edellyttää sellaisia toimenpiteitä, joita  hoitoyksikössä suoritetaan vähemmän kuin 10, 

esim. osteogenesis imperfecta potilaiden kuulonparannusleikkaukset, reparotiskirurgia, restapeskirurgia

Lastentaudit / lastenklinikka alle 32 rv keskoset

lasten vaativa tehohoito

vastasyntyneenä leikkaushoitoa vaativat sairaudet

leukemian, pahanlaatuisten kasvainten ja muun syövän hoito

vaikeat ja harvinaiset anemiat

vaikeat kasvu-, puberteetti- ym. Endokrinologiset häiriöt

elimensiirtojen seuranta

harvinaiset aineenvaihduntasairaudet

vaikea lastenreuma ja vaikeat sidekudostautipotilaat

lasten HIV ja HIV-positiivisten äitien vastasyntyneet

vaikeat infektiot

immuunipuutostilat

vaikeat immuunipuutostilat

lasten vaikeat keuhkosairaudet

vaativa sosiaalipediatria

naistenklinikan kanssa yhteistyössä vaativa sikiödiagnostiikka ja siihen liittyvä hoito

silmäklinikan kanssa yhteistyössä keskosten verkkokalvon laserhoito

vaikeat munuaissairaudet

vaikea lastenreuma

vaikeat sidekudossairaudet

lasten sydänkirurgia (myös sydämen katetroinnit)

ECMO-hoito Tukholman Karoliinisessa sairaalassa tai HYKSissä

vaikeat kardiologiset potilaat (leikkaushoito)

vaikeat mahasuolikanavan sairaudet



Lastentaudit / lastenkirurgia lasten vaativa traumakirurgia

lasten ja nuorten selkäkirurgia

vaativa lasten lantio-alaraajakirurgia

lasten ja nuorten muskuloskeletaali tuumorikirurgia

pectus-kirurgia

akuutit monivammat

ductus-kirurgia

anus- ja esophagusatresiat

kraniofakiaalisen epämuodostuman vaativa leikkaushoito (TYKS, valtakunnallisesti)

mikäli raskauden aikana todetaan sikiöllä vastasyntyneisyyskaudella kirurgista hoitoa vaativa anomalia, tulisi synnytys keskittää 

TYKSiin

avosydänkirurgia

elimensiirrot

huulisuulakihalkiopotilaat

sappitieahtauman primaari leikkaushoito

epilepsiakirurgia

Lastentaudit / lastenneurologia aivokasvainpotilaat

hydrokefalus-potilaat

vaativaa diagnostiikkaa edellyttävät etiologiset tutkimukset

anestesiassa tehtävät keskushermoston MRI-tutkimukset

PET-tutkimukset

tehohoitoa vaativat akuutit aivovammat ja keskushermostoinfektiot

vagusstimulaattorin asennukset

vaativat video-EEG-tutkimukset (esim. lääkereduktiossa tai 

sfenoidaalielektrodein tehtävät)

lihastautien erikoisdiagnostiikka (konsultaatiokäynnit)

epilepsiakirurgia

Naistentaudit ja synnytykset Gynekologia:

kohdunkaulan syöpä

ulkosynnytinten syöpä

munasarjasyöpä

endometriumsyöpä

vaikeat synnytinelinten kehityshäiriöt

vaikean endometrioosin leikkaushoito

hankalan ja uusiutuvan virtsankarkailun ja laskeuman leikkaushoito

Obstetriikka:

ennenaikaiset synnyttäjät, <33 vk (<36 vk)

kolmossynnytykset

kaksossynnytykset <30 - 33 vk

vaativa sikiödiagnostiikka ja -hoito

veriryhmäimuunisaatioiden diagnostiikka ja raskaudenaikainen hoito

sikiön synnynnäisen sydänvian leikkaushoito

A-V-blokin hoito, jonka vuoksi synnytykset hoidetaan HUSissa

preimplantaatiodiagnostiikka

kaksoistaskauksien transfuusiosyndrooman hoito

kohdunkaulan syövän säästävät operaatiot (trachelectomiat)

Neurologia aivovaltimovaskuliitit

aivojen revaskularisaatiotoimenpiteiden ja suonensisäisten toimenpiteiden harkinta

henkeäuhkaavan aivoinfarktin hemikraniektomia sekä hypotermiahoito

epilepsiakirurgian tarpeen arviointi

intratekaaliset baklofeenihoidot

harvinaisten perinnöllisten neurologisten sairauksien diagnostiikka ja hoito

Parkinsonin taudin kirurginen hoito (HYKS, TAYS)

epilepsian kirurginen hoito (TAYS)

aivojen revaskularisaatio-toimenpiteiden ja suonensisäisten 

toimenpiteiden harkinta

epilepsiakirurgian tarpeen arviointi (lähinnä TAYS)

epilepsiapotilaan video-EEG diagnostiikka (TAYS)

liikehäiriöiden stimulaattorihoidot (HUS)

Ortopedia, traumatologia ja 

käsikirurgia

luukasvainkirurgia

vaativat murtumat ja monivammat

spinaalivamapotilaan hoito (osin) 

selkärangan vaativat fuusiot

raajojen deformaatiokorrektiot

harvinaissairauksien (esim. hemofilia, luustonkehityshäiriöt) leikkauksellinen hoito

vaativat kudossiirteet (esim. rustosolut, moniligamenttirekonstruktiot)

pienten nivelten tekonivelkirurgia

vaativat tekonivelrevisiot Olkapään tekonivelkirurgia

lantion rekonstruktiota vaativa luukasvainkirurgia (TAYS)

replantaatiot (TAYS)

spinaalivammapotilaan hoito (osin TAYS)



Perinnöllisyyslääketiede / kliininen 

genetiikka

vaativaa diagnostiikkaa edellyttävät harvinaiset sairaudet

perinnöllisyysneuvontaa tarvitsevat perheet erityisesti perhesuunnitteluun, sikiödiagnostiikkaan ja sen suunnitteluun, 

kantajatutkimuksiin ja sairastumista ennustaviin geenitestehin liittyen

potilaat ja perheet, joilla on perinnöllinen syöpäalttius

Lasten- ja nuorten psykiatria tutkintaviranomaisetn tai syyttäjänlaitoksen pyynnöstä tehtävät rikosten esitutkintaan liittyvät lasten- ja nuorten 

oikeuspsykiatriset tutkimukset

lastenpsykiatrinen osastopäivsytys (kesä- ja joulusulkujen aikana)

Radiologia aivojen suonten angiografiat ja invasiiviset toimenpiteet (coilaukset yms)

suurten suonten endokraftit

kaulavaltimoiden hoitotoimenpiteet

aivotuumoreiden angiografinen hoito

lasten erityistutkimukset (vaativaan lasten skolioosikirurgiaan liittyvät tutkimukset)

harvinaisten geneettisten ja kasvuhäiriöiden diagnostiikka

luu- ja pehmytosakasvainten diagnostiikka

aivolisäkekasvaindiagnostiikka

Silmätaudit sarveiskalvonsiirto

keratocunushoidot

vaikeahoitoinen uveiitti ja glaukooma, neuro-oftalmologinen sairaus

vaikeat karsastusleikkaukset

osa lasiais- ja verkkokalvotoimenpiteistä

sarveiskalvon laserkirurgia

lasten ja aikuisten pahanlaatuiset silmän alueen kasvaimet

lasten glaukoomakirurgia toistaiseksi

päivystyksellistä hoitoa vaativat verkkokalvoirtaumat 

viikonloppuisin

Sisätaudit / endokrinologia Fabryn tauridn diagnostiikka ja hoidon aloittaminen

PET-tutkimukset neuroendokrinologisissa kasvaimissa

Sisätaudit / gastroenterologia maksansiirto

MARS-hoito

Sisätaudit / kl. Hematologia allogeeniset kantaasolujensiirrot

autologiset kantasolujensiirrot

akuutin leukemian hoito (alle 70v. Potilaat) / pääsääntöisesti hoitokonsultaatiokäynti (70v. Ja vanhemmat potilaat)

vaikeiden hemofilioiden hoito ja kirurgia (HYKS)

Sisätaudit / kardiologia erityisvälineistöön perustuva rytmihäiriöiden mekaaninen hoito (Ensite, NavX, CARTO)

hypertrofisen kardiomyopatian kemiallinen ablaatiohoito

sydämen eteisten tai kammion väliseinämän aukon sulkemistoimenpiteet

vaativat verisuoniteitse tehtävät sydänläppätoimenpiteet

eteiskorvakkeen sulkutoimenpiteet

hankalien synnynnäisten sydänvikojen diagnostiikka ja 

hoitotoimepiteet

sydänsiirrot ja niihin liittyvä välitön hoito

sydän-keuhkosiirrot ja primaarisen pulmonaalihypertomian 

hoito ennen siirtoa

Sisätaudit / reumatologia osastohoitojaksoa ja moniammatillista hoitoarviota edellyttävät potilaat

vaikeat, harvinaiset reumasairaudet

sklerodermaa ja vaikeaa Raynaud'n syndroomaa sairastavien potilaiden videokapillaskopiat

Sisätaudit / nefrologia munuais- ja haimasiirtopotilaiden vaikeat komplikaatiot (hoitovastuun ja tutkimusten koordinointi)

munuais- ja haimasiirtopotilaiden raskauden aikaisen hoidon koordinointi

munuaisbiopsioiden lausunnot (koordinointi)

yleissairauksien vaikeat munuaisongelmat (vaskuliitit, HUS/TTP, tyvikalvovasta-ainetaudit): koordinointi mm. plasmafereesien 

toteuttamisessa

kotidialyysin alueellinen koordinointi

lasten dialyysihoitojen koordinointi

elävän luovuttajan tutkimukset

munuaisten siirto



Suu- ja leukasairaudet leukojen alueen syöpäpotilaiden primaarihoito (protetiikka tehdään SATKS:ssa)

laajat kasvojen murskavammat

leukanivelkirurgia (sis. Leukanivelproteesin), erityistapauksissa ortognaattinen kirurgia

vaikeat kipupotilaat

huuli- ja suulakihalkiopotilaiden kirurgia

Syöpätaudit aivokasvainten vaativa onkologinen hoito

pään ja kaulan alueen syöpien hoito

sarkoomien hoito

kivessyövän solunsalpaajahoito

gynekologisten syöpien sädehoito

erityistekniikoita vaativat sädehoidot (mm. tyköhoito, stereotaktinen sädehoito, kokokehon sädehoito, elektronikylvyt)



Vaasa Pietarsaari Pori Parainen Loimaa

Malmi Satks EPLL TYKS

Tyks 

Kirurginen 

sairaala

Kupittaan 

sairaala

Tyks 

Salon 

sairaala

Halikon 

sairaala 

Psykiat-

rinen 

yksikkö

Tyks Vakka-

Suomen 

sairaala

Uuden-

kaupungin 

psykiatrinen 

sairaala

Tyks 

Loimaan 

sairaala

Akuuttilääketiede Arkipäivisin X X X X 08.00-22.00 08.00-22.00

(tai jakamaton etupäivystys) osa illoista

Sisätaudit X a kts konservatiivinen X X (08-22)

a X (08-22)

Ortopedia+ traumatologia a a X a

Vatsaelinkirurgia a a X X

Neurologia a (la ja su 8-18) X X

Gynekologia ja obstetriikka X X X

a (tarvitt.) X

Lastentaudit X a X X

a (tarvitt.) X (eval ad klo 21)

a (el, makro)

a (el mikro)

Lastenkirurgia a

Keuhkosairaudet a X (08-22)

a (22-08)

Infektiosairaudet a

Kardiologia d b b

Psykiatria a X,a2 (Harjavallan sairaala) a1, a2, a3 a* a* a* a*

Verisuonikirurgia hälytystyö a

Neurokirurgia a

Urologia hälytystyö a

Radiologia a X X X

a

Sydän- ja rintaelinkirurgia a

Anestesiologia X a X X (T etu) a a

a X (T taka )

X (U srla)

X (U taka)

Tehohoito X X operat

X konservat

Onkologia a pe-su a

Korva-, nenä- ja kurkkutaudit a ma-to a (ei su) X

a

Silmätaudit a (eval)

a (el)

Suu- ja leukakirurgia a

Suun th päivystys (hml) X

Hematologia a

Plastiikkakirurgia a

Konservatiivinen X a

a

Kirurgia X X

a a

Yleislääketiede X X

Ensihoitolääketiede X (virka-aik) X (ei yöllä)

FinnHEMS 20 (lääkäriyksikkö) kts. edell X

LUETTELO ERITYISVASTUUALUEEN ERIKOISALAKOHTAISISTA PÄIVYSTYKSISTÄ

Turun seutu UusikaupunkiSalo
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LYHENTEIDEN SELITYKSET

a= kotivarallaolo

b= PCI toiminta hälytystyönä

c = varallaolopäivystys 

leikkauspäivinä (yli 30 min)

d = PCI-päivystys 

el = erikoislääkäri

(X)= ympärivuorokautinen pehmytkudoskirurgiapäivystys (päivystäjä voi olla ge-kirurgi tai plastiikkakirurgi tai verisuonikirurgi) T-sairaalassa 

X (08-22) = toinen toimipaikkapäivystäjä klo 08-22 joka päivä

"X" = kirurginen etupäivystäjä Salossa

a1,a2,a3 = aikuis-, nuoriso- ja lastenpsykiatria

a* = yhteinen päivystysrinki: Halikko ja Parainen, Kupittaa ja Uusikaupunki

X = ympärivuorokautinen toimipaikkapäivystys = paikalla
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LIITE 3 
 
Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueen järjestämissopimukseen 
 
kunnallisvaltuustokauden 2021-2025 vuodelle 2022. 
 
 
Tässä liitteessä kuvataan tarkemmin nykytilat ja tavoitetilat yhteistyön kehittämiselle 
sopimuskauden aikana sekä tutkimustoiminnassa että lain tarkoittamissa tukipalveluissa. 
Tämä liite on kiinteä osa Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueen 
järjestämissopimusta kunnallisvaltuustokaudelle 2021-2025 ja sitä voidaan muuttaa ja 
tarkistaa samoin edellytyksin kuin järjestämissopimusta. 
 
 
1. Yhteistyö tutkimustoiminnassa 
 
Nykytila 
 
VSSHP, SATSHP ja VSHP ovat laatineet yhdessä Tyksin erityisvastuualueen tiede- ja 
tutkimusstrategian vuosille 2021-2025. VSSHP:lla, SATSHP:llä ja VSHP:llä on myös 
yhteinen hoitotieteellinen tutkimusohjelma vuosille 2020-2025. 
 
VSSHP:lla ja TY:lla on yhteinen verkostomuotoinen kliininen tutkimuskeskus (TurkuCRC), 
joka tarjoaa tukea ja palveluita tutkijalähtöiselle kliiniselle tutkimukselle ja tehostaa alan 
yritysten kanssa harjoitettavaa tutkimusyhteistyötä. Keskus muodostuu VSSHP:n ja TY:n 
hallinnollisesti kuuluvista yksiköistä ja sen toiminnasta on tehty erillinen sopimus. Palvelut 
ovat VSSHP:n, TY:n, Turun kaupungin, Satakunnan sairaanhoitopiirin ja Pohjanmaan 
hyvinvointialueen tutkijoiden käytettävissä. 
 
VSSHP:n hallitus on asettanut terveydenhuoltolain mukaisen erityisvastuualueen 
tutkimustoimikunnan ja lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain mukaisen alueellisen 
eettisen toimikunnan, joissa molemmissa on mukana SATSHP:n ja Pohjanmaan 
hyvinvointialueen edustus. 
 
Tavoitetila 
 
Osapuolten kesken valmistellaan ervan yhteiset periaatteet lääketieteellisen tiedekunnan 
tohtoriohjelmissa tehtävän tutkimustyön ja sopimusosapuolien kliinisen työn 
yhteensovittamisesta. Yhteisten periaatteiden kautta on tavoitteena parantaa 
mahdollisuuksia tohtorin tutkinnon suorittamiseen koko ervalla. 
 
Sopimusosapuolet yhdessä tukevat Länsirannikon laajuista opetus- ja tutkimusyhteistyötä 
ja sen edellyttämien resurssien varmistamista Turun yliopiston tavoitteiden mukaisesti. 
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2. Yhteistyö laadunhallinnassa, potilasturvallisuuden suunnittelussa ja 
valmiussuunnittelussa 
 
Nykytila 
 
VSSHP:ssä on laadittu selvitys laatujohtamisen tilasta ja suunnitelma sen kehittämisestä 
sekä potilasturvallisuussuunnitelma. Vuonna 2016 on valmistunut laadunhallinnan 
suunnitelma, joka koostuu laadunhallintamenettelyjen nykytilan kuvauksesta ja 
laatuneuvoston toimintasuunnitelmasta 2017-2018. Hoitotyön laadunvarmistuksen ja 
kehityksen tueksi on laadittu vuosille Hoitotyön toimintaohjelmat. Valmiussuunnittelua 
tehdään alueellisena yhteistyönä. 
 
SATSHP:ssä on laadittu laadunhallinnan ja potilasturvallisuuden suunnitelma ja sen 
toimeenpano on meneillään terveydenhuoltolain vaatimusten mukaisesti. 
Potilasturvallisuutta seurataan systemaattisesti raportointijärjestelmän avulla. 
Sosiaalipalvelujen toimialueella on sertifioitu toimialueen kattava ISO 9001:2008 -
laatujärjestelmä. SataDiag -liikelaitoksessa on useita lakisääteisiä 
laadunhallintajärjestelmiä. Valmiussuunnitelmaa laaditaan. 
 
VSHP:ssä on terveydenhuoltolain 8 §:n ja sen nojalla annetun asetuksen vaatimukset 
täyttävä laadunhallinnan ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanon suunnitelma, joka 
sisältää politiikan, laatu- ja potilasturvallisuusjärjestelmän sekä yhtenäiset käytännöt ja 
menetelmät. VSHP:ssä on voimassa oleva laaduntunnustus. Yleinen valmiussuunnitelma 
on sairaalakohtainen suuronnettomuussuunnitelma sisältäen poikkeusoloihin liittyvän koko 
sairaanhoitopiiriä koskevan osion. Pandemiavalmiussuunnitelma on erillinen 
suunnitelmadokumentti. 
 
Tavoitetila 
 
Sairaanhoitopiirit tekevät yhteistyössä suunnitelman laadunhallinnan ja 
potilasturvallisuuden täytäntöönpanosta terveydenhuoltolain 8 §:n ja sen nojalla annettuun 
asetukseen pohjautuen. Tavoitteena on, että hyväksyttyjä laadunhallinnan ja 
potilasturvallisuuden varmistamisen periaatteita sovelletaan yhtenäisesti 
sairaanhoitopiireissä kaikilla tulos- ja toimialueilla. 
 
Kussakin sairaanhoitopiirissä on nimettynä henkilö, jonka tehtäviin lukeutuu 
sairaanhoitopiirin laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanosta laaditun 
lakisääteisen suunnitelman päivittäminen ja kehittäminen sekä toiminnan koordinointi. 
 
Pohjanmaan hyvinvointialue huolehtii laadunhallinnan ja potilasturvallisuussuunnittelun 
koordinoinnista erityisvastuualueella ja nimeää tähän tehtävään asiakas- ja 
potilasturvallisuuskeskuksessa olevan erva- lähettilään. Sopijapuolet perustavat 
alueellisen laatu- ja potilasturvallisuustyöryhmän, johon sopimusosapuolien 
johtajaylilääkärit nimeävät jäsenet. 
 
VSSHP huolehtii valmiussuunnittelun koordinoinnista erityisvastuualueella ja nimeää 
tähän tehtävään henkilön. 
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3. Yhteistyö tukipalveluissa 
 
 

3.1 Välinehuolto 
 
Tavoitetila 
 
Valtuustokauden aikana varmistetaan kolmen sairaanhoitopiirin välinehuollon yksiköiden 
välille tiivis yhteistyö- ja kehittämisverkosto. Yhteistyön kehittämisestä vastaavat 
välinehuollon vastaavat viranhaltijat. Yhteistyön tavoitteena on kehittää välinehuollon 
laatua ja luoda yhtenäistä välinehuoltokäytäntöä. Kolmen sairaanhoitopiirin välinehuollon 
asiakasrajapintaan vaikuttavat toimintatavat, palvelusuoritteet ja nimikkeistö sekä 
hinnoitteluperiaatteet yhtenäistetään. Sterilointitoiminnan käytäntöjä tarkastetaan ja 
listataan mahdolliset kehittämiskohteet. Laite- ja välinehankinnat sekä laitteiden 
huoltopalveluhankinnat toteutetaan yhteisesti sopimusosapuolien välillä aina kun se on 
mahdollista ja tarkoituksenmukaista. Vuosittain järjestetään sopimusosapuolien 
välinehuoltojen välillä yhteistoiminnassa koulutustilaisuuksia, jotka ovat avoimia koko 
erityisvastuualueen välinehuollon ammattilaisille. Liikelaitosten johtokunnat hyväksyvät 
osaltaan yhteistyö- ja kehittämisverkoston tavoitteet. 
 
3.2 Lääkehuolto 
 
Nykytila 
 
VSSHP hallinnoi sopimusosapuolien yhteistä lääkkeiden hankintarengasta, johon kuuluvat 
lisäksi Ålands hälso- och sjukvård ja maakuntien kaikki julkisen sosiaali- ja 
terveydenhuollon yksiköt. Yhteishankinnan toteuttamiseksi sopimusosapuolien 
peruslääkevalikoima on harmonisoitu ja käytössä ovat yhteiset tuotekoodistot. 
Tarkoituksena on myös järjestää yhteisesti lääkehuollon alan koulutusta 
sopimusosapuolien tarpeisiin. 
 
Tavoitetila 
 
Lääkehuollon koulutusta järjestetään sopimusosapuolien yhteistoimintana. Liikelaitosten 
johtokunnat hyväksyvät osaltaan yhteistyö- ja kehittämisverkoston tavoitteet. 
 
3.3 Hankinnat 
 

Nykytila 
 
Tyksin erityisvastuualueella hankinta- ja logistiikkapalvelut on toteutettu 
sopimusperusteisesti siten, että erva-yhteishankinnoissa VSSHP on hankinnat toteuttava 
taho. Erva-yhteishankinnat kattavat hoitotarvikkeiden, laitteiden ja apuvälineiden 
kilpailutuksien, päätöksenteon sekä sopimusten valvontaan ja ylläpitoon liittyviä tehtäviä. 
Yhteiskilpailutuksiin liittyy keskeisesti yhteisen nimikkeistön ylläpito ja kehittäminen, mikä 
helpottaa merkittävästi kilpailutuksiin ja hoitotarvikkeiden valintaan liittyvää tiedonkulkua. 
Erityisvastuualueella on sitouduttu hoitotarvikkeiden osalta kansalliseen SaiLab-
nimikkeistöön. Sopimusosapuolien lisäksi erva-yhteishankinnoissa ovat mukana kattavasti 
myös näiden alueiden sosiaali- ja perusterveydenhuollon julkiset organisaatiot. 
 
Tavoitetila 
 
Yhteishankintoja jatketaan ja kehitetään edelleen sopimusosapuolien ja muiden mukana 
olevien toimijoiden kesken tekeillä olevan lainsäädännön mahdollistamin tavoin. 
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3.4 Logistiikka 
 
Nykytila 
 
Logistiikkapalvelut toteutetaan tällä hetkellä Tyksin erityisvastuualueella 
sopimusosapuolien omana toimintana. Kuljetukset toteutetaan joko omana toimintana 
ja/tai hankitaan ostopalveluna ulkopuolisilta palveluntuottajilta. Logistiikkapalveluissa on 
olemassa Tyks ervassa yhteiset peruslähtökohdat toimitilojen ja tietojärjestelmien osalta. 
Apuvälineiden tilaaminen ja jakelu toteutetaan alueellisten apuvälinekeskusten kautta, 
jotka kuuluvat lääkinnällisen kuntoutuksen toimintaan. Logistiikkapalveluihin liittyy 
tarvikkeiden tilaaminen, varastointi ja kuljetukset sekä loppuasiakkaan tarvikelogistiikan 
toteuttaminen tilaus-hyllytyspalveluna. 
 
Tavoitetila 
 
Tavoitteena on tiivistää logistiikkayhteistyötä erva-alueella, siten että kokonaisuus palvelee 
mahdollisimman kattavasti julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoita tällä alueella. 
Organisoitumisella, tietojärjestelmäratkaisuilla ja asiakasrajapinnan määrittelyllä on 
merkittävä osa siinä, millaiseksi yhteistyö muotoutuu. Logistiikkayhteistyön 
toteuttamismallia ja sen laajuutta tullaan arvioimaan, kun Sote-uudistusta koskeva 
lainsäädäntö on vahvistettu. 
 
3.5 Tietojärjestelmäratkaisut ja niiden kehittäminen sekä tietopalvelut 
 
Nykytila 
 
VSSHP, SATSHP ja VSHP ovat yhdessä valmistelleet kolmen sairaanhoitopiirin yhteisen 
tietohallintostrategian vuosille 2013-2016. Strategiassa on kuvattu sopimusosapuolien 
tietohallinnon tavoitetila vuonna 2016 ja strategiset kehittämiskohteet. Strategiaa ei ole 
päivitetty sote-uudistuksen etenemisen johdosta. 
 
Tietopalvelujen osalta sopimusosapuolet ovat yhdistäneet tietopalveluyksikkönsä 
yhteisesti omistettuun osakeyhtiöön Medbit – 2M-IT Oy:ön, joka toimii erityisvastuualueen 
alueellisena toimijana. 
 
Tavoitetila 
 
Kansalliset IT-ratkaisut vaikuttavat oleellisesti erva-alueen IT-ratkaisuihin ja tulevat 
ohjaamaan niitä. Tietojärjestelmäratkaisuja koskevaa yhteistyötä toteutetaan erikseen 
sovittavien projektien kautta erva-johtoryhmän linjausten mukaisesti. Sopimusosapuolien 
tietohallinnosta vastaavat viranhaltijat edistävät yhteistyötä ja raportoivat yhteisistä 
kehittämishankkeista vuosittain erva-johtoryhmälle. 
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3.6 Taudinmääritykseen liittyvät palvelut 
 
Nykytila 
 
Kullakin sairaanhoitopiirillä on omat yksikkönsä taudinmääritykseen liittyviä palveluja 
(laboratorio, kuvantaminen, kliininen neurofysiologia, patologia) varten. 
 
Sopijapuolet tekivät selvityksen mahdollisen yhteisen sairaanhoidollisten palvelujen 
toimijan ja sen toimintamuodon osalta. Ensisijaisesti selvitystyö koski laboratorio- ja 
kuvantamistoimintaa sekä lääkehuoltoa lainsäädännön asettamissa rajoissa. Selvitys 
käsiteltiin sopimusosapuolien toimielimissä. 
 
Tavoitetila 
 
Taudinmääritykseen liittyvien palvelujen osalta kehitetään sopimuskaudella 
taudinmääritykseen liittyviä palveluja antavien yksiköiden yhteistyötä ja yhtenäistetään 
yksiköiden toimintatapoja. Yhteistyön toimintamuotoja voivat olla esimerkiksi laitekannan 
harmonisointi, yhteisten nimikkeistöjen käyttöönotto, laatujärjestelmien yhtenäistäminen ja 
vastaavat toimenpiteet. 
 
3.7 Taudinmääritykseen liittyvien näytteiden säilyttäminen 
 
Nykytila 
 
Turun yliopisto (TY), VSSHP, SATSHP ja VSHP ovat solmineet 7.5.2013 sopimuksen 
Auria Biopankin perustamisesta ja toiminnasta sekä omistajaosapuolten biopankkiin 
liittyvistä oikeuksista, velvollisuuksista ja hallinnoinnista. Biopankki on hallinnollisesti 
sijoitettu VSSHP:n organisaatioon Tyks-Sapa-liikelaitoksen patologian palvelualueelle. 
Auria Biopankki on käynnistänyt toimintansa 1.9.2013 ja se on saanut toimintalupansa 
10.3.2014, jolloin se on rekisteröity Valviran ylläpitämään valtakunnalliseen 
biopankkirekisteriin. Toiminta on vakiintunut edellisen sopimuskauden aikana ja Auria 
biopankki on suunnitellusti liittynyt Suomen Biopankkiosuuskuntaan.  
 
Tavoitetila 
 
Sopimuskaudella jatketaan biopankkitoimintojen kehittämistä ja arvioidaan yhteistyössä 
tapoja kehittää biopankkitoimintaa ja sen edellytyksiä edelleen. Tämä sisältää myös 
tarkastelun muiden tahojen (esim. Suomen biopankkiosuuskunta, FinnGen- konsortio) 
kanssa tehtävän yhteistyön edellytyksistä. 
.
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LIITE 4 
 
Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueen järjestämissopimukseen 
kunnallisvaltuustokauden vuodelle 2022. 
 
Mini-HTA 
https://www.webropolsurveys.com/S/83A7D0B284C69A17.par 
 
Lomakkeen täyttäjän tiedot 

Nimi: __________   Asema/titteli: __________ 

 Tulosvastuuyksikkö: __________ 

Sähköposti: __________  Puhelin: __________ 

 

 pvm________ 

Kysymykset 1-5 /JOHDANTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kohdat 6-14 /MENETELMÄ 

6. Mitkä ovat menetelmän käyttöindikaatiot? 

 

7. Miten uusi/ehdotettu menetelmä muuttaa nykykäytäntöä? Minkä käytössä olevan 

menetelmän uusi menetelmä korvaa? 

8. Onko tutkimusnäyttö koottu kirjallisuudesta ja arvioitu sairaalassa tai muualla? 

Kuvaile lyhyesti tulokset vaikuttavuudesta, turvallisuudesta ja kustannusvaikutuksista.  

9. Kirjoita tähän oleellisimmat viitteet ja arvioi tutkimusnäytön aste. 

 

10. Miten menetelmä vaikuttaa potilaiden diagnosointiin, hoitoon, hoivaan, 

kuntoutukseen ja sairauksien ehkäisyyn? 

11. Mitä riskejä, sivuvaikutuksia tai muita epätoivottuja vaikutuksia menetelmällä on? 

 

12. Kuinka pitkä on menetelmän oppimiskäyrä ja kuinka monta potilasta / toimija 

(yksikkö tai työntekijä) /vuosi tarvitaan riittävän osaamisen ylläpitämiseksi?  

13. Onko muualla Suomessa tai muissa maissa meneillään selvityksiä tai tutkimuksia 

menetelmän vaikutuksista? Mitä ja missä? 

14. Suositteleeko Käypä hoito, erikoislääkäriyhdistys tai jokin muu taho menetelmän 

käyttöä? Jos kyllä, mikä taho suosittelee. 

Kohdat 15-16 /POTILAS 

15. Liittyykö menetelmään erityisiä eettisiä tai psykologisia pohdintoja? Minkälaisia? 

 

1. Kuka tai mikä taho ehdottaa aihetta? (sairaala, tulosvastuuyksikkö, henkilö) 

 

2. Mikä on ehdotetun terveydenhuollon menetelmän nimi? 

 

3. Mitä muita tahoja ehdotus koskee omassa sairaanhoitopiirissä tai erityisvastuualueella? 

 

4. Onko sama taho aiemmin tai muussa yhteydessä ehdottanut tämän menetelmän 

käyttöön ottoa? Milloin ja missä yhteydessä? 

5. Onko menetelmä jo käytössä omassa sairaanhoitopiirissä tai erityisvastuualueen 

muussa toimintayksikössä tai muualla Suomessa? Missä ja mistä alkaen? 

https://www.webropolsurveys.com/S/83A7D0B284C69A17.par
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16. Miten menetelmä vaikuttaa potilaan elämänlaatuun, sosiaalisiin olosuhteisiin tai 

toimeentuloon? Mitä taloudellisia uhrauksia menetelmä edellyttää potilaalta? Minkälaista 

hoivaa tai tukea potilas tarvitsee toipumisvaiheessa? 

 

Kohdat 17-23 /ORGANISAATIO 

17. Arviolta kuinka monta potilasta menetelmällä tutkitaan tai hoidetaan vuodessa 

omassa toimintayksikössäsi?  

18. Miten menetelmä vaikuttaa henkilöstötarpeeseen käyttöönottovaiheessa ja pitkällä 

aikavälillä? Miten menetelmä vaikuttaa eri työntekijäryhmien tehtäviin? 

19. Montako henkilöä koulutetaan menetelmän hallintaan ja mitä koulutusta henkilökunta 

tarvitsee? 

20. Seuraako menetelmästä tarvetta muutoksiin tiloissa, laitteissa, tietojärjestelmissä tai 

toimintaprosesseissa? Minkälaisia? 

21. Miten menetelmän käyttöönotto vaikuttaa muiden yksiköiden toimintaan, jotka 

osallistuvat menetelmän kohteena olevien potilaiden hoitoon? 

22. Miten menetelmän käyttöönotto vaikuttaa yhteistyöhön muiden sairaaloiden tai 

perusterveydenhuollon kanssa? Vaikutukset hoitoketjuun? Vaikutukset ervalla sovittuun 

työnjakoon? 

23. Milloin menetelmä voidaan ottaa käyttöön? 

 

 

Kohdat 24-31 /TALOUS 

24. Mitä perustamiskustannuksia menetelmän käyttöönotosta aiheutuu? Laitehankintoja, 

remonttia, koulutusta tai muuta vastaavaa? 

25. Mitä kustannusvaikutteisia toiminnallisia seuraamuksia menetelmän käyttöönotolla 

on esimerkiksi hoitoaikoihin, työajan käyttöön, työnjakoon tai seurantatutkimusten 

tarpeeseen? 

26. Mitkä ovat arvioidut kustannukset yhtä potilasta kohti? Mitkä ovat menetelmän 

vuosittaiset ylläpitokustannukset? Arvioi myös minimi- ja maksimirajat. 

27. Mitkä ovat toimintayksikölle kohdistuvat kokonaiskustannukset (minimi- ja 

maksimirajoineen) vuodessa? Miten ne kehittyvät seuraavan viiden vuoden aikana? 

28. Vähentääkö menetelmän käyttöönotto jonkin muun menetelmän käytöstä aiheutuvia 

kustannuksia? Mikä on arvioitu kustannussäästö vuodessa?  

29. Kuinka usein menetelmään liittyviä laitteita tarvitsee uusia? 

 

30. Mitä kustannuksia aiheutuu muille sairaaloille tai hoitoketjuihin osallistuville 

tahoille? (minimi- ja maksimiarvio) 

31. Mitä epävarmuustekijöitä talouslukuihin sisältyy? 

 

 

MUUT KOMMENTIT: 
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1 Hankkeen tausta 

Pohjanmaan maakunnan väestömäärä on 175 816 (2020). Asukasmäärän odotetaan 
vähenevän jonkinverran (1,2 %) tulevien vuosien aikana mutta ikääntyneiden määrä lisääntyy. 
Elinajanodote on Suomen korkein (82,9 vuotta). Väestö puhuu äidinkielenään ruotsia (49,5 %) 
ja suomea (43,7 %). Maahanmuuttajia on (6,8 %). Työllisyystilanne on maan parhaimpia ja 
työttömien osuus työvoimasta on maan pienimpiä. (www.obotnia.fi, THL 2020)  

THL:n arvioinnin mukaan Pohjanmaan väestö on maan terveimpää. Terveyspalvelujen 
järjestämisessä painottuu perusterveydenhuolto ja sosiaalipalveluissa ympärivuorokautisten 
palvelujen osuus on hieman keskimääräistä suurempi. Palvelujen saatavuus ja 
toimintakäytännöt vaihtelevat kuntien välillä ja palveluvalikoimassa on myös suuria vaihteluita 
alueella. Yhteistä on kuitenkin kuntien heikko kyky vastata palvelutuotannossa 
ennaltaehkäisevästi ja ennakoiden. Nuorten aikuisten psykiatrisen laitoshoidon käyttö on 
kasvanut. Sosiaali- ja terveyspalveluja käyttäneiden kokemusten mukaan palveluiden 
sujuvuudessa on kehittämistarpeita. Hoitoon pääsyn (2019) osalta löytyy alueella puutteita suun 
terveydenhuollossa eikä hoitotakuun vaatimukset toteudu kaikilta osin terveyskeskuksen 
vastaanotolle pääsyssäkään (katso taulukot 1 ja 2). Sotkanetin (2019) tilastojen mukaan 6,4 %  
joutui odottamaan kiireetöntä lääkärin aikaa yli 3 kk (taulukko 1) ja Avohilmon (2019) raportin 
mukaan 11 % joutui odottamaan hammaslääkärille hoitoon pääsyä yli 3 kk (taulukko 2). 
Toisaalta Pohjanmaan alueen kuntien haasteet vaihtelevat ja ovat erilaisia väestömäärältään ja 
käytännöiltään. Koska Pohjanmaan tilastoinnissa on epäselvyyksiä on valittu taulukkoihin 1 ja 2 
vuoden 2019 tiedot. Vuoden 2020 ja 2021 tilastotiedoista on suuria puutteita.  

 

Taulukko 1. Kiireettömän käynnin odotusajat koko maassa ja Pohjanmaalla (Sotkanet 2019) 

 

Taulukko 2. Hoitoonpääsy Pohjanmaalla (THL/Avohilmo 2019) 

Hoitoon pääsyn seurannassa ja arvioinnissa on tärkeää, että seurantaindikaattoritietoon 
voidaan luottaa ja että tieto kuvaa mitattavaa ilmiötä. Pohjanmaan ensimmäisenä tavoitteena on 
kehittää tilaistotiedon keruuta, jotta se on kattavaa ja luotettavaa. Toisena tavoitteena on 
vuoden 2022 syksyllä täyttää nykyiset hoitotakuu määräykset ja vuoden 2023 lopussa 
valmistelussa olevat hoitotakuu määräykset sekä terveyskeskuksen lääkärin vastaanotolle ja 
hammaslääkäripalveluissa, jotka siis eivät vielä täysin toteudu (katso taulukot 1 ja 2).  

Tämä hankesuunnitelma on Pohjanmaan Tulevaisuuden SoteKeskus hankkeen 
täydennyshakua varten tehty päivitetty suunnitelma, jossa on huomioitu sekä STM:n 

Kiireettömän käynnin odotusaikahoidon tarpeen arvioinnista % 

toteutuneista käynneistä (2019) Koko maa Pohjanmaa

Avosairaanhoidon lääkärille yli 3 kk 2,5 6,4

Avosairaanhoidon lääkärille yli 7 vrk 55,4 47,1

Hammaslääkärille yli 21 vrk 56,1 54,8

Lähde Sotkanet

Hoitoonpääsytiedot hoidon tarpeen 

arvioinnista käyntiin, % 

hoitoonpääsykäynneistä, Pohjanmaa

0-21vrk 22-90vrk 91-180vrk yli 180 vrk

Hammaslääkäri 52 37 9 2

Lähde THL/Avohilmo

http://www.obotnia.fi/
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tapaamisessa esille nousseita kehittämiskohteita että THL:n arviointien (2020 ja 2021) tuloksia. 
Nykyisen Pohjanmaan Sotekeskus hankkeen hankehallinnoijana toimii vuoden 2021 loppuun 
asti Vaasan sairaanhoitopiiri. Kun Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä (HYKY) aloittaa 
toimintansa 1.1.2022, siirtyy hankehallinnointi kuntayhtymälle ja myöhemmin 2023 Pohjanmaan 
hyvinvointialueelle. Täydennyshaun hankesuunnitelma on tehty yhteistyössä HYKY 
valmistelutyön kanssa kuten myös osaamiskeskusten ja alueen järjestöjen kanssa.  

Kun tässä täydennyshaun hankesuunnitelmassa käytetään käsitteitä ”käynnissä oleva” tai 
”nykyinen” hanke, tarkoitetaan käsitteillä valtionrahoitusta saanutta Pohjanmaan Tulevaisuuden 
SoteKeskus hanketta (VN/10688/2020, projektinumero 5500M-SOTE.0014.). Käytettäessä 
käsitteitä ”täydennyshaun suunnitelma” tai ”täydennyshaku” viitataan lisärahoitusta haettaviin 
hanketeemoihin. Täydentävää rahoitusta on täydennyshaun avulla tarkoitus hakea nykyisten 
teemojen laajentamiseen tai syventämiseen kuten myös uusien teemojen käyttöönottoon ja 
jonojen purkuun esimerkiksi suun terveydenhuollon ja sotekeskuksen vastaanottopalveluiden 
saatavuuden parantamiseksi. Täydennyshaun rahoitus on tärkeä, kun nykyisessä Sotekeskus 
hankkeessa mallinnettuja ja pilotoituja toimintamalleja sekä menetelmiä otetaan 
systemaattisesti käyttöön koko hyvinvointialueella. Tämän onnistumiseksi tarvitaan myös 
jonojen purkua. Mallien käyttöönoton avulla parannetaan perustason palvelujen saatavuutta ja 
valmistaudutaan tulevaan hoitotakuu velvoitteeseen.  

Pohjanmaan Sotekeskus hankkeen kehittämistyön viitekehyksenä ollut ns. ”bottom up” 
näkökulma, jossa toiminnan muutos ajatellaan toteutuvan palvelutuotannon käytännön 
toimintamalleja kehittämällä, jatkuu edelleen täydennyshaussa. Hankkeen jälkeen mallit on 
juurrutettu hyvinvointialueen organisaatioon.  

Pohjanmaan Tulevaisuuden SoteKeskus hanke – täydennyshaku osana Pohjanmaan 
hyvinvointialueen kehittämiskokonaisuutta 

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän (HYKY) valmistelutyötä on tehty 2020-2021 
aikana. Korona pandemia on asettanut omat haasteensa valmistelutyölle kuten myös 
Sotekeskus hankkeelle. Kruunupyy ei ole mukana kuntayhtymän aloittaessa toimintaansa 
1.1.2022. Korsnäs ei ole siirtänyt järjestämisvastuuta kuntayhtymälle sosiaalihuollon palveluiden 
osalta. Toisaalta kyseiset kunnat ovat mukana käynnissä olevassa Pohjanmaan Sotekeskus 
hankkeessa. Kuntayhtymävalmistelun lisäksi Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelu etenee 
kansallisten linjausten ja soteuudistus lainsäädännön mukaisesti.  

HYKY organisaatio muodostaa perustan Pohjanmaan Sotekeskus hankkeen kehittämistyölle ja 
turvaa kehittämistyön jatkuvuuden hankekauden jälkeen. Sotekeskus hankkeen interventiot 
sijoitetaan HYKY organisaatiossa palvelutuotantolinjaan (asiakaspalvelukeskus, psyksosiaaliset 
palvelut, Sotekeskus ja perhekeskus). Hankkeen interventiot edesauttavat HYKY organisaation 
sisällöllisen kehittämisen ja toimintamallien rakentamisen vuonna 2022 ja edelleen 
hyvinvointialueella vuoden 2023 jälkeen. Palvelujen järjestäjän näkökulmaa edustaa HYKY 
organisaatiossa kolme sektorijohtajaa, joiden tehtävänä on seurata ja arvioida väestön tarpeita 
ja suhteuttaa palvelutuotanto, jotta se vastaa tarpeisiin ja on laadukasta. Sektorijohtajat 
hyödyntävät rakenneuudistus hankkeessa luotuja tietojohtamisen malleja ja tunnuslukuja 
seurantaan ja arviointiin. Koska Sotekeskus hankkeen interventioiden juurruttaminen kulkee 
käsi kädessä HYKY organisoitumisen kanssa ja myöhemmin Hyvinvointialueen kanssa, on 
todennäköisyys suuri, että toimintamallien ylläpito jatkuu myös hankekauden jälkeen.   

Rakenneuudistus hankkeessa on nykyisen Sotekeskus hankkeen rinnalla otettu käyttöön 
digitaalisia työvälineitä ja teknologisia ratkaisuja (esim. Oma-olo, PATA). Näiden avulla on 
pyritty uudistamaan palvelujen tuotantotapohjaa sekä kehittämään palveluverkkoa 
monimuotoisemmaksi. Digitaalisten työvälineiden käyttöönotto on kuitenkin ollut alueellisesti 
rajoittunutta. Tämä asettaa haasteita alueellisten asiakas- ja palveluohjauksen prosessien 
sisällölliselle kirkastamiselle ja uusien sisällöllisten toimintamallien käytön oppimiselle. Tätä 
työtä on tarkoitus jatkaa Sotekeskus hankkeessa syventämällä ja laajentamalla asiakas- ja 
palveluprosessien sisällöllistä mallintamista täydennyshaun avulla. Pitkän aikävälin tavoitteena 
on se, että asiakkaan yhteydenotto on helppoa. Digitaaliset työvälineet edistävät palveluiden 
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saatavuutta ja lisäävät palveluiden monimuotoisuutta ja monipuolisuutta.Työvälineiden käyttö 
tulee olla sujuvaa, tarkoituksenmukaista ja asiakaslähtöistä (vrt. myös ICT ja RRF hankehaut). 

Käynnissä olevan Pohjanmaan Sotekeskus hankkeen avulla pyritään luomaan perusta yhteisille 
toimintakäytännöille ja näyttöön perustuvien työmenetelmien käytöille perustason 
palvelutuotannon etulinjaan Pohjanmaan maakunnassa. Hankkeen interventiot kohdentuvat 
varhaiseen puuttumiseen ja ennaltaehkäisevän sekä ennakoivan näkökulman vahvistamiseen 
ja sosiaalityön kiinnittämiseen osaksi Sotekeskuksen vastaanottopalveluja. Pitkällä tähtäimellä 
pyritään vähentämään väestön ohjautumista raskaimpiin palveluihin.  

Täydennyshaussa laajennetaan hankkeen kohderyhmää kaikkiin ikäryhmiin. Lisäksi 
syvennetään intergraatiota ja sote professioiden välistä yhteistyötä yli organisaatio- ja 
sektorirajojen monialaisen tiimityön toimintamallin avulla. Kotikuntoutouksen pilotointi laajenee 
alueelliseksi toimintamalliksi, johon nivotaan yhteen eri toimijoita ja toimintatapoja sekä 
etäkuntoutusmahdollisuus. YTA tason psykososiaalisen hyvinvoinnin yhteistyörakenteita 
kehitetään ja kohdennetaan IPC menetelmän käyttö kaiken ikäisille (huom. YTA erillishaku 
jaaiesitoumus).  

Pohjanmaan Sotekeskus hanke on kansallisesti hyödyllinen, sillä se nostaa esille uutta 
näkökulmaa asiakas- ja palveluohjauksen asiakastarvesegmentointiin. Palveluohjauksen ja 
sosiaaliohjauksen välisten yhteyksien ja rajapintojen tarkastelu tuo esille uutta näkökulmaa 
monialaisen palveluohjauksen kokonaisuuteen. Kaksikieliset toimintamallit ovat kansallisesti 
hyödynnettävissä. Pohjanmaan IPC menetelmän käyttöönoton alueellinen toimintamalli on 
kiinnostava.



  

   

   

    

 

 

 

2 Täydennyshaun ja käynnissä olevan Sotekeskus hankkeen tavoitteet 

Käynnissä olevan Pohjanmaan Tulevaisuuden Sotekeskus hankkeen nykyisten kohderyhmien 
(ikäihmiset ja lapset, nuoret ja perheet) palvelujen saatavuutta, tarkoituksenmukaisuutta, 
ennakointia ja monialaisuutta pyritään parantamaan ottamalla käyttöön palveluohjauksen sote 
integroituneet toimintamallit ja tarveperustaiset asiakassegmentit. Lisäksi pilotoidaan 
ennaltaehkäiseviä interventioita osana palveluohjausta (esim. kotikuntoutus). Tavoitteisiin 
pyritään mallintamalla perhekeskuksen toimintamalli ja pilotoimalla perhekeskuksen 
kohtaamispaikka sekä ottamalla käyttöön työmenetelmiä varhaisen puuttumisen tueksi (mm. 
Lapset puheeksi). Nuorten psykososiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi pilotoidaan IPC 
menetelmän käyttöä yläkouluissa (n=5). Palveluohjauksen ja perhekeskuksen moniammatillisen 
tiimityön avulla edistetään palvelukokonaisuuksien toteuttamista ja monialaista näkökulmaa 
(kuvio 1).  

Nykyinen Sotekeskus hanke etenee prosessitavoitteiden mukaisesti, joskin aikataulullisesti 
suunniteltua hieman hitaammin. Korona pandemia on rajoittanut face to face työskentelyä ja 
hidastanut interventioiden toteuttamista. Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän 
valmistelu on myös vaikuttanut interventioiden toteuttamisaikatauluun.  

 

 

Kuvio 1. Käynnissä olevan Pohjanmaan Tulevaisuuden Sotekeskus hankkeen (2020-2022) 
kehittämisen kohteet ja hyötytavoitteet 2022   

Täydennyshaun suunnitelmassa laajennetaan ja syvennetään nykyisiä hanketeemoja. 
Täydentävää avustusta haetaan myös uusia teemoja varten. Nämä kohdentuvat erityisesti 
Sotekeskuksen vastaanottopalveluiden sisällölliseen kehittämiseen ja saatavuuden 
parantamiseen. Asiakasosallisuutta kehitetään luomalla järjestöyhteistyön toimintamalli (kuvio 
2). Hyvinvointialueen digitaalisten työvälineiden käyttöönottoon (ktso RRF) valmistaudutaan 

sisällöllisten prosessien ja toimintamallien kehittämistyöllä. 
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Kuvio 2. Täydennyshaun kehittämiskohteet osana Pohjanmaan hyvinvointialueen 
organisaatiorakennetta 

Pohjanmaan Sotekeskus hankkeen kokonaisuutta voi olla tarkoituksenmukaista tarkentaa, kun 
RRF haku aukeaa, jotta päällekkäisyyksiä näiden kahden osalta voidaan välttää. STM:n 
rahoittaman ”Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille” hankehaussa on 
huomioitu Sotekeskus hankkeen kehittämisteemat.  

2.1 Hyötytavoitteet 2022 – nykyinen Sotekeskus hanke ja täydennyshaku 

2.1.1 Saatavuus, oikea-aikaisuus, jatkuvuus – NYKYINEN HANKE 

Aluetason palveluiden saatavuus paranee, kun 

- Palveluohjauksen so + te toimintamalli otetaan käyttöön 
- Perhekeskuksen toimintamalli mallinnetaan.  
- IPC menetelmä pilotoidaan ja otetaan moniammatillinen tiimityö käyttöön 
- Perhekeskuksen kohtaamispaikka toimintamalli yhdyspintoineen mallinnetaan 

- Pohjanmaan rakenneuudistus hankkeen kanssa yhteistyönä lisätään sähköistä asiointia ja 
monikanavaisten palveluiden käyttöä mm. Oma-olo, oirearviot ja chat. 

Asiakassegmentit tunnistetaan ja vastataan tarkoituksenmukaisesti erilaisiin tarpeisiin, kun  

- RAI MAPLe tunnusluvut otetaan systemaattiseen käyttöön ja muodostetaan näistä 
asiakassegmentit (THL 13/2017) 

- Muodostetaan asiakassegmentit LP keskustelun ja neuvonpidon (mielenterveys.fi) sekä 
voimaperheet (Turun yliopisto) screening tietoa hyödyntämällä   

- IPC menetelmä otetaan pilottikäyttöön ja laaditaan koordiointimalli (TYKS erva) 
- Rakenneuudistus hankkeen yhteistyönä pilotoidaan so+te palveluohjauksen 

tuotannonohjausjärjestelmä (SBM alusta) ja laaditaan ennakointimalli ennaltaehkäisevään 
työhön 

Saatavuus, oikea-aikaisuus, jatkuvuus – TÄYDENNYSHAKU 

Aluetason palveluiden saatavuus paranee, kun 

Asiakaspalvelukeskuksessa: 

- Mallinnetaan ja otetaan käyttöön asiakaspalvelukeskuksessa asiakas/palveluohjauksen 
sisällölliset prosessit ja palvelukatalogi (Rakenneuudistus hankkeen jatkokehittämistarve) 
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- Asiakaspalvelukeskuksen palvelukatalogin valikoimaa kehitetään mm. kolmannen 
sektorin/järjestöjen kanssa yhteistyössä (rakenneuudistus hankkeen jatkokehittämistarve) 

- Sosiaaliohjaus, joka sisältää yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen neuvontaa, ohjausta ja 
tukea palvelujen käytössä kuten myös yhteistyötä eri tukimuotojen yhteensovittamisessa 
(edellyttää päätöstä), mallinnetaan prosessina ja menetelmänä osaksi 
asiakaspalvelukeskuksen palveluohjauksen kokonaisuutta 

- Mallinnetaan ja otetaan käyttöön asiakkaiden palveluihin ohjautumisen prosessit (esim. 
SAS) osaksi asiakaspalvelukeskuksen palveluohjauksen kokonaisuutta.  

- Sairaalan päivystykseen ohjautuneiden asiakkaiden palvelutarve selvitetään ja 
päivystykseen ohjautumisen prosessit perustason Sotekeskus palveluissa mallinnetaan. 
Tarkoituksena on tunnistaa ne henkilöt, jotka eivät tarvitse päivystyksen palveluita ja 
edistää heidän perustason palveluiden saatavuutta 

Perhekeskuksessa: 

- Otetaan systemaattisesti käyttöön perhekeskuksen alueellinen toimintamalli 
työmenetelmineen (mm. Lapset Puheeksi/LP) 

- Otetaan systemaattisesti käyttöön perhekeskuksen kohtaamispaikka toimintamalli 
- Pilotoidaan sähköisen perhekeskuksen käyttöönottoa edistäviä toimintaprosesseja (esim. 

rajapinnat asiakaspalvelukeskuksen palveluohjauksen kokonaisuuteen) 
- Laajennetaan Voimaperheet interventiota 

Sotekeskuksen vastaanotolla: 

- Mallinnetaan Sotekeskuksen vastaanottotoiminnassa päihde/riippuvuuspalveluihin 
ohjautumisen prosessit ja rajapinnat  

- Otetaan käyttöön työvälineet päihteiden riskikäytön/riippuvuuden tunnistamiseen ja 
varhaiseen puuttumiseen Sotekeskuksen vastaanotolla  

- Laajennetaan IPC menetelmän käyttöönottoa Sotekeskuksen vastaanottotoimintaan 
(aikuiset ja ikäihmiset) osaksi varhaista tukea 

- Rakennetaan koordinointimalli Pohjanmaan IPC menetelmän käyttöönottoon perustasolle ja 
YTA tasolle. Laajennetaan IPC menetelmäosaamista yläkoulujen oppilashuollossa ja 
koulutetaan rinnalla myös toisen asteen oppilashuollon työntekijöitä.  

- Toteutetaan maksuttoman ehkäisyn kokeilu tasavertaisten palvelujen turvaamiseksi alueella 
- Edellä kuvattujen kehittämistoimenpiteiden toteuttamiseksi anotaan täydennyshaussa 

määrärahoja terveyskeskusten vastaanoton tarvittavien hoitojonojen purkamiseen.  

Sotekeskuksen suun terveydenhuollossa: 

- Mallinnetaan Sotekeskuksen hammashuollossa ennaltaehkäisevät toimintamallit ja 
palveluihin ohjautumisen prosessit sekä lisätään ennaltaehkäisevää osaamista  

- Edellä kuvattujen kehittämistoimenpiteiden toteuttamiseksi anotaan täydennyshaussa 
määrärahoja hammaslääkäripalveluiden hoitojonojen purkamiseen  

Asiakassegmentit tunnistetaan ja vastaan tarkoituksenmukaisesti erilaisiin tarpeisiin, kun 

- Otetaan käyttöön RAI työvälineet ja RAI segmentointi palveluihin ohjautumisessa ja SAS 
prosessissa  

- Mallinnetaan koti- ja etäkuntoutuksen alueellinen toimintamalli käynnissä olevan hankkeen 
pilotointeja hyödyntäen ja syvennetään kotikuntoutuksen toteuttamista etäkuntoutuksen 
toimitavoilla ja parannetaan kotikuntoutukseen pääsyä myös alueilla, joilla 
terapiahenkilöstön saatavuus on heikkoa. 

- Luodaan ja mallinnetaan sekä otetaan käyttöön jalkautuva tiimi toimintamalli nuorten 
psykokososiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi (Varhain malli, HYKS) koko Pohjanmaan 
alueella. Tätä varten koulutetaan ja perehdytetään tarkoituksenmukaisten 
työvälineiden/menetelmien käyttöön.  

2.1.2 Ennaltaehkäisy ja ennakointi NYKYINEN HANKE 

Tunnistetaan ne asiakkaat, jotka hyötyvät ennaltaehkäisevistä palveluista ja vastataan tarpeisiin 
tarkoituksenmukaisin interventioin, kun  
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- Ohjataan asiakkaat asiakassegmentointia hyödyntäen tarvepohjaisesti ennaltaehkäiseviin 
interventioihin sekä arvioidaan ohjautumista ja interventioiden vaikutuksia systemaattisesti  

Palvelutuotannossa on laajempi ennaltaehkäisevien palvelujen valikoima, kun 

- Otetaan käyttöön/pilotoidaan ennaltaehkäiseviä interventioita kuten: 
kotikuntoutus/etäkuntoutus (ikäihmiset), elintapaohjaus (ikäihmiset) sekä LP keskustelu ja 
neuvonpito (lape) ja Voimaperheet perheinterventio.  

Ennaltaehkäisy ja ennakointi – TÄYDENNYSHAKU 

Tunnistetaan ne asiakkaat, jotka hyötyvät ennaltaehkäisevistä palveluista ja vastataan tarpeisiin 
tarkoituksenmukaisin interventioin, kun  

- Otetaan käyttöön kotikuntoutuksen ja elintapaohjauksen alueellinen toimintamalli 
vaikuttavuustunnuslukuineen ja asiakassegmenteineen hyödyntäen toteutettuja pilotointeja 

o Mallinnetaan ja otetaan käyttöön sujuvat konsultaatiomallit kotikuntoutusta 
toteuttavien ja tiiviissä yhteistyössä toimijoiden kesken 

o Mallinnetaan alueen yhteiset toimintakäytänteet etäkuntoutuksessa 
- IPC menetelmä otetaan käyttöön Sotekeskuksen vastaanotoilla (aikuiset, ikäihmiset)  
- Otetaan käyttöön työvälineet päihteiden riskikäytön/riippuvuuden tunnistamiseen ja 

varhaiseen puuttumiseen Sotekeskuksen vastaanotolla 
- Otetaan käyttöön Sotekeskuksen hammashuollossa ennaltaehkäisevät toimintamallit ja 

edistetään tähän liittyvää osaamista sekä puretaan hammaslääkäripalvelujen hoitojonoja 
- LP menetelmä viedään perhekeskuksen rakenteisiin, johtamiseen ja kiinnitetään 

rajapintoihin (esim. varhaiskasvatus, koulut, lastensuojelu) 

2.1.3 Laatu ja vaikuttavuus NYKYINEN HANKE 

Palveluohjauksen ja perhekeskuksen prosessit on määritelty, seuranta ja arviointi on 
systemaattista, kun 

- Lähtötilannearviointi toteutetaan alueen laatutyöskentelyä (LabQuality) ja sisäistä auditointia 
hyödyntäen.  

- Hankkeessa määritellään palveluohjauksen ja perhekeskuksen sote integroidut prosessit 
- Ennaltaehkäisevien interventioiden käyttö perustuu näyttöön perustuvaan tietoon ja 

menetelmiin  

Tiedon hyödyntäminen johtamisessa ja palvelutuotannossa on alueella lisääntynyt, kun  

- Tietojohtamisen avulla tunnistetaan riskiryhmät ja hyödynnetään kehitettyjä 
raportointikokonaisuuksia (rakenneuudistus hanke) palvelujen saatavuuden parantamiseksi.  

- Tietojohtamisen avulla tunnistetaan ennaltaehkäisevien interventioiden vaikutukset 

Asiakkaiden tyytyväisyys palveluihin on lisääntynyt, koska 

- Asiakkaiden palvelutarpeisiin vastaan asiakastarvesegmentointia käyttäen 
tarkoituksenmukaisesti, jolloin asiakasohjautuvuus paranee. 

- Digitaalisia yhteydenottokanavia on lisätty (rakenneuudistus: Oma-olo). Asiakkailla on 
mahdollisuus ottaa yhteyttä ammattilaisiin ajasta ja paikasta riippumatta.  

- Moniammatillisen tiimityön käyttöönotto vähentää asiakkaan pallottelua, selkeyttää 
asiakkaan roolia palvelukokonaisuudessa ja edistää asiakkaan osallisuutta 
palveluohjauksessa ja perhekeskuksessa 

Palvelut ovat kaksikielisiä ja toimivia myös maahanmuuttajataustaiselle väestölle, kun 

- Kaikki hankkeen interventiot ja toimintamallit kehitetään kaksikielisinä 
- Monikulttuurisuus on huomioitu ikäsegmenteissä 

Laatu ja vaikuttavuus – TÄYDENNYSHAKU 

Nykyisessä Sotekeskus hankkeessa on työstetty laatu ja vaikuttavuusteemaa yhteistyössä 
HYKY valmistelun ja rakenneuudistus hankkeen (osa-alue 2) kanssa. Kehittämiskohteena on 
pääosin ollut so + te prosessien mallintamistyö ja interventioiden vaikutusten mittaamiseen 
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liittyvät tunnusluvut. Täydennyshaun hyötytavoitteet laadun ja vaikuttavuuden osalta ovat samat 
kuin nykyisen Sotekeskus hankkeen (katso 2.1.3) mutta uutena kohderyhmänä on lisäksi myös 
Sotekeskuksen vastaanottotoiminta.  

Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymä on kiinnostunut osallistumaan STM:n koordinoimaan 
kansallisen kuntoutuksen itsearviointimittareiden kokeiluhankkeeseen koskien työikäistä 
väestöä. Kiinnostuksen kohteena ovat erityisesti eläkeiän kynnyksellä olevat. 
Kokeiluhankkeessa työikäisten TULES-asiakkaiden itsearviointi toteutetaan TOIMIA-
suosituksen mukaisilla mittareilla (WHODAS 2.0, PROMIS-10, Eurohis-8). 

2.1.4 Monialaisuus ja yhteentoimivuus  NYKYINEN HANKE 

Asiakkailla, joilla on monialaisia palvelutarpeita, hyötyvät palvelukokonaisuuksien koordioinnista 
yhteyshenkilön avulla, koska 

- Moniammatillinen tiimityö edistää asiakaslähtöistä toimintaa ja kohdentaa tiimin 
asiantuntijuuden asiakkaan tarpeen mukaisesti ja asiakkaan hyödyksi 

Moniammatillinen tiimityö selkeyttää ammattiryhmien välisiä rooleja ja työprosesseja, vähentää 
toiminnan päälleekkäisyyksiä ja hukkaa, koska 

- Asiakkaan so+te palvelukokonaisuus tulee näkyväksi kuten myös asiantuntijuuden tarve 
palvelukokonaisuudessa 

Moniammatillinen/monialainen osaaminen on lisääntynyt, koska  

- Moniammatillinen tiimityö on lisännyt verkostomaista ja ylisektoraalista yhteistyötä sekä eri 
professioiden välistä vuorovaikutusta. 

- Moniammatillinen osaaminen maahanmuuttajaväestön erityistarpeiden tunnistamiseksi 
asiakassegmenteissä on vahvistunut 

Monialaisuus ja yhteentoimivuus – TÄYDENNYSHAKU 

Moniammatillisen tiimityön käyttöönottoa laajennetaan Sotekeskuksen vastaanottotoimintaan. 
Täydennyshaun hyötytavoitteet monialaisuuden ja yhteentoimivuuden osalta ovat samat kuin 
nykyisen Sotekeskus hankkeen (katso 2.1.4). Lisäksi hyötytavoitteiden saavuttamiseksi: 

- Mallinnetaan sujuvat konsultaatio/yhteistyömallit Sotekeskuksen vastaanottotoimintaan eri 
ammattiryhmien välillä sekä luodaan sisällöllinen perusta digitaalisten työvälineiden ja 
ratkaisujen käyttöönotolle jatkossa.  

- Sotekeskuksen vastaanottotoimintaan sijoittuvien sosiaalihuollon (aikuissosiaalityö, 
terveyssosiaalityö, gerontologinen sosiaalityö) ja terveydenhuollon prosessit sekä 
yhtymäpinnat määritellään, kuvataan ja mallinnetaan osaksi Sotekeskuksen monialaista ja 
asiakaslähtöistä vastaanottopalvelujen kokonaisuutta. Lisäksi selkiytetään omatyöntekijän 
roolit.  

2.1.5 Kustannusten nousun hillintä SEKÄ NYKYINEN HANKE ETTÄ TÄYDENNYSHAKU 

Vaikuttavien työmentelmien käyttöönotto tuottaa vaikuttavampia tuloksia 

Väestön oma-arviointi sekä itsehoitovalmiuksien edistäminen, monipuolisemmat 
yhteydenottokanavat ja asiakaspalvelukeskuksen palveluohjauksen kehittäminen ohjaavat 
väestön tarkoituksenmukaisimpiin palveluihin ja vähentävät tarvetta ottaa päivystykseen 
yhteyttä tai ohjautumista ”raskaampien palvelujen” piiriin.  

Moniammatillinen tiimityö ja näyttöön perustuvan tiedon hyödyntäminen ja käytännöntutkimus 
mahdollistavat henkilöstön osaamisen lisääntymisen, uralla etenemisen, työhyvinvoinnin 
edistämisen vaikuttaen välillisesti siihen, että resurssien saatavuus ja hyödyntäminen paranee. 

Tiedolla johtamisen toimintamallien ja työkalujen käyttöönotto edesauttaa palvelutuotannon 
seurantaa ja arviointia tarvekohtaisesti ja kustannusvaikuttavasti vaikuttaen välillisesti 
palveluverkkoon ja palvelujen saatavuuteen 
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Digitalisten palvelujen ja työvälineiden käytön laajentaminen ohjaa väestöä käyttämään itselleen 
sopivia palveluratkaisuja, vähentää palvelutuotannon päällekkäisyyttä ja ”hukkaa”, parantaa 
tiedonkulkua ja edistää palvelujen saatavuutta.  

Palvelu/asiakasohjaus/palveluintegraatio kohdentaa palveluja ennakoivasti ja 
ennaltaehkäisevästi sekä poistaa päällekkäisyyksiä. Varhainen puuttuminen/moniammatillinen 
ja monialainen elintapaohjaus ja etäkotikuntoutus ehkäisee kustannusten kasvua ja parantaa 
asiakkaan elämän laatua ja osallistumista omaan arkeen.  

Sotekeskuksen vastaanottotoiminnan ja suun terveydenhuollon kehittäminen (täydennyshaun 
uudet teemat) edistävät osaltaan etulinjassa olevien palveluiden tarkoituksenmukaista 
kohdentumista ennaltaehkäisevästi ja ennakoivasti parantaen siten myös näiden saatavuutta 
(hoitotakuu). Tällä on pitkällä tähtäimellä kustannusvaikuttava merkitys. Toimintamalli 
Sotekeskuksen ja kolmannen sektorin/järjestöjen väliseen yhteistyöhön ohjaa asiakkaita 
ennaltaehkäisevästi ja kustannusvaikuttavasti. Asiakaspalvelukeskuksen ja Sotekeskus 
vastaanoton sisällöllisten prosessien määrittäminen luo perustan digitaalisten työvälineiden 
käyttöönottoon jatkossa.  

2.2 Prosessitavoitteet: NYKYINEN HANKE JA TÄYDENNYSHAKU 

A. Käynnissä olevassa Sotekeskus hankkeessa otetaan käyttöön alueellinen, kaksikielinen 
ja sote integroitunut palveluohjauksen toimintamalli ikäihmisten palveluohjaukseen sekä tuetaan 
rakenneuudistus hankkeen digitaalisten työvälineiden käyttöönottoa. Tarkoituksena on tunnistaa 
asiakassegmentit (RAI MAPLe) ja vastata ikäihmisten tarpeisiin ennaltaehkäisevin interventioin 
(kotikuntoutus, elintapaohjaus).  

Nykytilanne 9/2021: Palveluohjauksen prosesseja mallinnetaan ja käydään keskusteluja so + te 
rajapinnoista ja yhtymäkohdista. Palveluohjauksen ennaltaehkäisevien interventioiden sisältöjä 
määritellään. Pilotointien aikataulua työstetään (kotikuntoutus ja elintapaohjaus). Rakenneuudistus 
hankkeessa on nostettu esille se, että jatkossa tulee määrittää palveluohjauksen sisällölliset prosessit ja 
lisätä henkilöstön osaamista ennen kuin digitaalisia työvälineitä on mahdollista ottaa kattavasti käyttöön.  

 

TÄYDENNYSHAKU 2022-2023 

Palveluohjauksen toimintamallin laajentaminen ja syventäminen: 

- Asiakaspalvelukeskuksen sisällölliset so+te pääprosessit mallinnetaan. Mallinnus sisältää 
asiakaspalvelukeskuksen yhteydenottoprosessit, hoitoon ja palveluihin ohjautumisen prosessit 
sekä näiden rajapinnat palvelutarpeen arviointiin, palveluohjaukseen ja palvelukatalogiin 
(rakenneuudistus hankkeen jatkokehittämishaasteita). 

- Sosiaaliohjaus, joka sisältää yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen neuvontaa, ohjausta ja tukea 
palvelujen käytössä kuten myös yhteistyötä eri tukimuotojen yhteensovittamisessa (edellyttää 
päätöstä), mallinnetaan prosessina ja menetelmänä osaksi asiakaspalvelukeskuksen 
palveluohjauksen kokonaisuutta 

-Asiakkaan palveluhin ohjautumisen prosessit mallinnetaan. Otetaan systemaattisesti käyttöön 
palveluohjauksen RAI -työvälineet SAS-arvioinnissa ja asiakassegmentoinnissa 

- Alueellisen kotikuntoutuksen ja elintapaohjauksen prosessit vaikuttavuustunnuslukuineen ja 
asiakassegmentteineen mallinnetaan ja otetaan käyttöön osaksi asiakaspalvelukeskuksen 
palveluvalikoimaa. Kotikuntoutuksen toimintamallia syvennetään etäkuntoutuksen 
toimintatavoilla, jolloin alueellinen saatavuus paranee. Samalla mallinnetaan myös 
ammattihenkilöstön keskinäiseen käyttöön tarkoitettu konsultaatiomalli. 

- Asiakaspalvelukeskuksen palvelukatalogia rakennetaan mm.yhteistyössä kolmannen sektorin 
toimijoiden/järjestöjen kanssa. 

- Asiakaspalvelukeskuksen prosessien mallintamisen lisäksi valmistaudutaan digitaalisten 
työvälineiden käyttöönottoon edistämällä henkilöstön digi osaamista. 
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B.Käynnissä olevassa Sotekeskus hankkeessa mallinnetaan Sotekeskuksen yhteyteen ja 
rinnalle perhekeskustoimintamalli varhaiseen tukeen perheiden arjessa. Tähän liittyy varhaisen 
tuen menetelmien pilotointi (mm. Lapset puheeksi, voimaperheet interventio, kohtaamispaikka). 
Digitaalisten työvälineiden kehittäminen tapahtuu osana kansallista sähköistä perhekeskuksen 
kehittämistä ja rakenneuudistus hanketta.  

Nykytilanteen arviointi 9/2021. LP menetelmän koulutus on menossa ja menetelmän käyttöönoton 
pilotointeja aikataulutetaan. Kohtaamispaikka toimintamallia mallinnetaan. Voimaperheet interventioiden 
toteuttaminen tapahtuu 2022. Kansalliseen Sähköiseen perhekeskus kehittämistyöhön osallistutaan.  

 

TÄYDENNYSHAKU 2022-2023 

Mallinnetun perhekeskuksen ja kohtaamispaikan alueellinen käyttöönotto  

- LP menetelmä viedään perhekeskuksen rakenteisiin, johtamiseen ja rajapinnoille (esim. 
varhaiskasvatus, koulut, lastensuojelu) sekä otetaan systemaattiseen käyttöön 

- Sähköisen perhekeskuksen käyttöönoton toimintamalleja pilotoidaan ja rajapinnat 
asiakaspalvelukeskukseen määritellään (yhteydenottokanavat, tiedon saanti, tuki, ohjaus ja 
neuvonta) 
 

C.Käynnissä olevassa Sotekeskus hankkeessa pilotoidaan IPC- menetelmän käyttöä 
yläkoulussa. Pohjanmaan alueellisen perustason palvelujen mallin lisäksi kehitetään YTA tason 
koordinointimalli nuorten psykososiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi yhteistyössä TYKS Erva-
alueen kanssa (osatoteuttajasopimus, 25 % koordinointiresurssi vuoden 2022 loppuun asti). 
TYKS yliopistosairaala vastaa interventioiden vaikuttavuuden arvioinnin koordinoinnista ja 
huolehtii nuorten psykososiaalisten menetelmien (mm. ratkaisukeskeiset 
lyhytterapiainterventiot, IPC) implementoinnin koordinaatiosta ja tuesta sairaanhoitopiirien 
alueelle.  

Nykytilanteen arviointi 9/2021. IPC menetelmäkoulutukseen on osallistunut 12 ammattilaista 
(terveydenhoitaja, psykologi, koulukuraattori) yhteensä viidestä yläkoulusta Pohjanmaan alueelta. 
Menetelmä on koettu vastaavan nuorten tarpeisiin ja se on koettu hyväksi työvälineeksi paikan päällä 
kouluissa toteutettavaksi. Menetelmän käyttöönoton tuki on toteutettu käynnissä olevan Sotekeskus 
hankkeen resurssein (projektityöntekijä). Tämä konkreettinen käyttöönottotuki on ollut käyttöönottoa 
eteenpäin vievä voima. Pohjanmaan mallista olisi jo tässä vaiheessa kansallisesti hyötyä.  

 

TÄYDENNYSHAKU 2022-2023 

IPC menetelmän pilotointia laajennetaan aikuisten/ikäihmisten psykososiaalisiin palveluihin 
(Sotekeskus). Pohjanmaan alueen IPC toimintamalli mallinnetaan hankkeessa saatujen IPC 
käyttöönottokokemusten pohjalta ja otetaan käyttöön koko alueella.  

- IPC menetelmäkoulutus ja menetelmäohjaus pilotoidaan psykososiaalisissa palveluissa osana 
Sotekeskuksen vastaanottopalveluita (aikuiset/ikäihmiset) ja otetaan Pohjanmaan alueella 
käyttöön osana IPC toimintaa ja kokonaisuutta 

- Pohjanmaan alueellisen IPC toimintamalli mallinnetaan ja otetaan käyttöön kaikille ikäryhmille 

- Luodaan ”jalkautuva tiimimalli”, joka toimii arjen ympäristöissä tukien ja edistäen 
lasten/nuorten psykososiaalista hyvinvointia (esim. VARHAIN malli, HYKS). Sotekeskus 
hankkeeseen palkattavat terapiakoordinaattorit (2) edistävät interventioiden käyttöönottoa ja 
toimivat (enintään 20% kokonaistyöajasta) YTA alueen yhteistyörakenteiden ja koordinaation 
tukena (katso YTA erillishaku).  

 

D. Käynnissä olevassa Sotekeskus hankkeessa on poikkileikkaavana teemana tarkoitus 
ottaa käyttöön monialaisen tiimityön toimintamalli palveluohjaukseen ja perhekeskukseen. 
Mallin avulla selkeytetään ammattiryhmien välisiä rooleja ja määritellään sosiaalihuoltolain 
mukaisten palveluohjauksen prosessien sekä terveydenhuollon hoidon tarpeen arviointiin 
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liittyvien prosessien rajapinnat ja yhtymäkohdat asiakaslähtöisesti. Tiimiytyminen edellä 
mainituissa kohteissa tapahtuu vaiheittain vuoden 2022 aikana.  

Nykytilanteen arviointi 9/2021. Monialaisen toimintamallin työstäminen on vasta suunnitteluvaiheessa. 
Toimintamallin käyttöönotto on yhteydessä HYKY valmistelun aikatauluun, joten koulutus ja käyttöönotto 
asiakaspalvelukeskuksessa ja perhekeskuksessa toteutetaan vuonna 2022.  

 

TÄYDENNYSHAKU 2022-2023 

Monialaisen tiimityön toimintamallin käyttöönotto jatkuu asiakaspalvelukeskuksessa ja 
perhekeskuksessa. Käyttöönottoa laajennetaan myös Sotekeskuksen vastaanottotoimintaan. 

- Määritellään so + te prosessit ja segmentoidaan asiakkaat, jotta tunnistetaan ne henkilöt, jotka 
hyötyvät monialaisista palvelukokonaisuuksista ja jotka hyötyvät yhteyshenkilöstä perustason 
palveluissa. Omatyöntekijän roolia selkiytetään. 

- Sotekeskuksen vastaanottotoimintaan liittyvät sosiaalihuollon (aikuissosiaalityö, 
terveyssosiaalityö, gerontologinen sosiaalityö) ja terveydenhuollon prosessit ja yhtymäpinnat 
määritellään, kuvataan ja mallinnetaan. Kokonaisuudesta muodostuu Sotekeskuksen 
vastaanottotoiminnan asiakaslähtöinen ja monialainen toimintamalli, joka vastaa asiakkaiden 
monialaisiin palvelutarpeisiin systemaattisesti ja vaikuttavasti. 

- Koulutetaan Sotekeskuksen vastaanoton henkilöstö ja johtajat monialaisen tiimityön 
toimintamallin käyttöönottoon ja käyttöön sekä ylisektoraaliseen ja asiakaslähtöiseen 
näkökulmaan 

-Koulutetaan asiakaspalvelukeskuksen, perhekeskuksen ja Sotekeskuksen vastaanoton 
henkilöstö Motivoiva haastattelu -menetelmän käyttöön  

 

E. Käynnissä olevan Sotekeskus hankkeen toisena poikkileikkaavana teemana on 
osaaminen, kehittäminen ja käytännöntutkimus (OKKt) Sotekeskuksessa – toimintamallin 
kehittäminen ja mallintaminen. Malli rakentuu hankkeen aikana toteutettavien interventioiden 
ja toimintamallien vaikutusten seurannan ja arvioinnin myötä sekä tietojohtamisen tunnuslukuja 
kehittämällä ja hyödyntämällä (yhteistyö rakenneuudistus).  

Alueellinen OKKt toimintamalli konkretisoituu ja mallintuu hankkeen loppuvaiheessa. Hankkeen 
asiakassegmentoinnit sekä interventioiden vaikutusten seurannan ja arvioinnin tunnusluvut ja 
prosessit kootaan toimintamalliksi, jonka voi mallintaa ja jatkokehittää. OKKt malli laaditaan 
yhteistyössä Vaasan opetusterveyskeskuksen, kuntien, osaamiskeskusten ja muiden 
sidosryhmien esim. tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden kanssa.  

 

TÄYDENNYSHAKU 2022-2023 

Jatketaan poikkileikkaavan teeman (E) toteuttamista myös täydennyshaussa ja vuonna 2023.  

 

F. TÄYDENNYSHAKU – UUDET KEHITTÄMISKOHTEET  

Uudet kehittämiskohteet parantavat palvelujen saatavuutta ja kohdentuvat 
Sotekeskuksen vastaanottotoimintaan sekä toimintamallin rakentamiseen 
Sotekeskuksen ja kolmannen sektorin/järjestöjen kanssa. Kehittämistoimien avulla 
valmistaudutaan myös digitaalisten työvälineiden käyttöönottoon 

- Otetaan systemaattiseen käyttöön työvälineitä päihteiden riskikäytön/riippuvuuden 
tunnistamiseen (esim. AUDIT) Sotekeskuksen vastaanotolla  

- Määritellään ja mallinnetaan Sotekeskuksen vastaanottopalveluiden ja päihdepalvelujen 
rajapinnat sekä päihdepalveluihin ohjautumisen prosessit.  
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- Valmistaudutaan digitaalisten työvälineiden käyttöönottoon mallintamalla Sotekeskuksen 
vastaanottotoiminnan sisällölliset prosessit ja rajapinnat asiakaspalvelukeskukseen sekä 
tuetaan henkilöstön digiosaamista  

- Kehittämistoimenpiteiden mahdollistamiseksi anotaan täydennyshaussa määrärahoja 
terveyskeskuksen vastaanoton hoitojonojen purkamiseen 

- Määritellään ja mallinnetaan Sotekeskuksen suun terveydenhuollon ennaltaehkäisevät 
prosessit ja otetaan ne käyttöön. Vahvistetaan ennaltaehkäisevän työn osaamista ja 
anotaan määrärahaa hammaslääkärien hoitojonon purkuun. 

- Maksuttoman ehkäisyn kokeilu toteutetaan Sotekeskuksessa (toimintamalli, henkilöstön 
koulutus, ehkäisyvälineet) 

- Laaditaan yhteistyön toimintamalli Sotekeskuksen ja kolmannen sektorin/järjestöjen kanssa 

Sotekeskus hankkeessa pilotoituja ja mallinnettuja toimintamalleja on tarkoitus ottaa käyttöön 
täydennyshaun rahoituksella. Käyttöönottoprosessissa systemaattisella ja johdonmukaisella 
projektityöskentelyllä ja muutosjohtamisen osaamisella on tärkeä rooli.   

 

Taulukko 2. Hankehallinnoinnin prosessitavoitteet, täydennyshaku on punaisella 

Vaiheet  Sisällöt Tavoitteet 

Organisoi-
tuminen  

Hankeorganisaation muodostaminen, projektin 
johtaminen, asiantuntijaryhmät. Projektin 
asemoituminen, vastuut, sopimukset, sidosryhmät ja 
raportointimallit. Asiakasraati projektiin. 
Lähtötilanteen arvioinnin toteuttaminen, syksy 2020 

Käynnissä oleva hanke on luonut rakenteet 
hankeorganisaatiolle, jossa työskennellään 
moniammatillisesti. Nykyisten tiimien laajentaminen 
on loogista ja mahdollista. Hankkeen työpiste on 
Vaasassa ja sivupiste Pietarsaaressa.  

Saada yhteinen näkemys 
hankkeen tavoitteista osana 
laajempaa kehittämisen 
kokonaisuutta.  

Turvata projektin johtaminen, 
toteuttaminen ja onnistuminen. 

Edistää asiakkaiden 
osallistumisen hankkeeseen 

Resurssien ja 
osaamisen 
turvaaminen  

Projektityöntekijöiden rekrytointi ja valmennus 
interventioiden toteuttamiseen sekä muutoksen 
läpivientiin ja projektityöskentelyyn, syksy 2020 

Täydennyshaun rahoitusta käytetään uusien 
projektihenkilöiden palkkaamiseen (1/2022), jotta 
pilotoituja toimintamalleja voidaan ottaa alueellisesti 
käyttöön 2022-2023. Hankeresursseja 
kohdennetaan myös kolmannen sektorin/järjestöjen 
kanssa tehtävän yhteistyön toimintamallin 
rakentamiseen  

Mahdollistaa toimintatapojen 
ja toimintakulttuurin 
muutoksen perustason 
palvelutuotannossa hankkeen 
kehittämisteemojen 
mukaisesti. 

Käyttöönotto 
ja 
toimeenpano-
suunnitelma 

Hankeaihiot A-C ja poikkileikkaavat 
kehittämisteemat, syksy 2020 

Hankkeen käyttöönottosuunnitelmaa tarkennetaan, 
kun täydennyshaun rahoituksesta saadaan päätös 
12/2021 

Luoda perusta yhteiselle 
tekemiselle ja näyttöön 
perustuvalle sekä sote 
integroidulle toiminnalle 
hankkeen tavoitteiden 
mukaisesti. 

Käyttöönotto 
ja pilotointi, 

 

Toimintamalleista/interventioista osa otetaan 
alueella kattavasti käyttöön, osa pilotoidaan laaditun 
suunnitelman mukaisesti, kevät 2021- 2022 

Täydennyshaun uusien teemojen osalta laaditaan 
pilotointisuunnitelma 1/2022. Nykyisen hankkeen 
pilotoinnista laaditaan käyttöönottosuunnitelma 2-
4/2022. 

Luoda edellytykset mallien ja 
työvälineiden aluetason 
käytölle kaikissa 
ikäsegmenteissä. Luoda 
yhteistyörakenteet kuntien ja 
muiden toimijoiden 
yhdyspintoihin.  
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Täydennyshaun lähtötilannearviointi tehdään 1/2022 
ja liitetään osaksi hankkeen oma-arviointia 5/2022. 

Väliarviointi, 
suunnitelman 
tarkentaminen, 

Kokemusten kokoaminen. Interventioiden 
vaikutusten seuranta ja arviointi. Hankkeen 
toteutuminen suhteutettuna tavoitteisiin. 1/2022.  

Hankekokonaisuuden seuranta ja arviointi jatkuu 
kansallisten ohjeiden mukaisesti  

Saada käsitys interventioiden 
vaikutuksista asiakas-, 
asiantuntija ja organisaatio-
näkökulmasta. Arvioida 
tavoitteiden saavuttamista 
suhteessa kansallisiin 
tavoitteisiin ja tunnuslukuihin.  

Loppuarviointi 
ja jatko-
suunnitelma 

Hankkeen tulosten aukikirjoittaminen ja analyysi 

Toteutetaan hankekokonaisuus huomioiden ja 
STM:n ohjeita noudattaen 

Kuvata toteutuneiden 
interventioiden vaikutuksia ja 
käyttäjäkokemuksia suhteessa 
kansallisiin tavoitteisiin.  

 

2.3 Rajaukset ja riippuvuudet  

Sotekeskus hanke on sekä nykymuodossaan, että täydennyshaussa ankkuroitu osaksi 1.1.2022 
aloittavaa Pohjanmaan Hyvinvointialueen kuntayhtymää. Kuntayhtymä toimii väylänä ja linjassa 
kansallisen Sote uudistuksen kanssa.  

Nykyinen Sotekeskus hanke on tehnyt tiivistä yhteistyötä rakenneuudistus hankkeen kanssa 
erityisesti palveluohjauksen digitaalisten työvälineiden käyttöönotossa (PATA, SBM alusta, 
Oma-olo) ja tietojohtamisessa. Rakenneuudistus hanke päättyy joulukuussa 2021. 
Jatkokehittämisen tarpeista ilmenee, että digitaalisten työvälineiden käyttöönottoon ja käyttöön 
tarvitaan lisää osaamista. Lisäksi on määriteltävä sisällölliset prosessit sekä yhteiset 
toimintamallit asiakkaiden yhteydenottoon ja palveluihin ohjautumiseen sekä omahoidon tueksi. 
Sähköisen perhekeskuksen toimintamallin käyttöönotto edellyttää lisäksi rajapintojen 
määrittämistä esim. palveluihin ohjautumisen osalta. 

Läntisen yhteistyöalueen (YTA) kanssa on käyty keskusteluja nuorten psykososiaalisesta 
hyvinvoinnista, YTA tasoisten yhteistyörakenteiden kehittämisestä ja rajapinnoista YTA:n 
erillishaun ja Sotekeskus hankkeen täydennyshaun välillä. Sotekeskus hankkeessa varataan 
rahoitus kahden terapiakoordinaattorin palkkakuluihin (prosessitavoitteet 2.2 osa C). YTA:n 
erillishaussa kuvataan kehittämiskohteet, kuten yhteistyörakenteet ja YTA tasoisen 
koordinoinnin prosessit ja toimintamallit. VSSHP:n hallitus ilmaisee kiinnostuksensa 
aiesopimuksella (katso kuntasitoumuslomake).   

ICT muutoksen läpivientiin haetaan Pohjanmaalla hankerahoitusta (deadline 22.10.2021). ICT- 
ja RRF-hankkeiden ja Sotekeskus hankkeen välisinä rajapintoina nähdään mm. 
asiakaspalvelukeskus palveluohjauksineen ja sähköinen perhekeskus. ICT muutoksen 
läpiviemisen haasteita Pohjanmaalla ovat mm. kaksikielisyyden vaade ja tietojärjestelmien 
hajanaisuus. Sotekeskus hankkeessa panostetaan prosessien sisällölliseen mallintamiseen. 
ICT ja RRF hankehauissa suunnitellaan panostettavan mm. kaksikielisten ja digitaalisten 
työvälineiden käyttöönottoon ja yhtenäisyyteen näissä. Sotekeskus täydennyshaun 
suunnitelmaa voidaan tarvittaessa päivittää, kun ICT ja RRF hankerahoituksista tehdään 
päätöksiä.  

Työkyvyn edistämisen valtionavustusta/EU rahoitusta saavia hankkeita on Pohjanmaalla useita. 
Pietarsaari ja Vaasa ovat mukana työkyvyn edistämisen hankkeessa. Työkyvyn tuen 
palvelukokonaisuus edellyttää uudenlaista sosiaali- ja terveyskeskuksen sisäisten ja muiden 
palvelujen integraatiota, kumppanuuksia ja verkostomaista hallintaa. Sosiaali- ja 
terveyskeskuksessa integroitavia palveluja ovat esimerkiksi sosiaalipalvelut, terveyspalvelut, 
mielenterveys- ja päihdepalvelut, kuntoutus ja ehkäisevät palvelut. Framåt/Eteenpäin hankkeen 
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(STM rahoitus: 2021-2022) tarkoituksena on kehittää osatyökykyisten työttömien ja 
pitkäaikaistyöttömien palvelujärjestelmää. Toimintakyvyn mittaaminen, palvelujen koordinointi ja 
palveluprosessien kehittämistyö sijoittuvat hankkeiden välisille rajapinnoille. Toisaalta 
Sotekeskus hankkeessa kehitetään kotikuntoutusta ja elintapaohjausta erityisesti ikäihmisille. 
Vaikuttavuusmittaamisen osalta löytyy rajapintoja.  

Alueen osaamiskeskukset ovat olleet mukana valmistelussa ja hallinnoinnissa mm. TOP 
hankkeessa (STM rahoitus: 2020-22) ja Yhdessä aikuisuuteen hankkeessa (EU rahoitus: 2020-
23). Hankkeiden kehittämiskohteena on lastensuojelun asiakkaat ja heidän saama tuki. 
Rajapinnat sijoittuvat perhekeskuksen toimintamalliin ja huomioidaan Lapset Puheeksi 
menetelmän rakenteisiin kiinnittämisen vaiheissa. YTA tason monialaisen 
lastensuojeluhankkeen hyviä käytäntöjä levitetään ja otetaan käyttöön Pohjanmaan 
hyvinvointialueella. 

STM:n rahoittamaan ”Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille” hankerahoitusta 
on haettu yhteistyössä Sotekeskushankkeen kanssa. Ikäihmisten kotona asumista edistävässä 
hankehaussa on huomioitu alueella käynnissä olevan valtionrahoitusta saavan KATI hankkeen 
interventiot.    

Kruunupyyn kunta ei osallistu Pohjanmaan hyvinvointalueen kuntayhtymään vuoden 1.1.2022 
alusta. Tällä hetkellä Kruunupyyn sote palvelut tuottaa nykyisen Sotelainsäädännön pohjalta 
Soite, jonka kuntayhtymään Kruunupyy jäsenkuntana kuuluu. Kruunupyy on mukana 
Pohjanmaan Tulevaisuuden Sotekeskus hankkeessa. Kruunupyyn nykyinen tilanne on 
Sotekeskus hankkeen osalta edellyttänyt yhteistyöhön liittyviä keskusteluja Keski-Pohjanmaan 
ja Pohjanmaan hankkeiden välillä. Korsnäs ei ole siirtänyt sosiaalihuollon palvelut 1.1.2022 
Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymään. Korsnäsin ja Kruunupyyn kuntasitoumukset 
ovat erillisessä liitteessä. Muiden Pohjanmaan maakunnan kuntien kuntasitoumuksista päättää 
Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymän hallitus 22.11 (katso kuntasitoumuslomake).  

Kristinankaupungin, Vaasan sairaanhoitopiirin ja yksityisen toimijan yhteisyritys Selkämeren 
Terveys on käynnistänyt toimintansa 2021 vuoden alusta. Toiminta siirtyy Pohjanmaan 
hyvinvointikuntayhtymään 1.1.2022. Kristiinankaupunki osallistuu Sotekeskus hankkeeseen 
järjestämistehtävän näkökulmasta. (erillinen selvitys liittenä)  

3 Toteutus 

Sotekeskus hankkeen lähtökohtana on 1.1.2022 aloittavan HYKY organisaation palveluverkko 
ja toimintamallit. Toimintamalleja on tarkoitus kehittää kohti sote integroituneita, digitaalisia, 
kaksikielisiä, asiakaslähtöisiä ja ennaltaehkäiseviä palvelukokonaisuuksia. 
Käytännöntutkimuksen menetelmiä hyödynnetään interventioiden vaikutusten seurannassa ja 
arvioinnissa. Kehittämistyön keskiössä on asiakas palvelutarpeineen.  

Käynnissä olevassa Sotekeskus hankkeessa mallinnetaan toimintamalleja ja pilotoidaan 
näyttöön perustuvia työvälineitä ja -menetelmiä (esim. IPC, RAI segmentointi, LP, Motivoiva 
haastattelu). Täydennyshaun rahoitusta käytetään mallinnettujen toimintamallien ja pilotoitujen 
työvälineiden systemaattiseen käyttöönottoon koko alueella. Käyttöönotto tapahtuu vaiheittain 
2022-2023. Uutena kehittämisen kohteena on Sotekeskuksen vastaanottotoiminta ja suun 
terveydenhuolto.  

3.1 Aikataulu 

Taulukkoon 3 on koottu hankkeen keskeiset toimenpiteet aikajanalle.  

HANKKEEN VAIHEITTAINEN TOIMEENPANO 

2020-21 2022 2022 2023 2023 

  kevät syksy kevät syksy 

Hankkeen organisoituminen ja toimintasuunnitelma           

Projektityöntekijöiden rekrytointi           



Pohjanmaan Tulevaisuuden SoteKeskus 

       17(26) 

 

Koulutus hanketyöntekijöille ja ammattilaisille           

* muutosprosessi ja muutosjohtamisen valmennus           

* moniammatillinen tiimityö-koulutus           

* jatkokoulutus hammashoitajille           

Menetelmäkoulutus palveluohjaukseen ja perhekeskukseen           

* LP-menetelmäkoulutus - kattava verkosto alueelle           

* IPC-koulutus ja työnohjaus, käyttöönotto alueella           

* motivoiva haastattelu koulutus - kattava verkosto alueelle            

* maksuttomaan ehkäisyyn liittyvä jatkokoulutus           

Lähtötilannearviointi lähtö lähtö       

Mallien käyttöönotto           

* sotekeskuksen prosessien määrittäminen           

* soteintegroidun palveluohjauksen toimintamallin käyttöönotto           

* perhekeskuksen prosessien ja rajapintojen määrittäminen           

* perhekeskus- ja kohtaamispaikkatoimintamallin käyttöönotto           

* sähköisen perhekeskuksen toimintamallin mallintaminen           

* psykososiaalisten palveluiden rakenteiden luominen YTA-alue           

* terapiakoordinaattorimallin luominen YTA-alueella           

* maksuttoman ehkäisyn kokeilu           

Työvälineiden käyttöönotto           

* RAI MAPLe perustaiset tarvesegmentointi ja alueellinen pilotti           

* voimaperheet screening-segmentointi ja pilotointi           

* palveluluettelon valmistelu ja käyttöönotto           

Ennaltaehkäisevät interventiot(ikäihmiset): etäkotikuntoutus ja 
digitaaliset työvälineet 

          

          

* kotikuntoutuksen toimintamallin laajennus           

* etäkotikuntoutuksen pilotointi           

Ennaltaehkäisevät interventiot            

* elintapaohjauksen (ikäihmiset) toimintamallin mallintaminen           

* elintapaohjauksen (ikäihmiset)mallin pilotointi ja käyttöönotto           

* ennaltaehkäisevä päihdetyö sotekeskuksessa           

* jalkautuva tiimityö psykososiaaliset palvelut (nuoret)           

* ennaltaehkäisevä toiminta suun terveydenhuollossa           

Perhekeskus interventiot           

* LP-menetelmä ja segmentointi kattavasti käyttöön           

* voimaperheet interventio           

Sotekeskuksen opetus, kehittäminen ja käytännöntutkimus-
toimintamallin mallintaminen 

          

          

*hankkeen interventioiden vaikutusten arviointimalli luodaan 
yhteistyössä mm. osaamiskeskusten kanssa 

          

          

Hankkeen loppuraportti         valmis 

 



Pohjanmaan Tulevaisuuden SoteKeskus 

       18(26) 

 

3.2 Toimenpiteet - TÄYDENNYSHAKU 

Hankkeen organisoituminen: Käynnissä oleva Sotekeskus hanke muodostaa perustan 
hankeorganisaatiolle. Täydennyshaun lähtötilannearviointi toteutetaan tammikuussa 2022 ja 
liitetään hankkeen (kevät 2022) oma-arviointiin.   

Resurssit ja osaaminen: Täydennyshaun rahoituspäätöksen jälkeen rekrytoidaan 
projektihenkilöstö, mm. 2 terapiakoordinaattoria, projektityöntekijöitä ja 
viestintä/hankekoordinaattori sekä kaksi projektipäällikköä. Sihteeri- ja hallintopalvelut 
toteutetaan työpanoksen siirtona.  

Projektihenkilöstön asiantuntijuuden (koulutus, ohjaus, sparraus) lisäämiseksi varataan 
määrärahaa (palvelujen ostot). Projektihenkilöt toimivat promoottoreina, kun toimintamalleja 
käyttöönotetaan ja juurrutetaan. Tätä osaamista on mahdollista hyödyntää hankkeen jälkeenkin. 
Projektipäälliköt ja hankejohtaja muodostavat hankkeen verkostomaisesti toimivan ns. 
työnyrkin.  

Nykyinen hanke maksaa TYKS erva-alueella toimivan projektipäällikön palkkakustannukset 
(Pohjanmaa 25%). IPC koulutusten ja menetelmäohjauksen kustannuksista on vastannut kukin 
maakunta/sairaanhoitopiiri omin valtionavustuksin. Työpanoksesta on tehty 
osatoteuttajasopimus vuoden 2022 loppuun.  

Käyttöönotto/toimeenpanosuunnitelma päivitetään (1/2022), kun päätös täydennyshaun 
rahoituksesta on saatu. Hankkeen toimeenpanoa, seurantaa ja arviointia toteuttaa hankkeen 
nykyinen ohjausryhmä. Vuonna 2022 aloittavan HYKY:n asiakasosallisuus ja sen toimielimet 
otetaan huomioon toimeenpanosuunnitelmaa päivitettäessä. 

Täydennyshaun avustuksen avulla otetaan käyttöön pilotointeihin perustuvat 
toimintamallit ja pilotoidaan/käyttöönotetaan ns. uusia interventoita palveluiden 
saatavuuden parantamiseksi (katso prosessitavoitteet 2.2):  

Käyttöön otettavien toimintamallien laajentaminen tai syventäminen: 

- Asiakaspalvelukeskuksen palvelukokonaisuuksiin, prosesseihin, ennaltaehkäiseviin 
interventioihin ja työvälineisiin liittyvää kehittämistyötä laajennetaan ja otetaan käyttöön 

- Perhekeskuksen toimintamalli työvälineineen ja kohtaamispaikka otetaan systemaattisesti 
käyttöön sekä sähköisen perhekeskuksen toimintamallit ja rajapinnat mallinnetaan 

- IPC menetelmän käyttöönotto laajenee Sotekeskuksen vastaanotolle (aikuiset, ikäihmiset)ja 
luodaan IPC alueellinen toimintamalli 
 

Uudet interventiot: 

- Sotekeskuksen vastaanottotoimintaan otetaan käyttöön ennakoivia ja riskitekijöitä 
tunnistavia työvälineitä/menetelmiä ja monialainen tiimityön toimintamalli. Mallinnetaan 
ohjautumisen prosesseja ja rajapintoja 

- Sotekeskuksen vastaanottotoimintaan sijoittuvien sosiaalihuollon (aikuissosiaalityö, 
terveyssosiaalityö, gerontologinen sosiaalityö) ja terveydenhuollon prosesseja ja 
yhtymäpintoja tarkastellaan ja rooleja selkeytetään.  

- Suun terveydenhuollossa panostetaan ennaltaehkäiseviin toimintamalleihin ja lisätään 
osaamista 

- Jalkautuvaa toimintaa lisätään tiimimallin käyttöönotolla (Varhain/HYKS)  
- Järjestöyhteistyön toimintamalli luodaan kolmannen sektorin/järjestöjen kanssa 
- Toteutetaan maksuttoman ehkäisyn kokeilu 

Hankkeen loppuvaiheessa kootaan malleista ja työvälineistä kokonaisuuksia, jotka sijoittuvat 
Hyvinvointialueen organisaatiorakenteen mukaisesti asiakaspalvelukeskukseen, 
perhekeskukseen ja Sotekeskukseen. Osaamisen, kehittäminen ja käytännöntutkimus (OKKt) 
toimintamalli hahmottuu hankkeen aikana toimintamalliksi, joka sijoittuu mahdollisesti TKI 
yksikköön. Vaikuttavuuden seuranta ja arviointi sijoittuu osaksi konkreettista palvelutuotantoa 
mutta myös osaksi tietojohtamisen prosesseja ja palvelujen järjestämisen tehtävää.  
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Projektihenkilöstön muutososaaminen kehittyy hankkeen aikana. Muutosjohtamisen osaamista 
tarvitaan hyvinvointialueella hankkeen loputtua, kun toimintamallien kehittämistyö jatkuu. 
Kehittämishaasteet lisääntyvät entisestään, kun väestön ikärakenne muuttuu ja 
henkilöstöresurssien saatavuus heikkenee.   

3.2.1 Saatavuus, oikea-aikaisuus, jatkuvuus, TÄYDENNYSHAKU 

Asiakaspalvelukeskuksen toimintamalli mallinnetaan (yhteydenotto, hoitoon/palveluihin ohjaus, 
rajapinnat, palvelukatalogi) ja luodaan valmius digitaalisten työvälineiden käyttöönottoon. 
Toimintamalli otetaan systemaattiseen käyttöön 2023. 

- Sisällölliset so + te pääprosessit mallinnetaan, jotta digi työvälineiden käyttöönotto on 
jatkossa mahdollista 

- Sosiaaliohjaus prosessina ja menetelmänä mallinnetaan osaksi palveluohjauksen 
kokonaisuutta 

- Otetaan systemaattiseen käyttöön RAI työvälineet SAS arvioinnissa ja palveluohjauksen 
asiakasegmentoinnissa, RAI osaamista lisätään.  

- Asiakaspalvelukeskuksen palvelukatalogi otetaan käyttöön ja sisältöjä rakennetaan mm. 
yhteistyössä kolmannen sektorin/järjestöjen kanssa 

Perhekeskustoimintamalli ja kohtaamispaikka malli otetaan alueella systemaattiseen käyttöön 
2023:  

- Voimaperheet Screening (Turun yliopisto) neuvolassa ja LP menetelmän käyttöönottoa 
(mielenterveysseura.fi), jatketaan täydennyshaussa 

- LP menetelmän käyttö viedään perhekeskuksen rakenteisiin, rajapinnoille (mm. 
varhaiskasvatus, koulut, lastensuojelu) ja johtamiseen 

- Sähköisen perhekeskuksen toimintamalli luodaan ja pilotoidaan sekä rajapintoja 
määritellään yhteistyössä asiakaspalvelukeskuksen kanssa. Huomioidaan mahdolliset 
yhteydet ICT ja RRF hankehakujen kanssa.  

Psykososiaalinen hyvinvoinnin edistäminen Pohjanmaalla ja YTA yhteistyörakenteet:  

- IPC menetelmän koulutus ja menetelmäohjaus laajenee Sotekeskuksen vastaanotolle ja 
kohdentuu aikuisiin ja ikäihmisiin 

- Luodaan jalkautuva tiimimalli (Varhain; HYKS), joka toimii arjen ympäristössä tukien ja 
edistäen lasten/nuorten ja perheiden psykososiaalista hyvinvointia.Otetaan malli käyttöön 

- Rekrytoidaan kaksi terapiakoordinaattoria YTA yhteistyökuvioiden rakentamiseen. 
Terapiakoordinaattorin työpanoksesta kohdentuu korkeintaan 20% YTA yhteistyöhön.  

Sotekeskuksen palveluiden saatavuuden edistäminen ja kehittämistoimenpiteiden 
mahdollistamiseksi: 

- Haetaan määrärahaa Sotekeskus vastaanoton jonojen purkuun 
- Haetaan määrärahaa Sotekeskuksen hammaslääkäripalveluiden jonon purkuun 

3.2.2 Ennaltaehkäisy ja ennakointi, TÄYDENNYSHAKU 

Asiakaspalvelukeskuksen ennaltaehkäisevät interventiot 

- Otetaan systemaattisesti alueelliseen käyttöön kotikuntoutuksen ja elintapaohjauksen 
toimintamallit vaikuttavuustunnuslukuineen ja asiakassegmentteineen hyödyntäen 
pilotointeja 

- Mallinnetaan ja otetaan käyttöön sujuvat konsultaatiomallit kotikuntoutusta toteutettavien ja 
tiivissä yhteistyössä toimijoiden kesken 

- Mallinnetaan alueen yhteiset toimintakäytänteet etäkuntoutuksessa 

Sotekeskuksen vastaanotto 

- Otetaan käyttöön työvälineet päihteiden riskikäytön/riippuvuuden tunnistamiseen ja 
varhaisen puuttumiseen Sotekeskuksen vastaanotolla. Ohjautumisen prosessit 
päihdepalveluihin mallinnetaan. 
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- Otetaan käyttöön hammashuollossa ennaltaehkäisevät toimintamallit ja edistetään tähän 
liittyvää osaamista 

- Rakennetaan yhteistyön toimintamalli Sotekeskuksen ja kolmannen sektorin/järjestöjen 
kanssa 

Perhekeskusintervention käyttöönotto 

- Otetaan käyttöön perhekeskukseen Voimaperheet interventio niille perheille, jotka siitä 
hyötyvät ja joilla on esim. pitkä matka face to face palveluihin tai jotka eivät halua pienessä 
kunnassa face to face palveluja käyttää. Tätä jatketaan täydennyshaun turvin.  

3.2.3 Laatu ja vaikuttavuus 

Systemaattista laadun kehittämisen kulttuuria jalkautetaan lähtötilannearvioinnin avulla, kun 
alueen laatujärjestelmän (LabQuality) sisäisiä auditoija hyödynnetään lähtötilannearvioinnissa ja 
saadaan palveluohjauksen ja perhekeskuksen so + te integroituneet prosessit kuntoon.  

Näyttöön perustuvan tiedon systemaattista käyttöä kehitetään hankkeen interventioiden avulla 
ja niiden vaikutusten seurannassa ja arvioinnissa sekä hankkeen oma-arvioinnissa. Yhteistyötä 
osaamisen ja käytännöntutkimuksen jalkauttamisessa tehdään Vaasan kaupungin 
opetusterveyskeskuksen ja muiden sidosryhmien kanssa. Tietojohtamisen prosesseja ja 
toimintamalleja kehitetään rakenneuudistus hankkeen kanssa. Kaikki hankkeen materiaali 
käännetään, jotta materiaali on kaksikielistä.  

Hankkeen asiakasraati perustetaan yhteistyössä HYKY organisaation kanssa 

Täydennyshaussa jatketaan samoilla teemoilla 

3.2.4 Monialaisuus ja yhteentoimivuus TÄYDENNYSHAKU 

- Monialainen ja moniammatillinen tiimityön koulutus järjestetään palveluohjauksen ja 
perhekeskuksen henkilöstölle ja projektityöntekijöille, jatketaan täydennyshaussa 

- Moniammatillinen tiimityön toimintamalli otetaan vaiheittain käyttöön palveluohjauksessa ja 
perhekeskuksessa. Toimintamalli otetaan käyttöön myös Sotekeskuksen vastaanotolla 

- Moniammatilliset tiimityön periaatteet ja ammattiryhmien roolit ja tehtäväjaot määritellään 
- Mallinnetaan sujuvat yhteistyömallit Sotekeskuksen vastaanottotoimintaan eri 

ammattiryhmien välillä sekä luodaan sisällöllinen perusta digitaalisten työvälineiden ja 
ratkaisujen käyttöönotolle 

- Sotekeskuksen vastaanottotoimintaan sijoittuvat sosiaalihuollon (aikuisosiaalityö, 
terveysosiaalityö, gerontologinen sosiaalityö) ja terveydenhuollon prosessit ja yhtymäpinnat 
määritellään, kuvataan ja mallinnetaan osaksi Sotekeskuksen monialaista ja 
asiakaslähtöistä vastaanottopalvelujen kokonaisuutta.  

- Selkiytetään omatyöntekijän rooli 

3.2.5 Kustannusten nousun hillintä  

Luodaan hanketeemojen ja asiakassegmentoinnin pohjalta perustaa tietojohtamisen 
osaamiselle, tunnuslukujen käytölle sekä niiden systemaattiselle seurannalle ja arvioinnille 
hankkeessa kehitetyn palveluohjauksen, perhekeskuksen, Sotekeskus vastaanttotoiminnan ja 
ennaltaehkäisevien mallien ja tuotteiden osalta.   

Tiedolla johtamisen avulla muutetaan palvelutuotantoa asiakaslähtöisemmäksi ja 
kustannusvaikuttavammaksi. Tuotannonohjausjärjestelmän pilotoinnilla on saatu 
asiakasohjautuminen näkyväksi (rakenneuudistus hanke).   

4 Tulokset ja vaikutukset  

Nykyisen Sotekeskus hankkeen ja täydennyshaun päätulokset ja keskeiset vaikutukset on 
esitetty taulukossa 3.  
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Taulukko 3. Hankkeen tulokset ja vaikutukset, täydennyshaku on punaisella 

Tulokset Vaikutukset Seuranta ja arviointi 

Mallinnetut, digitaaliset ja kaksikieliset sekä 

sote integroidut palveluohjauksen 

toimintamallit ja työvälineet:  

- Mallit ovat asiakaspalvelukeskuksessa 

systemaattisessa käytössä koko alueella 

- palveluohjauksen prosessit ja 

asiakassegmentoinnit käytössä  

- ennakoinnin työvälineitä testattu 

kuntoutumisen tarpeeseen (ikäihmiset) ja 

elintapaohjauksesta hyötyville (ikäihmiset) 

- RAI MAPLe segmentit käytössä alueella 

- tuotannonohjausjärjestelmän pilotointi (SBM 

alusta) on tehty palveluohjauksen etulinjassa 
sekä koottu tietoa johtamiselle (yhteistyö 

rakenneuudistus) 

Oma-olo, oirearviot, chat on otettu käyttöön 

(yhteistyö rakenneuudistus) 

Sosiaali- ja teveydenhuololla on yhteiset 

prosessit asiakaspalvelukeskuksessa 

 

Asiakkaiden tarpeet tunnistetaan paremmin, 
hukka vähenee ja asiakkaan pallottelu 

vähenee. 

 

Näyttöön perustuvan tiedon käyttö on 

lisääntynyt ja toiminnan vaikutusten seuranta 

ja arviointi on muuttunut hankkeen myötä 

systemaattisemmaksi 

Asiakkaiden yhteydenotto on helpompaa 

uusien digikanavien myötä myös virka-ajan 

ulkopuolella (esim. Oma-olo) 

Yhteistyökumppaneilla/sidosryhmillä on 

tiedossa asiakaspalvelukeskuksen 

yhteydenottokanavat ja yhteistyörakenteet.  

Sisäinen auditointi; 

prosessien määrä ja laatu 

Kuvamittarit; 

peruspalvelujen saatavuus 

ja päivystyksen käyttö. 

Yhteydenottokanavien 

käytön seuranta: Jonot, 

puhelinsoittojen määrä 

Asiakassuunnitelmien 

arviointi: Monialaisilla 
palvelutarpeilla olevilla 

asiakkailla on 

vastuutyöntekijä 

Asiakkaiden kokemukset ja 

tyytyväisyys: 

Asiakaskysely/yhteistyössä 

HYKY,  

Mallinnettu, digitaalinen ja sote integroitu 

perhekeskustoimintamalli.  

-perhekeskuksen sisältö, prosessit ja rajapinnat 

on määritelty 

- perhekeskus malli on systemaattisessa 

käytössä 

-kohtaamispaikka malli on mallinnettu 

yhteistyössä järjestöjen, kuntien ja 

sidosryhmien kanssa ja käytössä 

-varhaisen tuen menetelmät ovat käytössä ja 

asiakkaiden tarpeet tunnistetaan (LP menetelmä 

ja voimaperheet interventio) 

LP menetelmä on kiinnitetty perhekeskuksen 

rakenteisiin, rajapintoihin ja johtamiseen 

-digitaaliset (mm. chat) työvälineet 

yhteydenottoon ovat käytössä/sähköinen 

perhekeskus 

Tyytyväisyys on lisääntynyt, kun 

yhteydenottoon on erilaisia työvälineitä 

Saatavuus on parantunut ja kynnys ottaa 

yhteyttä on madaltunut 

Ennakoidaan paremmin perheiden tarpeita ja 

palveluvalikoima on laajentunut 

 

Tyytyväisyys palveluihin on lisääntynyt 

Ennaltaehkäisevien palveluiden valikoima on 

lisääntynyt 

Yhteistyö sektoreiden välillä on parantunut 

 

 

 

Asiakaskyselyt 

Varhaisen tuen 
interventioiden vaikutusten 

mittaaminen 

Kansallinen vertailu: kuva 

mittarit 

Sidosryhmien haastattelut 

IPC menetelmän käyttöönotto/pilotointi 

-koulutus on toteutunut ja menetelmä on 

käytössä kouluissa  

-koordiointimalli on laadittu YTA alueelle  

- IPC menetelmä on käytössä Sotekeskuksen 

vastaanotolla (aikuiset/ikäihmiset) 

-Jalkautuva tiimi malli on käytössä  

Nuorten psykososialisiin ongelmiin vastataan 

tarkoituksenmukaisemmin ja näiden 

tunnistaminen on systemaattisempaa  

 

Lievän masennuksen oireisiin puututaan 

nopeammin ja oireet vähenevät  

Psykiatristen erityistason palvelujen tarve/ 

käyttö on vähentynyt 

Sovitaan yhteisesti Erva 

alueen kanssa 

Kouluterveyskysely  

Kuva mittarit 

Monialainen tiimityön toimintamalli on 
käytössä asiakaspalvelukeskuksessa ja 

perhekeskuksessa 

sekä Sotekeskuksen vastaanotolla, jossa myös 

ennakoivia työmenetelmiä on otettu käyttöön 

- monialaisten palvelutarpeiden tunnistaminen  

-päihteiden/riippuvuuden riskien tunnistaminen 

ja ohjaus palveluihin 

Asiakaspalvelukeskuksen ja perhekeskuksen 
sote integraatio-osaaminen paranee, 

verkostomainen, asiakaslähtöinen 

työskentelytapa lisääntyy. 

Palvelukokonaisuuksien koordinointi on 

systemaattista. Tarpeet tunnistetaan ja niihin 

vastaan nopeammin.   

Päihteiden käytön riskitekijät/riippuvuus 

tunnistetaan paremmin 

Henkilöstön 

osaamiskartoitukset.  

Tyytyväisyyskyselyt ja 

kokemusten kartoittaminen 

Palvelu- ja hoitoketjut on 

määritelty 

Kuva mittarit, saatavuus 
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 Ohjaus päihdepalveluihin on sujuvampaa 

Sotekeskuksen palveluiden saatavuus 

-Hammashuollossa toimii ennaltaehkäisevät 
prosessit ja ohjaus palveluihin on 

tarkoituksenmukaista 

-Maksuttoman ehkäisyn kokeilu 

 

Jonot lyhenevät, hoitotakuu toteutuu 

 

Palvelun saatavuus paranee ja alueen erilaiset 

toimintakäytännöt loppuvat 

 

Sotkanet saatavuus 

 

Pääsy ehkäisyneuvontaan 

Yhteistyön toimintamallin rakentaminen 

Sotekeskuksen ja kolmannen 

sektorin/järjestöjen kanssa 

Järjestöyhteistyö selkeytyy  

Asiakasosallisuus paranee 

Kyselyt 

Palautteet 

Osaaminen, kehittäminen ja käytönnöntutkimus 
(OKKt) Sotekeskuksessa – alueellinen 

toimintamalli on mallinnettu  

Resurssien saatavuus paranee ja näyttöön 
perustuvan tiedon käyttö lisääntyy. 

Toiminnan vaikutusten seuranta ja arviointi 

on muuttunut systemaattisemmaksi.  

Henkilöstön tyytyväisyys. 
Näyttöön perustuvan tiedon 

käyttö 

Tiedolla johtamisen 

prosessit. 

Tutkimusten/opinnäytteiden 

määrä. 

Hankkeen tulosten seurannassa ja arvioinnissa hyödynnetään alueella toimivien tutkimus- 
kehittämis- ja koulutusorganisaatioiden asiantuntijuutta ja opinnäytetöitä.  

5 Pohjanmaan Tulevaisuuden Sotekeskus hankkeen kustannukset 

Käynnissä olevan Pohjanmaan Tulevaisuuden Sotekeskus hankkeen valtionavustus on 2 650 
700 euroa. Nykyisen hankkeen hankemääräraha muodostuu pääosin hankehenkilöstön 
kustannuksista: hankejohtajasta, projektipäälliköistä (2) sekä projektityöntekijöistä (4) ja 
hankekoordinaattorista (1 henkilö: viestintä/koordinointi). Täydennyshaun avulla lisätään 
hankeresursseja: 2 projektipäällikköä (psykososiaalinen hyvinvointi ja digi työvälineiden 
käyttöönottoon valmistautuminen), 2 terapiakoordinaattoria (katso YTA erillishaku) sekä 
projektityöntekijöitä (9). Lisäksi tarvitaan vahvistusta hankekoordinointiin ja viestintään.  

Projektihenkilöiden työpanos sijoitetaan osaksi perhekeskuksen tiimiä, kuten LP menetelmän ja 
kohtaamispaikka mallin käyttöönottoon liittyviin tehtäviin. Sotekeskuksen vastaanottotoiminnan 
kehittämistyön resurssit sijoitetaan osaksi palveluohjauksen tiimiä. Resurssit kohdentuvat mm. 
vastaanottotoiminnan prosessien mallintamiseen ja monialaisten työmenetelmien 
käyttöönottoon sekä maksuttoman ehkäisyn kokeiluun. Työpanosta kohdennetaan myös 
hammashuollon ennaltaehkäisevien toimintamallien kehittämistyöhön ja monialaisen 
tiimityömallin käyttöönottoon. Työpanoksia varataan myös Sotekeskuksen ja järjestöyhteistyön 
toimintamallin kehittämiseen. Kotikuntoutuksen ja elintapaohjauksen sisällöllinen syventäminen 
ja alueellisen toimintamallin käyttöönotto jatkuu nykyisen hankkeen resurssein.  

IPC käyttöönoton laajentamiseen palkataan projektityöntekijä (1) ja kaksi terapiakoordinaattoria. 
Terapiakoordinaattorit osallistuvat alueen IPC menetelmän ja jalkautuvan tiimin käyttöönoton 
lisäksi myös YTA tasoisen yhteistyörakenteen kehittämistyöhön (katso 2.2. osa C ja yhteys YTA 
erillishakuun). 

Hankkeen projektihenkilöiden tehtävät tarkentuvat, kun päätös täydennyshaun rahoituksesta on 
saatu ja hankkeen kokonaistavoitteet suhteutettu RRF ja ICT hankehakujen kanssa. Käynnissä 
olevan Sotekeskus hankkeen projektihenkilöstö jatkaa 2023 loppuun asti.  

Palvelujen ostot momentti sisältää hankkeen interventioiden toteuttamisen mahdollistamiseksi 
ostettavat palvelut (mm. Voimaperheet valmennus, LP menetelmän koulutus ja käyttöönoton 
tuki, IPC menetelmäkoulutus ja menetelmäohjaus, Motivoiva haastattelu). Asiantuntijapalvelujen 
avulla tuetaan ja sparrataan projektihenkilöstöä muutoksen läpiviennissä. Projektityöntekijöiden 
osaamiseen on tarkoituksenmukaista panostaa, sillä heidän osaamisesta on hyötyä hankkeen 
jälkeenkin, kun toimintamallien käyttöä tuetaan hyvinvointikuntayhtymässä ja myöhemmin 
hyvinvointialueella. Koulutuspalveluja hyödynnetään moniammatillisen tiimityön ja 



Pohjanmaan Tulevaisuuden SoteKeskus 

       23(26) 

 

palveluohjauksen osaamisen lisäämiseksi sekä tiimiytymisen mahdollistamiseksi. 
Ehkäisyvälineet sisältyvät aineet, tarvikkeet ja tavarat kohtaan talousarviolaskelmassa. 
Hoitojonojen purkuun liittyvät määrärahat on budjetoitu palvelujen ostot momentille.  

Projektihenkilöstön päätoimipiste on Vaasassa ja sivupiste Pietarsaaressa. Hankkeen 
interventioiden kohteet sijaitsevat Pohjanmaan alueella. Käyttöönotto edellyttää sitä, että 
projektihenkilöstö on yksiköissä paikan päällä ohjaamassa ja tukemassa henkilöstöä ja johtajia 
uusien työmenetelmien ja toimintamallien käyttöön. Projektihenkilöstön kilometrikorvaukset on 
budjetoitu matkakuluina. Korona epidemia on rajoittanut kasvokkain työskentelyä ja vaikuttanut 
myös siihen, että matka- ja koulutuskuluja ei ole hankkeessa vielä muodostunut. Vaikka 
projektihenkilöiden toivotaan jatkossa liikkuvan alueella ja toimivan face to face, tarvitaan myös 
digityövälineitä esim. tabletteja, valkotauluja tai vastaavia työvälineitä verkostomaiseen 
työskentelyyn. Näiden digi työvälineiden hankintakustannukset on sisällytetty kohtaan muut 
menot. 

Hankkeen toimintamallit tuotetaan kaksikielisinä, joten kaiken materiaalin ja mallien 
käännöstyöhön varataan määrärahaa ostopalveluihin (muut palvelujen ostot).  

6 Hankkeen hallinnointi  

Nykyisen hankkeen hallinnoinnista vastaa Vaasan sairaanhoitopiiri, jolla on osatoteuttaja 
sopimukset Vaasan kaupungin, Pietarsaaren sosiaali- ja terveysviraston sekä Turun 
yliopistollisen sairaalan kanssa. Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä aloittaa 
toimintansa 1.1.2022, jolloin Sotekeskuksen hankehallinnointi ja osatoteuttaja sopimukset 
siirtyvät kuntayhtymälle. Hankkeen nykyinen ohjausryhmä jatkaa.  

6.1 Hankkeen kattavuus ja organisoituminen 

Hankkeeseen osallistuvat kaikki Pohjanmaan maakunnan kunnat. Täydennyshaun teknisestä 
kirjoittamisesta on vastannut Sotekeskus hankkeen henkilöstö. Hankeaihiot on koottu 
yhteistyössä HYKY valmisteluorganisaation ja johtajien kanssa. Kuntayhtymävalmistelun 
poliittisessa ohjausryhmässä on käyty keskustelua kuten myös Pohjanmaan kunnanjohtajien 
kanssa. Sosiaalialan osaamiskeskukset (FSKC ja Sonet Botnia) ovat osallistuneet 
hankevalmisteluun yhteisissä keskustelutilaisuuksissa. Järjestöjen edustajien kanssa on käyty 
vuoropuhelua. Hankesuunnitelman luonnosversiosta on pyydetty kommentteja sidosryhmiltä 
mm. osaamiskeskuksilta ja järjestöiltä.   

6.2 Viestintä ja sidosryhmät   

Viestinnän kohderyhmät ovat mm. palvelujen käyttäjät, alueen kunnat, sote alan ammattilaiset, 
alueen päättäjät sekä suuri yleisö ja mediat (hankkeen ulkoinen viestintä). Hankkeen sisäinen 
viestintä kohdentuu hankkeen henkilöstöön ja hankkeessa toimijoihin.  

Hankekokonaisuus on kuvattu osana hankehallinnoijan www sivuja, joissa on julkaistu alueen 
hankkeisiin liittyviä uutisia ja tietoa hankkeista. Sosiaalista mediaa on hyödynnetty osana 
hankehallinnoijan some kanavia. Organisaatioiden sisäiseen viestintään on käytetty mm. 
intranet palveluja, työtiloja ja sähköpostiuutisia. Ajankohtaisista asioista on julkaistu uutiskirjeitä 
ja artikkeleja sosiaalisen median kanavilla. Nykyiseen hankkeeseen on palkattu osa-aikaisesti 
viestintävastuuhenkilö/hankekoordinaattori yhteistyössä rakenneuudistus hankkeen kanssa. 
Hän on laatinut hankkeen viestintäsuunnitelman ja osallistunut sen toteuttamiseen. Viestintä 
toteutetaan kansallisten sote viestintää koskevien linjausten mukaisesti.  

Hankkeen keskeiset sidoryhmät muodostuvat hankkeen interventioiden rajapinnoista kuten 
esim. kuntien liikuntatoimet, varhaiskasvatus, koulutoimi ja vapaa sivistystyö. 
Erikoissairaanhoidon organisaation kehittämis- ja tutkimustoiminta sekä yksiköt tuottavat 
yhteistyössä lähipalveluja. Matalan kynnyksen palvelujen osalta sidosryhminä toimivat 
kolmannen sektorin edustajat ja hyvinvointipalveluja tuottavat yksityiset palveluntuottajat. 
Osaamiskeskukset, ammatillisen koulutuksen järjestäjät, korkeakoulut ja yliopistot liittyvät 
läheisesti käytännöntutkimuksen ja osaamisen kehittämiseen. Asiakasosallisuus toteutuu 
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HYKY:n linjausten mukaisesti. Viestinnässä pyritään vuorovaikutteisuuteen. Päivitetty 
viestintäsuunnitelma on liitteenä.   

6.3 Seuranta ja arviointi  

Hankkeen seuranta ja arviointi kuvataan tarkemmin myöhemmin tehtävässä 
toimeenpanosuunnitelmassa. Hankkeen toimeenpanoa arvioidaan suhteessa laadittuun 
aikatauluun. Sotekeskusohjelman hyötytavoitteiden saavuttaminen on Sotekeskus hankkeen 
osalta haasteellista arvioida, koska HYKY organisaation valmistelutyö ja käyntiin lähtö voi 
vaikuttaa palvelujen saatavuuteen ja toimia välintulevana muuttujana. Kansallisia 
kuvamittareita/Sotkanet.fi hyödynnetään hyötytavoitteiden saavuttamisen arvioinnissa. Koska 
Pohjanmaan kuntien tilastotiedon kirjaaminen on ollut vaihtelevaa ja tiedon keruuta koskeviin 
kyselyihin on vastausprosentti ajoittain ollut matala, on tunnuslukujen tulkintaan kiinnitettävä 
erityistä huomiota. Hankkeen yksityiskohtaisten tavoitteiden esim. kotikuntoutuksen tai 
elintapaohjauksen vaikutuksia arvioidaan asiakaskokemuksin ja toimintakyvyssä tai arjen 
suoriutumisen muutoksina. Näille laaditaan hankkeessa tunnusluvut ja vaikutuksia arvioidaan 
yhteistyössä mm. osaamiskeskusten kanssa.  

Hankkeen toimintamallien mallintamista, mallien ”kypsyyttä” ja käyttöönottoprosesseja 
seurataan ja arvioidaan toteutumisasteena. Hankkeen väliarvioinnissa esitetään edellä 
mainittuja tunnuslukuja ja tarkennetaan suunnitelmaa. Hankkeen loppuraporttia varten tehdään 
laajempi kysely hankkeeseen osallistuneiden kokemuksia keräten. Hankkeen oma-arviointi 
toteutetaan puolivuosittain. Seurannasta ja arvioinnista vastaa hankejohtaja, projektipäälliköt ja 
ohjausryhmä. Hankkeen tuloksista raportoidaan kansallisia ohjeita ja työvälineitä käyttäen. 
Päivitetty arviointisuunnitelma on liitteenä. 

6.4 Riskit ja niihin varautuminen 

Tarkempi riskiarviointi, varautuminen ja vastuuhenkilöt kuvataan myöhemmin tehtävässä 
päivitetyssä toimeenpanosuunnitelmassa.  

 

Taulukko 4. Riskin arviointi ja varautuminen 

Riski Altistavat tekijät Suojaukset 

Epäonnistunut 
rekrytointi 

Puutteellinen hankeosaaminen, 
asiantuntijuuden ja muutosjohtamisen 
osaamisen puute 

Yleinen henkilöstöpula 

Vaiheistettu rekrytointi, selkeästi 
määritellyt tehtävät ja vastuualueet 

Yhteistyö HYKY rekrytoinnin kanssa  

Hanketta ei toteuteta 
hankesuunnitelman 
mukaisesti  

Hankkeessa on paljon osa-alueita ja 
useita interventioita 

Täydennyshaun uudet 
kehittämiskohteet jäävät irrallisiksi  

Selkeä tavoitteen asettelu ja 
konkreettinen toimeenpano-
suunnitelma. Mitattavat tunnusluvut ja 
seurantaindikaattorit tavoitteille ja 
toimenpiteille. 

Digityövälineiden 
käyttöönotto jää 
vähäiseksi  

Rakenneuudistus hankkeen rahoitus 
jää vähäiseksi 

Rakenneuudistuksen interventiot jää 
vaiheeseen 

Sotekeskus hankkeen tavoitteiden 
päivittäminen 

Sotekeskus täydennyshaku ja 
rajapinnat ICT ja RRF 
hankehakuihin/tiedon kulku 

Hankkeen tuloksia ja 
vaikutuksia ei osata 
mitata tai arvioida 

Hankkeessa paljon osa-alueita ja 
interventioita. Hankeaika lyhyt 

Selkeä arviointisuunnitelma ja 
konkreettiset tunnusluvut 

Konkreettiset interventiot ja 
systemaattinen toteuttaminen 
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HYKY valmistelun merkitys hankkeen 
tuloksiin ja interventioiden vaikutuksiin 
jää epäselväksi 

Interventioiden vaikutusten 
mittaaminen asiakastasolla 

Viestintä jää 
pinnalliseksi ja tieto 
hankkeesta 
vähäiseksi 

Epäselvä viestintä, joka uppoaa muun 
sairaanhoitopiirin viestintään 

Viestintä jää HYKY valmistelun 
jalkoihin 

Vähäinen viestintäresurssi 

Omat sivut ja viestinnän 
vastuuhenkilö 

Interventioiden auki-kirjoittaminen ja 
mallintaminen ”viestintäsopivaksi” 

Viestintäresurssin lisääminen 

Asiakasosallisuus jää 
vähäiseksi 

HYKY valmistelussa vasta 
rakennetaan rakenteita 

Hankkeeseen palkataan 
projektityöntekijä 
Sotekeskuksen/kolmannen 
sektorin/järjestöjen yhteistyön 
toimintamallin rakentamiseksi 

Kunnat eivät sitoudu 
muutoksiin 

Toimintakulttuuri unohtuu muutoksen 
läpiviennissä  

Hankejohtajan/projektipäälliköiden 
erityisosaaminen ja bottom-up 
kehittämismalli 
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1 Hankkeen tarve 

Hankkeen taustalla on kansallinen tavoite siitä, että iäkäs ihminen voi asua omassa 
kodissaan mahdollisimman pitkään, jopa elämänsä loppuun saakka. Kun ihminen 
tarvitsee hoivaa ja huolenpitoa, hän saa sen kotonaan tai kodinomaisessa 
asuinympäristössä. (THL 2021). THL:n asiantuntijaryhmän raportin mukaan (2021) 
koteihin ja asumispalveluihin annettavia palveluja ei ole saatavilla yhdenvertaisesti ja 
eroja on sekä alueiden välillä, että niiden sisällä, myös samassa kunnassa toimivien eri 
yksiköiden välillä (tilanne vuonna 2019). Alueellisesti yhtenäisille toimintakäytännöille 
on tarvetta. Asiantuntijaryhmän raportissa tuodaan esille myös se, että ikääntyneiden 
kotihoitoa koskevia epäkohtailmoituksia ja yhteydenottoja tehtiin vuonna 2019 
valvontaviranomaisille poikkeuksellisen paljon.  

Pohjanmaalla kotona asuvien ikäihmisten määrä on pienempi kuin muualla Suomessa 
keskimäärin ja raskaiden palveluiden piirissä olevien määrä keskiarvoa korkeampi 
(Sotkanet 2019). Tavoitteena on hankkeen avulla siirtää raskaampien palvelujen 
tarvetta myöhemmäksi ja luoda turvalliset olosuhteet kotona asumiselle. Pohjanmaalla 
ikääntyneiden kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoivan nettokäyttökustannukset 
(euro/75 vuotta täyttäneet) ovat nousussa ja korkeammat koko maahan verrattuna 
(Sotkanet 2019). Ennaltaehkäisevien palvelujen kehittämiselle on kustannusten 
hillitsemisenkin kannalta tarvetta.  

Kansallisessa ikäohjelmassa esitetään tavoitteena vuoteen 2030, että teknologian, 
tekoälyn ja robotiikan hyödyntäminen ikäihmisten hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisen sekä hoidon tukena on lisääntynyt. Laatusuosituksessa hyvän 
ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2020-2023 painotetaan 
teknologisten ratkaisujen esiin ottamista palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä ja 
toimintaprosessien kehittämistä. Tulevaisuuden iäkkäiden kotona asumista tukevien 
palvelujen kehittämishankkeen avulla on tarkoitus parantaa alueen kotiin annettavien 
palvelujen laatua yhtenäistämällä toimintamalleja alueellisiksi, ja ottamalla 
hyvinvointiteknologiaa mukaan kotona asumisen turvaamiseksi. Teknologisia ratkaisuja 
on jo otettu käyttöön ja niistä saatujen hyvien tulosten perusteella niiden käyttöä 
voidaan laajentaa koko Pohjanmaan alueelle.  

Tulevaisuuden haasteisiin henkilöstön riittämättömyydestä halutaan Pohjanmaalla 
kiinnittää huomiota resurssien kohdentumiseen oikein ja alan kiinnostavuuteen. 
Kotihoidon laadun järjestelmällisellä seurannalla pyritään vaikuttamaan asiakas, omais- 
ja henkilöstönäkökulmaan ja mahdollisiin kehittämiskohteisiin. Pohjanmaan 
hyvinvointikuntayhtymän pitkän aikavälin tavoitteena on olla houkutteleva työpaikka, 
jossa asiakas- ja potilasturvallisuus ovat Pohjoismaiden huippua. Innovatiivisille 
toimintamalleille on koettu olevan tarvetta. Alueelle on aikoinaan kehitetty 
opetushammashoitola ja opetusterveyskeskus ja hankkeessa olisi tarkoitus hyödyntää 
näistä saatuja kokemuksia opetuskotihoidon toimintamallin luomiseen.  

Pohjanmaalla on tehty kehittämistyötä ikääntyvän väestön hyvinvointiin ja terveyteen 
liittyen. Tällä hetkellä on meneillään Tulevaisuuden Pohjanmaan sotekeskus hanke 
(täydennyshaku menossa), jossa tavoitteena on mm. mallintaa ikäihmisten koti- ja 
etäkuntoutuksen alueellinen toimintamalli sekä elintapaohjauksen toimintamalli.  
Pohjanmaan tulevaisuuden Sotekeskus hankkeessa luodaan asiakas- ja 
palveluohjauksen toimintamalli, jossa kehitetään RAI/MAPLE pohjaista 
tarvesegmetointia. Kyseistä työvälinettä voidaan tässä hankkeessa käyttää hyödyksi. 
RAI auttaa niiden asiakkaiden tunnistamista, jotka hyötyvät tämän hankkeen 
interventioista. Pohjanmaan sote-keskushankkeessa elintapaohjaus ja etäkuntoutus 
perustuvat asiakkaan omahoitoon ja ovat osa ennaltaehkäisevää toimintaa kun taas 
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tässä hankkeessa tavoitteet ovat asetettu kotihoidon ympärille. Näin hanke täydentää 
jo olemassa olevaa kehittämistyötä ja sotekeskus hankkeesta saatuja tuloksia voidaan 
hyödyntää myös kotona asuvien iäkkäiden palvelujen kehittämisessä. Rajapinta 
Pohjanmaan sote- keskus hankkeeseen on tunnistettu, ja toimenpiteet tässä 
hankkeessa kohdentuvat kotihoidon ympärille.  

Pohjanmaan KATI-hankkeessa luodaan teknologiaa laajasti hyödyntävä toimintamalli 
ikäihmisten kotona-asumisen tueksi kotihoidon asiakkaille, kun taas tämän haettavan 
hankkeen taustalla on mahdolistaa teknologiset ratkaisut ennaltaehkäisevästi 
ikääntyneille, joilla ei ole vielä kotihoidon palveluja. Näin teknologiset ratkaisut ovat 
joustavasti käytössä jo ennen mahdollista kotihoidon aloitusta. Rajapinta Kati-
hankkeen kanssa on huomioitu.  

Vaasan shp:n (myöhemmin Pohjanmaan hyvinvointialueen) ja Essoten sote- 
kuntayhtymä ovat olleet mukana valmistelemassa SIB-hanketta (Ennakoimalla 
elinikäistä toimintakykyä; Ikä Sib-hanke), jossa tavoitteena on ylläpitää ja parantaa 
ikäihmisten terveyttä ja toimintakykyä, tuottaen paremmin voivien kuntalaisten lisäksi 
säästöjä kalliimpien palveluiden tarpeen vähentyessä. SIB mallissa kyse on 
vaikutusten hankinnasta. Kaikki toiminta resursoidaan yksityisellä pääomalla, ja 
verovaroja käytetään tulospalkkionomaisesti, jos asetetut tulostavoitteet on saavutettu. 

Suunnitteilla vuonna 2018 lähtien on ollut, että Pohjanmaan hyvinvointialue olisi 
mukana hankkimassa vaikuttamista SIB- mallin avulla. Tavoitteena on ikääntyneiden 
henkilöiden toimintakyvyn ja hyvinvoinnin parantaminen ja raskaiden palveluiden 
tarpeen siirtyminen vaikuttavuustavoitteiden ja tulospalkkioiden avulla. Syksyllä 2021 
tehdään taloudellinen mallinnus valmiiksi poliittisen päätöksentekoa varten. Rajapinta 
Sib hankkeeseen on huomioitu.  

Pohjanmaan maakunnan väestömäärä on 175 816 (2020), josta yli 65-vuotiaiden 
osuus on 41135. (Sotkanet). Asukasmäärän odotetaan vähenevän jonkinverran (1,2 %) 
tulevien vuosien aikana mutta ikääntyneiden määrä lisääntyy. Pohjanmaan 
hyvinvointialueen kuntayhtymä aloittaa toimintansa 1.1.2022 ja Pohjanmaan 
hyvinvointialue aloittaa toimintansa 1.1.2023. Tämä muutos vaikuttaa siihen, että 
kotihoidon palvelut siirtyvät kunnilta hyvinvointialueen kuntayhtymään. 
Toimintakäytännöt, kotihoidon yhteiset kriteerit, laatu ja laadun seuranta ei ole 
yhtenäistä ja tässä on suuri kehittämistarve. Väestön ikääntymisen ja henkilöstön 
riittämättömyyden vuoksi on entistä tärkeämpää huomioida asiakaslähtöisyys sekä 
kotihoidon sisällöllinen johtaminen ja laadun arviointi. Ikääntyneiden palvelujen 
toiminnan ja laadun kannalta yhtenäisten toimintamallien juurruttaminen koko 
pohjanmaan alueella on tärkeää.  

 

2 Kohderyhmä 

Hankkeen interventioiden keskeiset kohderyhmät ovat kotona asuvat iäkkäät, jotka 
ovat hakeneet kotihoidon palveluja, mutta eivät täytä kotihoidon kriteerejä. Toisena 
kohderyhmänä on kotihoidon johtajat ja esihenkilöt.  

Hankkeen tavoitteena on  

(1) Vähentää säännöllisen kotihoidon palvelujen käyttöä ja luoda toimintamalli, jossa 
kotihoitoa hakeneet asiakkaat, jotka eivät täytä kotihoidon kriteerejä, saavat 
tarkoituksenmukaiset teknologiset palvelut. Kohderyhmänä ovat kotihoidon 
palveluja hakevat asiakkaat. Sidosryhmänä on kolmas sektori. Hankkeen 
ensimmäisessä vaiheessa mukaan otetaan pienempi ryhmä ja hankkeen edetessä 
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pilotoidaan laajemmin Pohjanmaan alueella ja tarkoitus on, että vuonna 2023 
toimintamalli on käytössä koko Pohjanmaalla.  

(2) Edistää kotihoidon henkilöstöresurssien saatavuutta ja tarkoituksenmukaista 
resurssien ohjautumista asiakkaiden tarpeita vastaavasti. Kohderyhmänä on 
kotihoidon johtajat ja esihenkilöt koko Pohjanmaan alueelle. 

(3) Opetuskotihoidon toimintamalli kotihoidon ja oppilaitoksen yhteistyölle. 
Kohderyhmänä ovat opiskelijat, yhteistyössä ovat mukana oppilaitokset. 

(4) Parantaa kotihoidon laatua ja laatutason tunnistamista. Kehittämiskohteena on 
kotihoidon johtaminen tietojohtamisen näkökulmasta ja asiakasosallisuuden 
lisääminen.  
 

3 Hankkeen tavoitteet 

Kotona asumista tukevat palvelut ovat asiakaslähtöisiä: Kohderyhmänä asiakkaat, 
jotka hakevat kotihoidon palveluja, mutta eivät täytä kotihoidon kriteerejä. 

(1) Luodaan ja otetaan käyttöön toimintamalli, kuinka voidaan hyödyntää 
asiakaslähtöisesti teknologisia ratkaisuja kotona asuville, joille ei ole myönnetty 
kotihoidon palveluja. Toimintamalli on valmiina 2022. 

- Lisätätään ikääntyneiden digiosaamista ja sen käyttöä toimintakyvyn, terveyden ja 
hyvinvoinnin edistämisessä  

- Tavoitteena on, että ikäihmisillä on mahdollisuus asua turvallisesti kotona pidempään 
ja kotihoidon palvelujen tarve siirtyy.   

 

Osaavan henkilöstön riittävä määrä ja saatavuuden varmistaminen: 
Kohderyhmänä kotihoidon johtajat ja esihenkilöt 

(2) Varmistetaan, että henkilöstöresurssit kohdentuvat asiakkaiden tarpeita vastaaviksi 
ja parantaa kotihoidon toiminnan vaikuttavuutta ottamalla käyttöön tietojohtamisen 
työväline resurssien ohjauksen seurantaan ja arviointiin. Työväline on kattavasti 
käytössä 2023 lopussa.  

- Lisätään kotihoidon vetovoimaisuutta työpaikkana ja edistää kotihoidon henkilöstön 
riittävyttä tulevaisuudessa. 

(3) Mallintaa opetuskotihoidon toimintamalli yhteistyössä oppilaitosten kanssa. Malli 
antaa tulevaisuudessa mahdollisuudet työvoiman sujuvasta siirtymisestä opinnoista 
työelämään kotihoidossa ja lisää työn imua kotihoidossa.  

  

Palvelujen laadun varmistaminen: Kohderyhmänä kotihoidon johtajat 

(4) Luodaan Pohjanmaan kotihoidon laadun varmistuksen toimintamalli RAI 
työvälinettä ja asiakaspalautetta hyödyntämällä. Näiden avulla tunnistetaan laadun 
epäkohdat, määritellään laatutaso sekä seurataan ja arvioidaan laadun toteutumista. 
Malli on valmis vuoden 2022 lopussa.   

- Jalkautetaan yhteiset laatukriteerit ja laadun varmistuksen toimintamalli koko 
Pohjanmaan alueelle ja tietojohtamisen työvälineeksi. Jalkautettuna vuoden 2023 
lopussa.  

- Kotihoidon laadun ja vaikuttavuuden järjestelmällinen seuranta 

- Laadukkaat, oikea-aikaiset ja asiakaslähtöiset kotihoidon palvelut 
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4 Toteutus 

4.1 Aikataulu 

HANKKEEN VAIHEITTAINEN TOIMEENPANO 

2021 2022 2022 2023 2023 

  kevät syksy kevät syksy 

Hankkeen valmisteluvaihe           

Hankkeen vastuuhenkilöiden rekrytointi           

Hankkeen organisoituminen ja toimintasuunnitelma           

Projektityöntekijöiden rekrytointi           

Asiakaslähtöiset kotona asumista tukevat palvelut:           

*Toimintamallin luominen (Teknologiset ratkaisut)           

*Toimintamallin käyttöönotto                 

*Hyvinvointiteknologian pilotointi           

*Hyvinvointiteknologian käyttöönotto               

Osaavan henkilöstön riittävä määrä ja saatavuus:           

* Kotihoidon resurssien kohdentumisen seuranta           

*Työväline kattavasti käytössä                 

* Kehitetään opetuskotihoidon toimintamalli           

     * Opetuskotihoidon toiminnan pilotointi ja käyttöönotto           

Palvelujen laadun varmistaminen:           

* Laatukyselyjen  luominen asiakkaille,  henkilöstölle ja 
omaisille  ja pilotointi 

          

          

*Laatukriteerien jalkauttaminen           

Arviointi           

Seuranta           

Alueellisen toimintamallin kokoaminen           

Hankkeen väliraportti           

Hankkeen loppuraportti           

 

4.2 Toimenpiteet  

 Kotona asumista tukevat palvelut ovat asiakaslähtöisiä: 

(1) Luodaan toimintamalli teknologisten ratkaisujen hyödyntämiseksi kotona asuville, 
joille ei ole myönnetty kotihoidon palveluja. Toimenpiteet:  
- Luodaan toimintamalli, jonka avulla tuetaan kohderyhmän digiosaamista ja 
tarkoituksenmukaisten digivälineiden käyttöä osana toimintakyvyn, terveyden ja 
hyvinvoinnin edistämistä ja asiakkaan omahoitoa. 
- Pilotoidaan asiakaslähtöisesti hyvinvointiteknologiaa esim. sensoriteknologiaa  
asiakkaan hyvinvoinnin ja kotona asumisen turvallisuuden edistämiseksi 
asiakaslähtöisesti. Pilotissa käytettävistä teknologiaratkaisuista tehdään erillisia 
sopimuksia toimijoiden kanssa hankkeen ajaksi. Mahdollisuus kokeilla jo hyväksi 
havaittuja käytänteitä koko Pohjanmaan alueella, kuten esim. Alvar palvelu.  
- Hankkeeseen palkataan projektityöntekijäksi hyvinvointiteknologian asiantuntija, 
jolla on kliinen osaaminen. Hänen avulla kartoitetaan asiakaslähtöisesti erilaisten 
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teknologisten menetelmien sopivuus, saatavuus ja käyttöönotto asiakkaille, 
henkilöstön perehdytys ja digituki sekä henkilöstölle että asiakkaille. 
- Tehdään yhteistyötä sotekeskushankkeen kanssa koskien palveluohjausta. 
Teknologisten ratkaisujen hyödyntäminen tukee osana palveluohjausta ja voidaan 
sijoittaa jatkossa asiakaspalvelukeskukseen. 

 

Osaavan henkilöstön riittävä määrä ja saatavuuden varmistaminen: 

(2) Kotihoidon johtajille ja esihenkilöille otetaan käyttöön työväline, jonka avulla 
pystytään seuraamaan ja arvioimaan henkilöstön työajan kohdentumista ja 
yhdistää tieto asiakasrakenteeseen. Toteutetaan ostopalveluna sekä palkataan 
projektityöntekijä.  

(3) Luodaan opetuksen toimintamalli soveltaen IPE-mallia (interprofessional education) 
eli moniammatillista opetusta (Barr & Low 2013) kotihoidon oppimisympäristössä 
yhteistyössä alueen oppilaitosten kanssa. Kyseessä on moniammatillinen yhteistyö 
eri ammattiryhmien opiskelijoiden kanssa. Malli pilotoidaan kohdennetusti ja 
otetaan käyttöön vuoden 2023 lopussa. Palkataan projektityöntekijä.  

 

Palvelujen laadun varmistaminen: 

(4) RAI:n laatuindikaattoritietoa hyödyntäen luodaan toimintamalli laadun epäkohtien 
tunnistamiseen sekä kotihoidon kehittämiseen.  

- Luodaan strukturoitu kysely asiakkaille, omaisille ja henkilöstölle kotihoidon 
laadusta ja luodaan mittaristo yhteistyössä koulutusorganisaatioiden, 
osaamiskeskusten ja tutkimusorganisaatioiden kanssa. Palkataan 
projektityöntekijä.  

- Koulutetaan henkilöstöä RAIn käyttöön ja soveltamiseen 

 

5 Tuotokset, tulokset ja vaikutukset  

Tuotokset:  

- Asiakastason toimintamalli, jossa asiakaslähtöisesti kartoitetaan tarve 
hyvinvointiteknologian käyttöönottamisesta palveluja arvioitaessa (tavoite 1) 

- Toimintamalli johtamisen avuksi (tavoite 2) 
- Opetuskotihoidon toimintamalli (tavoite 3) 
- Kysely asiakkaille, omaisille, henkilöstölle kotihoidon palvelujen laadusta ja mittari 

laadun tason arviointiin (tavoite 4) 

 

Tulokset: 

- Saadaan tietoa johtamisen tueksi kotihoidon resurssien kohdentumisesta (tavoite 
2) 

- Opetuskotihoidon avulla työvoiman siirtyminen opinnoista suoraan työelämään 
helpottuu ja rekrytointi helpottuu, moniammatillinen osaaminen lisääntyy (tavoite 3) 

- Kotihoidon palvelujen laadun arviointi perustuu toimintamalliin ja on systemaattista 
koko Pohjanmaan alueella osana hyvinvointialueen laadun arviointia (tavoite 4) 
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Vaikutukset: 

- Pidemmän aikavälin vaikutuksia ovat ikääntyneiden raskaampien palvelujen 
tarpeen siirtyminen, sillä kotona on mahdollista asua pidempään teknologisten 
apuvälineiden avulla. (tavoite 1) 

- Kotihoidon resurssien oikean kohdentumisen ansiosta työn kuormitus tasoittuu ja 
resurssit riittävät paremmin. (tavoite 2) 

- Opetuskotihoidon seurauksena kotihoidon vetovoima työpaikkana lisääntyy ja 
osaaminen kotihoidossa paranee. Kotihoidon ja oppilaitosten välinen yhteistyö 
syvenee. (tavoite 3) 

- Kyselyjen vaikutuksia ovat kotihoidon laadun paraneminen ja asiakkaiden, 
omaisten ja henkilöstön osallisuuden lisääntyminen. (tavoite 4) 

 

6 Hankkeen hallinnointi  

6.1 Hankkeen toimijat ja organisoituminen 

Hanke sijoittuu 1.1.2022 aloittavan Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän 
organisaatioon ja sen hanketoimistoon. Hankkeen hallinnoijana toimii hyvinvointialueen 
kuntayhtymä vuonna 2022. Hankehallinnointi siirtyy kansallisen Soteuudistuksen 
mukaisesti hyvinvointialueelle vuonna 2023. Hyvinvointialueen kuntayhtymä kattaa 
Pohjanmaan maakunnan kaikki kunnat paitsi Kruunupyyn. Korsnäs ei ole siirtänyt 
sosiaalihuollon palvelut kuntayhtymään.   

Hanke toimii tiiviissä yhteistyössä Pohjanmaan Sote keskus hankkeen kanssa. 
Hankkeilla on yhteinen ohjausryhmä. Viestintä, hankehallinnointi ja sidosryhmä 
koordinointi on koottu yhteen hanketoimistoon.   

6.2 Hankkeen resurssit 

Hankkeeseen palkataan projektipäällikkö ja projektihenkilöstö, joiden tehtävänä on 
suunnitella, toteuttaa hankkeen interventioita sekä seurata ja arvioida hankkeen 
toteutumista tavoitteiden mukaisesti. Hankehenkilöstö sijoittuu Pohjanmaan 
Sotekeskus hankkeen viereisiin toimitiloihin, jolloin hankkeiden välinen vuorovaikutus 
turvataan kuten myös yhteisten työvälineiden käyttö. Samalla vältetään toimintaan 
liittyvää päällekkäisyyttä. Hankkeeseen ei sisälly vapaaehtoistyötä. 

6.3 Viestintä  

Hankkeen pääviestit ovat: 

1. Ikääntyneiden kotona asumisen turvaaminen ja asiakaslähtöisten teknologisten 
ratkaisujen käyttöönotto systemaattisesti koko Pohjanmaan alueella. 

2. Henkilöstön riittävyyden turvaaminen kotihoidossa ja työn vetovoimaisuuden 
lisääminen uusien opetukseen liittyvien toimintamallien myötä 

3. Kotihoidon palvelujen laadun tason systemaatinen seuranta ja arviointi  

Viestinnän tarkoituksena on olla avointa, selkeää ja aktiivista. Viestinnän kohderyhmät 
ovat hankkeen henkilöstö, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset, esihenkilöt ja 
organisaation johto, asukkaat,päättäjät, kolmas sektori, koulutus- ja 
tutkimusorganisaatiot, osaamiskeskukset ja media. Viestintäkanavina käytetään 
hankkeen sisällä yhteispalavereita, koulutuksia, teamsalustoja ja sähköpostia. 
Hankkeen viestintä ulospäin tapahtuu hyvinvointialueen omien viestintäkanavien kautta 
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sekä verkkosivujen kautta. Innokylään lisätään toimintamallit. Sosiaalista mediaa 
voidaan käyttää projektin uutisten tiedottamisessa sekä uutismediaa, esim. lehdet. 
Hankkeessa järjestetään seminaareja. 

Tärkeää on vuorovaikutuksellinen viestintä hankkeen kohderyhmien kanssa, 
ikääntyneitä voidaan tavoittaa vanhusneuvoston kautta ja kotihoidon henkilöstöä 
esimerkiksi  yhteisten virtuaalikahvien merkeissä. Viestintä on tärkeä osa hanketta, ja 
sen on tarkoitus seurata hankkeen mukana koko hankkeen ajan. Painotus viestinnän 
ajankohdista riippuu saadusta sisällöstä ja asian merkityksestä. Viestintä toteutetaan 
yhteistyössä sote keskus hankeen kanssa.  

6.4 Seuranta ja arviointi  

 Kotona asumista tukevat palvelut ovat asiakaslähtöisiä: 

- Hyvinvointiteknologian käytänteiden toimivuutta voidaan arvioida seuraamalla kuinka 
paljon teknologiaa on käytössä pilotin aikana verrattuna aikaisempaan. 
Hyvinvointiteknologian käyttöönottoa ikääntyneiden kotona asumisen tueksi arvioidaan 
asiakkailta saadulla palautteella. Asiakkailta kysytään heidän subjektiivisia kokemuksia 
teknologian käytöstä. Toimintakykyä parantavien/ylläpitävien välineiden käytössä 
voidaan käyttää toimintakyvyn mittareita tarvittaessa. Kyselyt tehdään pilotin alussa ja 
lopussa. Seurantaan ja arviointiin otetaan mukaan vanhusneuvostot, kolmannen 
sektorin toimijat sekä asiakasraadit.  

 

Osaavan henkilöstön riittävä määrä ja saatavuuden varmistaminen: 

- Resurssien kohdentumista seurataan datalla, mikä saadaan kotihoidon 
asiakastyöstä. Tuloksia voidaan verrata muihin alueisiin sekä oman alueen sisällä. 
Seurannassa saadaan tietoa kotihoidon käyntien pituuksista, 
määristä(potilas/työntekijä) sekä välittömään ja välilliseen potilastyöhön kulunut aika.  

- Opetuskotihoidon toimintamallia seurataan toimintaan osallistuvien oppilaiden 
määrillä. Opiskelijoilta, opettajilta, työntekijöiltä ja asiakkailta saadulla palautteella 
arvioidaan mallin toimivuutta. Perehdytyksen laatua voidaan arvioida sekä 
opetusta/opetusmallia voidaan arvioida. Mittarina voidaan käyttää esimerkiksi CLES 
(Clinical Learning Environment and Supervision Scale) –mittaria. Opetuskotihoidon 
toimintamalliin osallistuvilta kerätään tietoa pilotin alussa, väliarvioinnissa ja lopussa. 
Väliarvioinnin ansiosta on mahdollista muuttaa toimintatapoja jo pilotin aikana 
parhaimman lopputuloksen saamiseksi. 

 

Palvelujen laadun varmistaminen: 

- Kotihoitoon luotavan kyselyn toimivuutta seurataan pilotoimalla sitä käytännössä ja 
kyselyä arvioidaan vastausprosentin avulla. Mittaria testataan aluksi pienemmällä 
ryhmällä ja sen jälkeen kysely lähetään kerran hankkeessa rajatulle kohderyhmälle. 
Oppilaitosten kanssa tehdään yhteistyötä tulosten keräämisessä.  
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6.5 Riskit ja niihin varautuminen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Riskin kuvaus Seuraus, jos riski 
toteutuu 

Toimenpiteet riskin 
poistamiseksi tai 
pienentämiseksi 

Vastuutaho 
(ohjausryhmä, 
projektipäällikkö, 
hanketyöntekijä…)  

Henkilöstön 
saatavuus 
hankkeeseen 
vaikeaa 

Rekrytointi epäonnistuu 
ja henkilöstön 
hankeosaaminen 
heikkoa  

Yhteistyö HYKYN 
rekrytoinnin kanssa 

Ohjausryhmä ja 
projektipäällikkö  

Henkilöstön 
muutosväsymys 

Pilottien toteuttaminen 
vaikeutuu 

Henkilöstön osallisuus, 
tiedon vieminen 
hankkeesta henkilöstölle  

Projektin työntekijät 
ja yhteistyötahot, 
esihenkilöt 

Teknologian 
toimivuus ja 
saatavuus 

Pilotti epäonnistuu  Selvitetään ennalta 
minkälaisia 
hyvinvointiteknologian 
mahdollisuuksia löytyy  

Hankkeen 
työntekijät 

Teknologiaan 
liittyvät 
osaamispuutteet 

Henkilöstö motivaatio 
heikko 

Hyvinvointiteknologian 
asiantuntijan 
palkkaaminen 
hankkeeseen, laitteiden 
perehdytys ja digituki  

Projektipäällikkö ja 
projektin työntekijät 

Asiakkaat eivät ole 
motivoituneita 
teknologisiin 
laitteisiin 

Pilotin tekeminen 
vaikeutuu 

Laitteiden käytön 
varmistaminen ja tiedon 
antaminen, digituen 
varmistaminen 

Projektin henkilöstö 

Opiskelijat eivät 
ole motivoituneita  

Yhteistyö ei toimi 
odetunlaisesti 
kotihoidon kansssa 

Hyvä perehdytys, selkeät 
ohjeet, selkeä työnjako 

Projektin 
henkilöstö, 
yhteistyötahot 
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1 Yleinen osa 
Soveltamisohjeen yleisessä osassa kuvataan palvelusetelin käytön periaatteita sekä tervey-

denhuollon ja sosiaalialan yksityisille toimijoille ja Pohjanmaan hyvinvointi alueelle  ase-

tettavia odotuksia ja velvollisuuksia. 

Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan soveltamisohjetta siitä ajankohdasta lukien, jolloin 

palveluntuottajalle myönnetään oikeus sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamiseen palveluse-

teleillä. Palveluntuottaja määritellään yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain 152/1990 

tai yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 922/2011 mukaan. 

 

2 Palveluseteli 
Palvelusetelillä tarkoitetaan järjestämisvastuussa olevan kunnan sosiaali- ja terveyspalvelun 

saajalle myöntämää sitoumusta korvata palveluntuottajan antaman palvelun kustannukset 

kunnan ennalta määräämään arvoon asti. Palveluseteli on yksi tapa järjestää kunnan laki-

sääteisiä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluja. Palvelusetelejä käytettäessä asiakkaan ase-

maan vaikuttavat samat säännökset kuin muillakin tavoin järjestetyissä sosiaali- ja tervey-

denhuoltopalveluissa. Palvelusetelin käyttäjällä on oikeus valita haluamansa Pohjan maan 

hyvinvoitntialueen hyväksymä palveluntuottaja. 

Palvelusetelijärjestelmässä Pohjanmaan hyvinvointialue ei tule sopimusosapuoleksi 

palvelusta sovittaessa, sillä kyseessä on kuluttajan asemassa olevan asiakkaan ja 

palveluntuottajan välinen sopimus. Palveluista vastaavien palveluntuottajien tulee olla 

Pohjanmaan hyvinvointialueen hyväksymiä. Palvelut maksetaan setelin arvosta riippuen 

kokonaan tai osittain palvelusetelillä.  

Palvelusetelin tarkoituksena on mm. asiakkaan valinnanvapauden lisääminen. Palveluseteli 

perustuu kolmeen erilliseen sopimukseen (laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä 

569/2009): 

1. Pohjanmaan hyvinvointialue ja palveluntuottajan välinen sopimus (palveluntuottajan 

hyväksyminen). 

2. Asiakkaanja Pohjanmaan hyvinvointialueen välinen sopimus (palvelusetelipäätös).  

3. Asiakkaan ja palveluntuottajan välinen sopimus (palvelusopimus). 

 

                                          Palvelusetelin osapuolet 

Pohjanmaan hyvinvointialue 

 

 

 

 

 

 

Palveluseteli-päätös Palveluntuottajan 

hyväksyminen 

Asiakas Palveluntuottaja 

Palvelu-sopimus 



5 

 

Tässä soveltamisohjessa  

 Asiakkaalla tarkoitetaan 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. Lisäksi asiakkaan asemaa 

säännellään sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetussa laissa (569/2009 

3 §).  

 Tulosidonnaisella palvelusetelillä tarkoitetaan palveluseteliä, jonka arvo määräytyy 

sosiaali- ja terveysviraston määrittelemien asiakkaan jatkuvien ja säännöllisten tulo-

jen mukaan tai jonka arvo perustuu tulojen huomioon ottamiseen sosiaalihuoltolain 3 

a luvussa tai sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen 10 

a–10 c §:ssä säädetyllä tavalla. Tulosidonnaisen palvelusetelin arvosta annetaan 

päätös asiakkaalle. 

 Omavastuuosuudella tarkoitetaan sitä osuutta yksityisen palveluntuottajan tuotta-

man palvelun hinnasta, jota kunnan myöntämän palvelusetelin arvo ei kata ja joka jää 

asiakkaan maksettavaksi. 

 Kaupungilla/kunnalla tarkoitetaan Pohjanmaan hyvinvointialuetta 

 Soveltamisohjella tarkoitetaan asiakirjaa, jollaPohjanmaan hyvinvointialue asettaa 

palvelusetelilain 5 §:ssä tarkoitetut hyväksymiskriteerit palveluntuottajille. -

Pohjanmaan hyvinvointialue Sosiaali- ja terveysvirasto velvoittaa palveluntuottajat 

noudattamaan soveltamisohjeen määräyksiä. Itse palvelua tuotettaessa sitä 

koskevan sopimuksen osapuolina ovat palveluntuottaja ja asiakas. Sopimuksen 

sitoumukset ja vastuut eivät kohdistu sosiaali- ja terveysvirastoon. 

3 Eri osapuolia koskevat velvoitteet 

3.1 Pohjanmaan hyvinvointialueen velvoitteet 

 Hyväksyy palveluntuottajat palvelusetelilain mukaisesti.  

 Ylläpitää luetteloa hyväksymistään palveluntuottajista Pohjanmaan hyvinvointialueen 

kotisivulla. 

 Opastaa asiakasta palvelusetelin käytössä. Ilmoittaa tasapuolisesti kaikista hyväksyt-

yistä palveluntuottajista. 

 Valvoo palveluntuottajien palvelujen laatua, hyväksyy palvelujen tuottamistavan ja 

varmistaa, että palveluntuottajat täyttävät toiminnalle asetetut vähimmäisvaatimukset. 

 Peruuttaa palveluntuottajan hyväksymisen ja poistaa palveluntuottajan luettelosta, 

jos hyväksymiselle asetetut edellytykset eivät enää täyty tai jos palveluntuottaja pyy-

tää hyväksymisen peruuttamista. 

 Vastaa palvelusetelin käyttöön liittyvistä asiakas- ja potilasasiakirjoista. Vaikka pal-

veluntuottaja laatii asiakirjat palvelutapahtuman yhteydessä, vastaa Pohjanmaan 

hyvinvointialue rekisterinpitäjänä viime kädessä niiden käsittelystä. 

3.2 Palveluntuottajan yleiset velvoitteet 

 Täyttää yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain (152/1990) tai yksityisistä sosi-

aalipalveluista annetun lain (922/2011) vaatimukset ja on merkitty aluehallintoviran-

omaisen ylläpitämään rekisteriin.  
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 On rekisteröity kaupparekisteriin/säätiörekisteriin ja verohallinnon 

ennakkoperintärekisteriin (verot, eläke, sosiaaliturvamaksu). 

 On rekisteröity työnantajarekisteriin, jos sillä on palkattuna henkilöstöä.  

 Sitoutuu siihen, että tuotettavien palvelujen taso vastaa vähintään sitä tasoa, jota 

edellytetään Pohjanmaan hyvinvointialue vastaavalta toiminnalta. 

 Sitoutuu ottamaan ja pitämään voimassa toimintansa edellyttämät lakisääteiset va-

kuutukset, kuten potilasvahinkolain sekä terveydenhuollon ammattihenkilöistä anne-

tun lain mukaiset vakuutukset. Mahdolliset vahingot korvataan ensisijaisesti palve-

luntuottajan vakuutuksista ja viime kädessä palveluntuottaja vastaa niistä vahingon-

korvauslain mukaisesti. 

 Sitoutuu maksamaan verot ja lakisääteiset vakuutusmaksut ja hoitamaan muut yh-

teiskunnalliset velvollisuudet ja työnantajan velvoitteet moitteettomasti. 

 Sitoutuu noudattamaan voimassa olevaa työsopimuslainsäädäntöä ja alakohtaisia 

työsopimuksia. 

 Noudattaa asiakirjoja käsitellessään, mitä Pohjanmaan hyvinvointialue asiakirjojen 

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

 Ylläpitää ja laatii asiakas- ja potilastietoja sisältäviä asiakirjoja siten kuin henkilötieto-

laissa (523/1999) ja laissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä 

(159/2007) sekä muussa sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännössä säädetään. 

 Sitoutuu ottamaan huomioon vaitiolovelvollisuutta koskevat määräykset. Myös palve-

luntuottajan alihankkijoilla on vaitiolovelvollisuus asiakkaan asioista. Vaitiolovelvol-

lisuus on voimassa myös sopimuksen päättymisen jälkeen. 

 Markkinoinnin tulee olla asiallista, luotettavaa ja hyvän tavan mukaista.  

 Palveluntuottaja laskuttaa toteutuneista palvelusetelipalveluista Pohjanmaan 

hyvinvointialuetta.  Palveluntuottaja muodostaa laskun omalla 

laskutusjärjestelmällään ja lähettää laskun Pohjanmaan hyvinvointialueen 

verkkolaskuosoitteeseen. Palvelusetelilaskujen maksuehto on 14 vrk. Lasku 

lähetetään toteutunutta palvelua seuraavan kuukauden 5. päivään mennessä. 

 Sitoutuu ylläpitämään yhteystietoa palse.fi portaalissa sekä tekemään 

aluehallintoviraston muutosilmoituksen kuntaan tietojen tai olosuhteiden muuttuessa. 

 Valitsee hoidon vastuuhenkilön. 

 Henkilöstöllä tulee olla henkilökortti, jossa on yrityksen nimi ja logo sekä työntekijän 

nimi ja valokuva. 

Palvelusetelien palveluntuottajaksi hyväksytään kaikki, jotka täyttävät vahvistetut kriteerit. 

 

3.3 Asiakkaan asema ja velvollisuudet 

 Pohjanmaan hyvinvointialueen on selvitettävä asiakkaalle tämän asema 

palveluseteliä käytettäessä, palvelusetelin arvo, palveluntuottajien hinnat, 

omavastuuosuuden määräytymisen perusteet ja arvioitu suuruus sekä vastaavasta 

palvelusta sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain mukaan 

määräytyvä asiakasmaksu. 
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 Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä hänelle tarjotusta palvelusetelistä, jolloin 

Pohjanmaan hyvinvointialueen tulee ohjata hänet muilla tavoin järjestettyjen 

palvelujen piiriin. 

 Palvelusetelin saanut asiakas tekee palveluntuottajan kanssa sopimuksen palvelun 

hankkimisesta. Tätä sopimussuhdetta koskevat sopimuksen sisällön mukaan mää-

räytyvät kuluttajaoikeuden ja sopimusoikeuden säännökset ja oikeusperiaatteet.    

 Asiakas maksaa itse palvelusetelin ja palveluntuottajan laskuttaman erotuksen. 

 Asiakkaan on annettava palvelusetelin myöntämistä varten tarvittavat tiedot. Asiak-

kaalle on annettava tieto siitä, mistä muualta ja mitä häntä koskevia tietoja voidaan 

hänen suostumuksestaan riippumatta hankkia. Asiakkaalle on varattava tilaisuus tu-

tustua muualta hankittuihin tietoihin ja antaa asiassa tarpeellinen selvitys.  

 Saatuaan Pohjanmaan hyvinvointialueenpäätöksen palvelusetelin myöntämisestä 

asiakas itse valitsee palveluntuottajan Pohjanmaan hyvinvointialueen hyväksymistä 

tuottajista. 

 Asiakas ja palveluntuottaja tekevät sopimuksen palvelun hankkimisesta. Palvelun 

tuottamiseen sovelletaan kuluttajansuojalakia. Pohjanmaan hyvinvointialue ei tule so-

pimusosapuoleksi palvelusta sovittaessa, sillä kyseessä on kuluttajan asemassa ole-

van asiakkaan ja palveluntuottajan välinen sopimus. 

 Asiakkaan asemaan sovelletaan palvelusetelilakia, sosiaalihuollon asiakkaan ase-

masta ja oikeuksista annettua lakia sekä potilaan asemasta ja oikeuksista annettua 

lakia. Palvelujen tuottamiseen palvelusetelillä sovelletaan kuluttajansuojalakia. 

Asiakkaalla on oikeus käyttää kuluttajaoikeuden mukaisia oikeusturvakeinoja rekla-

maatiotilanteessa. 

 Asiakas on velvollinen antamaan kunnalle palvelusetelin myöntämistä varten 

tarvittavat tiedot 

 Asiakkaan, hänen valtuuttamansa tai edunvalvojansa tulee ottaa yhteyttä 

valitsemaansa palvelutuottajaan palvelusopimuksen tekimistä sekä siihen kuuluvan 

asunnon vuokraamista varten. 

 Asiakkaan kanssa tehdään erillinen vuokrasopimus. Palveluntuottaja huolehtii, että 

asiakkaalle haetaan mahdollinen asumistuki. Vuokrasopimuksessa ilmoitetaan 

vuokran osuus euroa/neliö/kuukausi. Kiinteistökulut, sähkö ja vesi kuuluvat vuokraan.  

 Vuokrasuhteessa asiakkaan velvollisuudet määräytyvät asuinhuoneiston 

vuokrauksesta annetun lain mukaisesti. 

 Asiakas maksaa vuokran sekä palvelumaksun omavastuuosuuden (palvelusetelin 

arvon ylittävä osa) sekä hankkimiensa lisäpalveluiden maksut palveluntuottajalle 

heidän keskinäisten sopimustensa mukaisesti. 

 Vuokran suuruus ei saa ylittää Kansaneläkelaitoksen hyväksymää vuokratasoa, 

vuokra pitää vastata keskimääräistä vuokratasoa paikkakunnalla 

Palvelusetelin saamiseen ei ole subjektiivista oikeutta, mutta se tuo mahdollisuuden valita 

palveluntuottaja silloin, kun on saanut päätöksen palvelusta. 
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4 Asiakkaan oikeusturva 

4.1 Oikaisu/hyvitys 

Palveluntuottajalla on oikeus omalla kustannuksellaan oikaista palvelun virhe ja viivästykses-

tä aiheutunut haitta, jos se asiakkaan ilmoittaessa virheestä/viivästyksestä viipymättä 

tarjoutuu tekemään sen ja asiakas suostuu oikaisuun. Virhe- ja viivästystilanteissa 

asiakkaalla on aina oikeus vaatia palveluntuottajalta sopimuksen täyttämistä.  

Jollei virhettä tai viivästystä voida oikaista tai sitä ei tehdä kohtuullisessa ajassa siitä, kun 

asiakas ilmoitti viivästyksestä tai virheestä, on asiakkaalla oikeus saada hyvitystä tai asiakas 

voi teettää saamatta jääneen palvelun toisella palveluntuottajalla sopimusrikkomuksen teh-

neen palveluntuottajan kustannuksella. 

4.2 Sopimuksen purku 

Asiakas saa purkaa sopimuksen ilman irtisanomisaikaa palveluntuottajan virheen tai viiväs-

tyksen vuoksi, jos sopimusrikkomus on olennainen.  

4.3 Vahingonkorvaus 

Asiakkaalla on oikeus korvaukseen välittömästä vahingosta, jonka hän kärsii palveluntuotta-

jan viivästyksen tai virheen vuoksi. Palveluntuottaja ei ole vastuussa viivästyksen aiheutta-

mista vahingoista, jos palveluntuottaja osoittaa, että viivästys johtuu hänen vaikutusmahdol-

lisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä, jota hänen ei kohtuudella voida edellyttää otta-

neen huomioon sopimusta tehtäessä ja jonka seurauksia hän ei myöskään kohtuudella olisi 

voinut välttää eikä voittaa. Asiakkaalla on oikeus saada korvausta palvelun viivästymisen tai 

virheen aiheuttamista välillisistä vahingoista vain silloin, kun viivästys tai virhe johtuu palve-

luntuottajan puolella olevasta huolimattomuudesta. Asiakas on aina velvollinen toimimaan 

siten, etteivät viivästyksen tai virheen aiheuttamat vahingot hänen toimiensa tai laiminlyön-

tiensä seurauksena aiheettomasti lisäänny. 

4.4 Reklamaatio ja palaute 

Asiakkaan tulee ilmoittaa palveluntuottajalle palvelun mahdollisesta viivästymisestä tai mah-

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

Palveluntuottajan palveluihin liittyvät reklamaatiot on esitettävä suoraan palveluntuottajalle ja 

reklamaatiot menevät tiedoksi myös Pohjanmaan hyvinvointialueelle. Asiakas saa edellä sa-

notun estämättä vedota palvelun virheeseen ja viivästykseen, jos palveluntuottaja on mene-

tellyt törkeän huolimattomasti tai kunnianvastaisesti ja arvottomasti.  

Palveluntuottajan tulee vastata reklamaatioon kolmen (3) arkipäivän kuluessa sen saapumi-

sesta. Asiakas voi antaa palveluntuottajalle ja Pohjanmaan hyvinvointialueelle palautetta pal-

velun laadusta ja muista palveluun liittyvistä seikoista. Palautetta käytetään palveluntuottajan 

toiminnan laadun ja asianmukaisuuden arviointiin. Palautteeseen tulee asiakkaan pyynnöstä 

vastata seitsemän (7) arkipäivän kuluessa sen saapumisesta. 

4.5 Erimielisyyksien ratkaiseminen 

Erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti osapuolten välisillä neuvotteluilla. Sopi-

musriidoissa tulkinta-apuna käytetään kuluttajariitalautakunnassa muodostunutta aikaisem-

paa ratkaisukäytäntöä. Jos erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisillä neuvotteluil-

la, asiakas voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Jos erimielisyydet rat-

kaistaan tuomioistuimessa, kanne voidaan nostaa myös asiakkaan kotipaikkakunnan yleises-

sä alioikeudessa. 
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5 Verotus ja vähennykset 
Palveluseteli on saajalleen veroton etuus. Verottomuus edellyttää, että palveluseteli 

 myönnetään selkeästi määriteltyihin palveluihin 

 on henkilökohtainen eikä siirrettävissä toiselle henkilölle 

 ei ole suoraan asiakkaalle maksettavaa rahaa, jonka käytön hän itse määrittelee 

Tuloverolain mukaan (1065/2003) asiakkaalle ei voida myöntää kotitalousvähennystä palve-

lusetelin omavastuuosuudesta aiheutuviin kustannuksiin. Palvelusetelillä hankittavat palvelut 

ovat arvonlisäverottomia. 

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

nistä. Terveyden- ja sairaanhoitopalvelulla tarkoitetaan ihmisen terveydentilan sekä toiminta- 

ja työkyvyn määrittämiseksi tehtäviä toimenpiteitä, jos kysymyksessä on: 

 valtion tai kunnan ylläpitämässä terveydenhuollon toimintayksikössä annettava hoito 

tai yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa tarkoitettu hoito tai 

 sellaisen terveydenhuollon ammattihenkilön antama hoito, joka harjoittaa toimintaan-

sa lakiin perustuvan oikeuden nojalla tai joka on lain nojalla rekisteröity. 

Asiakkaalla ei ole oikeutta saada sairausvakuutuslain (1224/2004) mukaista korvausta oma-

vastuuosuuteen. Matkakustannuksista voi kuitenkin saada korvausta sairausvakuutuslain 

mukaisesti. 

 

6 Palvelusetelillä hankittava palvelu: pitkäaikaisen 
tehostetun palveluasuminen 
Tehostetulla palveluasumisella tarkoitetaan sosiaalihuoltolain (1301/2014) 21 §:n mukaista 

asumispalvelua, joka järjestetään palvelutaloissa ja joissa henkilökunta on paikalla 

ympärivuorokautisesti. Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu vanhuksille, jotka eivät 

toimintakykynsä takia selviydy omassa kodissaan maksimaalisenkaan kotiavun turvin. 

6.1 Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen kriteerit 

Pohjanmaan hyvinvointialueen hallitus on hyväksynyt pitkäaikaisen tehostetun 

palveluasuminen kriteerit. 

Pitkäaikaisen tehostetun palveluasuminen kriteerit ovat  Pohjanmaan hyvinvointialueen 

kotisivuilla. 

Kriteereiden avulla osoitetaan paikat niille ikääntyneille, jotka heikentyneen kognitiivisen tai 

fyysisen toimintakyvyn vuoksi tarvitsevat laaja-alaista hoitoa ja hoivaa ympärivuorokautisesti 

eikä avohoidon turvin kyetä enää järjestämään heille kotona asumiseen riittävää tukea. 

Päätöksenteon pohjana käytetään arviointi- ja seurantaväline Oulu Screenerin tarjoamaa 

järjestelmällistä tietoa. RAI (= lyhenne englanninkielisistä termeistä Resident ~ asiakas, 

Assesment ~ arviointi ja Instrument ~väline) on väline asiakkaan tilanteen kartoittamiseen. 

https://www.sochv.jakobstad.fi/dmsdocument/192
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6.2 Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumista koskevat 
vähimmäisvaatimukset 

Palveluntuottaja huolehtii siitä, että palvelu toteutetaan noudattaen kaikilta osin sitä ohjaavaa 

lainsäädäntöä ja että palvelu on tilaajan vaatimusten ja palveluntuottajan palvelukuvauksen 

mukainen koko sen ajan, minkä tuottaja on merkittynä Pohjanmaan hyvinvointialueen 

palveluntuottajien luetteloon. 

6.3 Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen laatukriteerit 

Tätä palvelua tarvitsee somaattisesti vaikeasti monisairas ja /tai muistisairaudesta kärsivä 

henkilö. He tarvitsevat useissa henkilökohtaisissa toiminnoissa aikaa vievää, jokapäiväistä, 

ympärivuorokautista hoitohenkilöstön apua, säännöllistä ohjausta ja valvontaa. Pitkäaikaisen 

tehostettu palveluasuminen sisältää mm. asiakkaan ympärivuorokautisen hoivan ja hoidon, 

ateriat, siivouspalvelut, hygieniasta huolehtimisen, vaatehuollon sekä muut palvelut sekä 

avustamisen asunnossa ja sen ulkopuolella. 

Ympärivuorokautinen hoito, turva ja huolenpito sekä voinnin seuranta 

 Asiakkaalle laaditaan kirjallinen hoito- ja palvelusuunnitelma 

 Asiakkaan palvelutarve on jatkuva ja ympärivuorokautinen 

 Asiakkaan henkilökohtainen hoito- ja palvelusuunnitelma tulee tehdä yhteistyössä 

asiakkaan ja omaisten kanssa. Hoito- ja palvelusuunnitelmaa tarkistetaan puolen 

vuoden välein tai tarvittaessa tilanteen muuttuessa.  

 Henkilökunta on läsnä ja tavoitettavissa ympärivuorokauden 

Palvelujentuottaja sitoutuu hoitamaan asiakasta niin pitkään kuin se 

1) hoitotyön (ei sairaalahoidon tarvetta) ja 

2) asumisen puitteiden mukaisesti on mahdollista (mm. sairaalasängyn ja suihkusängyn 

käyttö, esteetön liikkuminen) 

3) saattohoitomahdollisuus tulee olla (jos ei sairaalahoidon tarvetta) 

Asiakkaan vaihtelevat oireet, esim. haasteellinen käyttäytyminen, jotka eivät vaadi 

sairaalahoitoa, eivät saa estää asiakkaan asumisen jatkumista ko. asuinpaikassa. 

Toimintakykyä ylläpitävä hoito 

 Asiakkaan toimintakykyä ylläpitävä hoito on sisällöltään pääasiallisesti kuntouttavaa 

hoitotyötä. Kuntouttava työote kaikissa päivittäisissä toiminnoissa, huomioiden 

fyysiset, sosiaaliset ja psyykkiset voimavarat. 

 Fysioterapeuttia/ergoterapeuttia voidaan konsultoida kuntouttavan hoitotyön 

suunnittelemiseksi. 

 Liikunnallista ryhmätoimintaa järjestetään säännöllisesti viikko-ohjelman mukaan 

 Yksilöllistä kuntoutusta järjestetään mahdollisuuksien ja asiakkaan tarpeen mukaan. 

 Henkilökunnan kuntouttavan hoitotyön osaamista vahvistetaan säännöllisen 

täydennyskoulutuksen avulla. 

 Apuvälineiden tarpeen arviointi, ohjaus ja hankkimisessa avustaminen. 

 Apuvälineiden käytössä avustaminen ja välineiden kunnon tarkastus. 

 Säännöllinen ulkoilu tulee liittää osaksi palvelu- ja hoitosuunnitelmaa. Ulkoilun tulee 

olla turvallista ja asiakkaan toimintakyvyn mukaista. 
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 Asukas toimii itsenäisesti omien voimavarojensa puitteissa päivittäisissä 

toiminnoissa. 

Ruokailu 

Ruokailussa avustaminen sekä tarvittaessa syöttäminen. Asiakkailla on mahdollisuus 

päivittäiseen ruokailuun yhteisissä tiloissa, ja asiakasta avustetaan ruokailussa tarvittaessa. 

Palveluun tulee sisältyä vähintään seuraavat tarjottavat ateriat ja huomioida mahdolliset 

erityisruokavaliot: aamupala, lounas, päiväkahvi/välipala, päivällinen ja iltapala. 

Aterioiden tulee olla monipuolisia sekä ravitsevia ja niiden sisällön tulee noudattaa Valtion 

ravitsemusneuvottelukunnan antamia suosituksia terveellisestä ruokavaliosta. 

Ateriapalvelujen toteuttamisessa tulee huomioida uusimpien aikuisille suunnattujen 

ravitsemussuositusten lisäksi erityisesti ikääntyneiden omat ravitsemussuositukset “Vireyttä 

seniorivuosiin - ikääntyneiden ruokasuositus” (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos, 2020). 

 Ikääntyneiden ravitsemussuosituksia  tulee käyttää asiakkaan ravitsemuksen 

arvioinnissa, ohjauksessa sekä käytännön hoitotyössä. 

 Palveluntuottajan tulee ateriapalveluita järjestäessään ottaa huomioon asiakkaiden 

diagnosoidut erityisruokavaliot ja syömiseen liittyvät ongelmat. Tarpeen mukaan 

sovelletaan ravitsemushoitosuosituksen ohjeita. 

 Riittävän vaihtelevuuden varmistamiseksi ruokalistassa on oltava vähintään kuuden 

viikon kierto. Ruokalistan tulee olla asiakkaiden ja omaisten nähtävillä. 

 Asiakkaille tulee tarjota ikäihmisen makutottumuksia vastaavia maittavia ja 

ravintosisällöltään iäkkäiden ravitsemussuositusten mukaisia aterioita. 

 Lounasateria on ateria, jolla tyydytetään noin 1/3 päivittäisestä energiansaannista. 

 Asiakkaiden yöpaasto ei saa ylittää 11:tä tuntia. 

 Välipalaa tulee olla aina tarvittaessa, myös yöaikaan, tarjolla. Asiakkaiden 

ravitsemusta sekä painoa seurataan säännöllisesti ja poikkeamiin puututaan.  

 Hoitoyksikön käytössä on ruokahuollon omavalvontasuunnitelma, joka sisältää 

hygieniapassit. 

Henkilökohtainen hygienia 

 Hygieniasta huolehditaan päivittäin aamu- ja iltapesuilla 

 Suihkutus tai saunotus asiakkaan tarpeen mukaan, kuitenkin vähintään 1 - 2 kertaa 

viikossa 

 Ihon, hiuksien ja kynsien hoito tarvittaessa 

 Suuhygieniasta huolehtiminen päivittäin 

 Asiakasta avustetaan wc:ssä tarpeen mukaan ja hänen yksityisyytensä turvataan 

hoitotoimenpiteiden aikana.  

 Kotikunnan hoitotarvikejakeluna asiakas saa sovitun määrän vaippoja samoin 

perustein kuin kunnassa kotona asuvat henkilöt saavat maksutta. Muilta osin hän 

maksaa vaipat itse. 

https://www.gery.fi/suositukset/ravitsemussuositukset-ikaantyneille-2010/
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Puketuminen 

 Asukasta autetaan pukeutumaan asianmukaisesti sään, tilanteen ja vuodenajan 

mukaan 

Lääkehoito 

Lääkehoidon toteuttaminen 

 Lääkkeiden jakaminen 

 Lääkkeiden antaminen valvotusti 

 Lääkehoidon seuranta ja arvioiminen 

 Reseptien uusiminen 

 Lääkkeiden tilaus 

Terveydentilan seuranta ja hoito 

 Terveydentilan ja voinnin seuranta päivittäin 

 Konsultointi ja yhteistyö kotihoidon lääkärin, perusterveydenhuollon ja 

erikoissairaanhoidon kanssa 

Raha- ja etuusasiat 

 Raha-asioiden hoidosta vastaa asiakas itse, hänen valtuuttamansa henkilö tai 

edunvalvoja. 

 Edunvalvojan hankkimisessa avustaminen. 

 Asukkaan etuuksissa avustaminen kuten toimeentulotuki, KELA:n etuudet, sosiaali-

turvaetuudet 

Sosiaalinen ja henkinen tuki 

 Sosiaalisen verkoston ylläpitäminen ja kannustaminen 

 Jatkuva yhteistyö omaisten ja läheisten kanssa 

 Viikko-ohjelma, joka sisältää erilaisia aktiviteetteja ja viriketoimintaa. 

 Yhteisiä tapahtumia omaisille, läheisille ja asukkaille vähintään 2 kertaa vuodessa. 

Seteli ei sisällä 

 asumiskustannuksia mm. vuokraa 

 lääkkeitä 

 henkilökohtaisia hygieniatarvikkeita 

 henkilökohtaisia hoitotarvikkeita 

 vaatteita, liinavaatteita tms. henkilökohtaisia tarvikkeita 

Henkilökunta 

 Pitkäaikaisen tehostetun palveluasuminen yksikön hoitohenkilökunnan tulee täyttää 

sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetussa laissa ja 

asetuksessa sekä terveydenhuollon henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetussa 

laissa vaadittu kelpoisuus (L sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön 

kelpoisuusvaatimuksista 272/2005 ja asetus 608/2005 sekä L terveydenhuollon 

ammattihenkilöistä 559/1994 ja asetus 564/1994).  
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 Toimintayksikön palvelujen vastuuhenkilöllä tulee olla sosiaali- ja/tai terveysalan 

korkeakoulututkinto tai vastaava aiempi tutkinto, riittävä johtamistaito sekä kokemusta 

vastaavista tehtävistä.  

 Muistisairaiden hoitoon erikoistuneen hoitoyksikön vastuuhenkilöllä tulee olla 

edellisen lisäksi koulutusta muistisairaiden hoitamisesta tai vähintään kolmen vuoden 

työkokemuksella osoitettu osaaminen. Lisäksi henkilökunnalta edellytetään 

perehtyneisyyttä muistisairauksien hoitamiseen.  

 Toimintayksikön sijaisilla tulee olla riittävä sosiaali- ja/tai terveysalan koulutus. 

 Ateria- ja siivouspalvelusta vastaavalla henkilöstöllä tulee olla alan 

pätevyysvaatimukset täyttävä koulutus.  

Palveluntuottajan tulee huolehtia siitä, että hoitohenkilökunnan määrä on mitoitettu 

asiakkaiden tarpeiden ja toimintakyvyn mukaan. Hoitoon osallistuvan sosiaali- ja terveysalan 

koulutuksen saaneen hoitohenkilökunnan määrän tulee olla riippuen asiakkaiden 

hoitoisuudesta vähintään 0,5. Palveluyksikön hoitohenkilöstömitoitus tarkoittaa todellista 

mitoitusta, jossa poissaolevat työntekijät on korvattu sijaisilla. Terveydenhuollon ammatillista 

koulutusta vailla olevalla henkilöstöllä, joka osallistuu lääkehoitoon, tulee olla 

lääkehoitokoulutusta voidakseen antaa valmiiksi jaettuja lääkkeitä.  

Palveluyksikössä tulee olla henkilökuntaa ympärivuorokauden. Asiakkaan tulee aina 

halutessaan saada yhteys henkilökuntaan vuorokauden ajasta riippumatta joko 

turvajärjestelmän avulla tai henkilökohtaisesti. Asiakkailla on oikeus saada palvelua 

valintansa mukaan joko suomen tai ruotsin kielellä.  

Palveluntuottajan tulee noudattaa kaikkien työntekijöiden työsuhteissa alan valtakunnallista, 

yleissitovaa työehtosopimusta. Koko henkilökunnalla tulee olla voimassaolevat 

työsopimukset. Palveluyksikön henkilökunnan on kyettävä yhteistyöhön asiakkaan, tämän 

omaisten ja läheisten, kunnan eri toimijoiden sekä muiden yhteistyötahojen kanssa. 

Tilat ja toimintaympäristö  

Palveluntuottajalla tulee olla toiminnan edellyttämät asianmukaiset tilat sekä 

toimintaympäristö, jotka mahdollistavat pitkäaikaisen tehostetun palveluasuminen 

tuottamisen. Toimitilojen on jatkuvasti täytettävä turvallisuusmääräykset niin, että yksikössä 

huolehditaan asiakkaiden turvallisuudesta lain ja viranomaisten määräysten mukaisesti. 

Niiden on lisäksi täytettävä lain edellyttämät palveluntuottajalle asetetut 

hyväksymisedellytykset. Tilojen tulee vastata asiakkaiden hoidontarpeita, ja asumisen tulee 

olla perinteistä laitoshoitoa kodikkaampaa.  

Tiloissa tulee voida oleskella, liikkua ja toimia esteettömästi sekä turvallisesti. 

Liikuntarajoitteisen, esimerkiksi pyörätuolia käyttävän, asiakkaan tulee pystyä liikkumaan 

tiloissa esteettömästi. Tiloissa on pystyttävä järjestämään kuntouttavaa toimintaa sekä 

yhteisiä tilaisuuksia. Tilojen tulee olla varustettu asiakkaiden käytettävissä olevilla, 

jokapäiväistä toimintaa helpottavilla apuvälineillä. Muistisairaiden turvallisuuteen tulee 

kiinnittää erityishuomiota. Muistisairaiden yksikössä hoitoympäristön tulee olla heille 

soveltuva. Yksikön tilojen tulee olla sellaiset, että hoitajan läsnäolo on helppo havaita ja 

asiakas kokee olonsa turvalliseksi. Jos tilat ovat useassa tasossa, talossa on oltava hissi.  

Piha-alueiden tulee olla turvallisia ja kulkureittien esteettömiä. Tiloista on oltava esteetön 

pääsy ulkoilemaan, ja asiakkailla on halutessaan oltava mahdollisuus ulkoilla turvallisesti 

päivittäin.  
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Tilojen, laitteiden ja koneiden ylläpidosta sekä huollosta tulee olla kunnossapito- ja 

hygieniasuunnitelmat. Vastuuhenkilöt tulee olla nimetty.  

Asiakkaan hallintaan ja henkilökohtaiseen käyttöön tulee luovuttaa yhden hengen huone tai 

kahden hengen huoneet (pariskunta) sekä riittävät hygienia- ja wc tilat 

aluehallintoviranomaisen toimiluvan mukaisesti. Huoneen tulee olla varustettu 

peruskalustuksella (tarvittaessa hoitosänky), ellei asiakas halua kalustaa huonettaan itse. 

Huoneessa tulee olla asiakkaan tarpeiden mukaiset turva- ym. välineet, laitteet ja 

järjestelmät.  

Pelastussuunnitelmassa on oltava selostus:  

1) vaarojen ja riskien arvioinnin johtopäätelmistä  

2) rakennuksen ja toiminnassa käytettävien tilojen turvallisuusjärjestelyistä  

3) asukkaille ja muille henkilöille annettavista ohjeista onnettomuuksien ehkäisemiseksi 

sekä onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimimiseksi  

4) mahdollisista muista kohteen omatoimiseen varautumiseen liittyvistä toimenpiteistä. 

Pelastuslaista tulee huomioida erityisesti luvut 1–3, joissa mainitut selvitykset ja 

suunnitelmat tulee olla tehty.  

Siivous 

Siivouspalvelulla varmistetaan toiminnan vaatiman puhtaustason ylläpitäminen. 

Palveluntuottaja vastaa kaikista talon tilojen siivouksista ja että tilat sekä asunnot täyttävät 

seuraavat vaatimukset puhtauden osalta: 

 Yleisilme siisti ja huoliteltu 

 Lattiat ovat puhtaat pölystä ja liasta 

 Roska-astiat eivät ole täynnä eikä niissä ole merkittäviä epäpuhtauksia 

 Tuolit, pöydät ja muut kalusteet ovat puhtaat ja pölyttömät 

 Alle 180 cm:n korkeudelta tasot, ikkunalaudat, alavalaisimet, taulut ja muut vastaavat 

ovat pölyttömät ja puhtaat 

 Ovissa, seinissä, ikkunoissa, peileissä ei ole häiritseviä tahroja 

 Tiloissa ei ole asiaankuulumattomia tavaroita 

 Saniteettikalusteet ovat puhtaat 

 Parveketilat ovat siistit ja lumettomat 

 Kerran vuodessa yli 180 cm pintojen siivous ja ikkunoiden pesu. 

 Siivouksen tulee tapahtua pääsääntöisesti arkipäivisin, tarvittaessa myös muina 

aikoina. 

 Kiinteistön jätteiden kuljettamisesta aiheutuvista maksuista huolehtii kiinteistön 

omistaja. 

Vaatehuolto 

Vaatehuoltopalvelulla huolehditaan siitä, että asiakkaiden käyttämät vaatteet ja tekstiilit 

pestään riittävän usein ja että ne ovat puhtaat. Edellytetään että vaatehuollossa noudatetaan 

ympäristöystävällisiä allergiavapaita tuotteita. 

Elämän loppuvaiheen hoito 

Asukkaalla on oikeus asua asumispalveluyksikössä elämänsä loppuun asti. 

Palveluntuottajan tulee huomioida elämän loppuvaiheen hoidon vaatimukset niin 
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tilaratkaisuissa, toimintakulttuurissa kuin henkilöstön osaamisessa. Palveluntuottajalla on 

toimintaohje elämän loppuvaiheen hoidon toteuttamisesta asumispalveluyksikössä. 

Asukkaalle annetaan mahdollisuus ilmaista oma hoitotahto (hoitotestamentti), joka käsittää 

asiakkaan toivomukset omasta hoidosta kuoleman lähestyessä. Hoitotahto kirjataan 

asiakkaan asiakirjoihin ja se ohjaa henkilökunnan toimintaa saatto-hoitovaiheessa. 

Asukkaalle ja hänen omaiselleen annetaan riittävästi tietoa, jotta he voivat osallistua hoitoa 

koskevaan päätöksentekoon. Päätöksen saattohoidon aloittamisesta tekee hoitava lääkäri 

yhdessä asukkaan ja hänen omaistensa kanssa. Päätös kirjataan asukkaan asiakirjoihin.  

Omaisille annetaan tietoa asukkaan suostumuksella. Omaisille annetaan henkistä tukea, 

heitä rohkaistaan olemaan läsnä ja halutessaan osallistumaan kuolevan hoitoon. Kivun 

hoidosta samoin kuin muiden vaikeiden oireiden hoidosta huolehditaan hyvän 

saattohoitokäytännön mukaisesti tarvittaessa kotisairaalan avustuksella ja ohjauksella.  

Hoitaja on tarvittaessa läsnä kuolevan vierellä, huolehtii hänen tarpeistaan ja toteuttaa hänen 

yksilöllisiä toiveitaan sekä on omaisten tukena. Kuolema todetaan Pohjanmaan 

hyvinvointialueen ohjeistuksen mukaisesti. Vainajan omaisia tuetaan heidän surussaan. 

Heille järjestetään mahdollisuus kahdenkeskiseen rauhalliseen keskusteluun hoitajan 

kanssa. Omaisia ohjeistetaan käytännön toimissa ja annetaan kirjalliset ohjeet. 

Palveluyksiköllä on sovitut kirjalliset menettelytavat vainajan saattamisesta. 

 

7 Valvonta ja soveltamisohjeen muuttaminen 
Pohjanmaan hyvinvointialue on palvelusetelilain nojalla velvollinen valvomaan hyväksymien-

sä yksityisten palveluntuottajien tuottamien palvelujen tasoa. 

Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan soveltamisohjeen ehtoja. Jos palveluntuottaja ei 

täytä soveltamisohjeessa määrättyjä ehtoja, Pohjanmaan hyvinvointialue voi poistaa 

palveluntuottajan hyväksyttyjen palveluntuottajien rekisteristä. 

Pohjanmaan hyvinvointialueen vastuuhenkilö soveltamisohjeen toteuttamisen ja toimintaa 

koskevien ilmoitusten vastaanottajana on xxx 

Pohjanmaan hyvinvointialueen yhteyshenkilö asiakasasioissa on palvelusetelin myöntänyt 

viranhaltija (palveluohjaaja, sosiaaliohjaaja tai sijoittajakoordinaattori).  

Palveluntuottajat asettavat nimeltä tai asemaltaan henkilön tai henkilöt, jotka toimivat vastuu- 

ja yhteyshenkilöinä. 

Pohjanmaan hyvinvointialueella  on oikeus tehdä muutoksia tämän soveltamisohjeen ja sen 

liitteiden sisältämiin määräyksiin. Pohjanmaan hyvinvointialue ilmoittaa muutoksista palvelun-

tuottajille kirjallisesti välittömästi päätöksen tekemisen jälkeen. Jos palveluntuottaja ei halua 

tulla sidotuksi muuttuneisiin sääntöihin, tulee sen ilmoittaa siitä kirjallisesti. Pohjanmaan 

hyvinvointialueelle kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa muutosilmoituksen 

lähettämisestä. Mikäli Pohjanmaan hyvinvointialueelle ei toimiteta edellä mainittua ilmoitusta, 

sitoutuu palveluntuottaja noudattamaan muuttuneita ehtoja muutosilmoituksessa mainitusta 

päivästä lukien. 
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8 Laadun hallinta ja valvonta 
Kunta ja aluehallintovirasto sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto toimivat 

yksityisten sosiaalipalvelujen sekä yksityisen terveydenhuollon lupa- ja 

valvontaviranomaisina. Kunta valvoo hyväksymiensä palveluntuottajien palvelujen laatua ja 

varmistaa, että palvelujen laatu täyttää palvelusetelilain ja soveltamisohjeen mukaiset 

kriteerit. Palveluntuottaja hyväksyy kunnan palveluyksikköön tekemät valvonta- ja 

auditointikäynnit, yhteistyö- ja kehityskokoukset. Palveluntuottaja hyväksyy kunnan tekemät 

asiakas- ja asiakaspalautekyselyt palveluseteliä käyttäville asiakkailleen. 

Palveluntuottajalla tulee olla dokumentoidut laatuvaatimukset, keskeiset laatutavoitteet ja 

omavalvontasuunnitelma, jonka tulee olla palvelujen laadunhallinnan ja palvelutoiminnan 

kehittämisen väline.  

Palveluntuottajalla tulee olla kirjallinen lääkehoitosuunnitelma (STM opas 2015:14) ja 

nimetty, lääkehuollosta vastaava henkilö. Lääkehoitosuunnitelma tulee päivittää vuosittain ja 

aina tarvittaessa. Palveluyksikössä noudatetaan yleisesti hyväksyttyjä hoitosuosituksia. 

Toimintayksikön arvot ja toimintaperiaatteet tulee olla määritelty. Vastuuhenkilöt tulee olla 

nimetty, ja näiden henkilöiden vastuut sekä valtuudet tulee olla kirjallisesti määritelty 

(tehtävänkuvat). 

Toimintayksikössä arvioidaan säännöllisesti hoidon ja hoivan tarvetta sekä tavoitteita. 

Palvelu- ja hoitosuunnitelman ajantasaisuus tarkistetaan ja arvioidaan säännöllisesti, mutta 

kuitenkin vähintään puolivuosittain ja aina tarvittaessa. Toimintayksikkö osallistuu erilaisiin 

kuntien asiakkaiden toimintakykyä mittaaviin selvityksiin mm. Rai. Palveluntuottajan tulee 

kerätä asiakaspalautetta, ja se dokumentoidaan. Palautetta hyödynnetään toiminnan 

kehittämisessä. Palveluntuottajan tulee vastata jokaiseen palautteeseen tai 

asiakasreklamaatioon viivytyksettä ja pääsääntöisesti kirjallisesti joko välittömästi tai 2 viikon 

kuluessa asian kiireellisyydestä riippuen asiakkaan/omaisen toivomalla tavalla. Reklamaatiot 

ja niihin annetut vastaukset sekä tiedot tehdyistä toimenpiteistä tulee liittää osaksi 

toimintakertomusta.  

Palveluntuottajan tulee oma-aloitteisesti ilmoittaa kunnalle olennaisista toiminnan ja palvelun 

muutoksista. Toiminnan lopettamisesta ja toiminnan keskeyttämisestä tulee tehdä kirjallinen 

ilmoitus, joka toimitetaan Pohjanmaan hyvinvointialueelle. Mm. vastuuhenkilön vaihtuminen, 

yhteistietojen ja palveluhinnaston muutokset. Kunnalla on oikeus tarkistaa palveluntuottajan 

taloudelliset edellytykset ja luottotiedot yleisesti käytetyistä rekistereistä sähköisten 

järjestelmien avulla. Palveluntuottajan tulee laatia vuosittain toimintakertomus, joka sisältää 

myös keskeisten laatutavoitteiden toteutumisen, tilinpäätöstiedot, omavalvontasuunnitelman, 

lääkehoitosuunnitelman sekä tiedot henkilökunnasta vakansseineen tai nimikkeineen, sen 

koulutuksesta ja määrästä sekä kuvauksen siitä, miten henkilöstö pitää yllä ammattitaitoaan. 

 

9 Raportointi ja valvonta 
Edellisen vuoden toimintakertomus tulee toimittaa tilaajalle seuraavan vuoden huhtikuun 

loppuun mennessä. Lisäksi palveluntuottajan tulee liittää seuraavat asiakirjat 

toimintakertomuksen mukaan: 

 veroviranomaisen todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus ja selvitys 

siitä, että verovelkaa koskeva viranomaisen hyväksymä maksusuunnitelma on tehty 
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 vakuutusyhtiön todistus potilasvahinkolain mukaisen tai muun riittävän 

vastuuvakuutuksenvoimassaolosta   

 työeläkekassan ja/tai vakuutusyhtiön todistus eläkevakuutuksen voimassaolosta 

Palveluntuottajan raportointiin kuuluu myös ilmoittaa toiminnassa tapahtuvista muutoksista 

kuten vastuuhenkilön vaihtumisesta ja yhteystietojen muuttumisesta. Palveluntuottaja 

luovuttaa pyydettäessä tiedot henkilökuntarakenteesta ja määrästä sekä hyväksyy tilaajan 

tekemät valvontakäynnit ja asiakaskyselyt palveluyksikköön.  

10 Palveluntuottajaksi hakeutuminen 
Pitkäaikaisen tehostetun palveluasuminen palvelutuottajaksi hakeudutaan 

palveluseteliohjelman kautta.  Palveluntuottajaksi voidaan hakeutua jatkuvasti ilman 

määräaikaa ja hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. 

Pohjanmaan hyvinvointialue voi hyväksyä vain palvelujentuottajan, 

 joka on merkitty ennakkoperintärekisteriin, 

 joka täyttää toiminnalle yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa (922/2011) 

asetetut vaatimukset, 

 jolla on Aluehallintoviraston tai Valviran lupa palvelujen tuottamiseen ennen 

toiminnan aloittamista tai olennaista muuttamista, 

 jonka tuottamat palvelut vastaavat vähintään sitä tasoa, jota edellytetään vastaavalta 

kunnalliselta toiminnalta, 

 jolla on vastuuvakuutus, jonka vakuutusmäärän voidaan palvelutoiminnan laatu ja 

laajuus huomioon ottaen arvioida riittävän toiminnasta mahdollisesti aiheutuvien 

henkilövahinkojen korvaamiseen ja joka muilta ehdoiltaan vastaa tavanomaista 

vastuuvakuutuskäytäntöä, 

 joka täyttää kunnan erikseen asettamat asiakkaiden tai asiakasryhmien tarpeisiin, 

palvelujen määrään tai laatuun tai kunnan olosuhteisiin liittyvät taikka muut vastaavat 

vaatimukset, 

 jolla on omavalvontasuunnitelma, 

 joka toimittaa kuluvan vuoden toimintasuunnitelman ja edellisen vuoden 

toimintakertomuksen; aloittavan yrityksen ollessa kyseessä kuluvan vuoden tai 

seuraavan vuoden toimintasuunnitelman. 

Palvelusetelien palveluntuottajaksi hyväksytään kaikki, jotka täyttävät vahvistetut kriteerit. 

Hyväksymisen jälkeen tuottajan yhteystiedot, hyväksytyt palvelut ja hinnoittelu näkyvät 

valtakunnallisesti portaalin kautta.  

 

11 Hyväksyminen palveluntuottajaksi 
Palveluseteliyrittäjäksi hakeutuva palveluntuottaja haastatellaan. Palveluseteliyrittäjäksi 

hyväksymisestä tehdään kirjallinen päätös. Hyväksymistä, hyväksymättä jättämistä taikka 

hyväksymisen peruuttamista koskeva päätös ei ole valituskelpoinen ratkaisu. 

Kunnan puolesta palvelusetelin myöntämisestä päättävä henkilö ei voi olla hoidosta tai 

sosiaalipalvelusta vastaavana henkilönä tai hallinnollisessa luottamusasemassa 

palveluntuottajalla. Palvelusetelin myöntäneellä henkilöllä ei myöskään saa olla merkittävää 
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omistusta, eikä hän saa käyttää merkittävää päätösvaltaa palveluntuottajassa tai 

palveluntuottajan kanssa samaan konserniin kuuluvassa yhteisössä (yli 10 prosenttia 

osakkeista, osuuksista tai äänivallasta). Omistusrajoitus ei koske palveluntuottajaa, jonka 

osakkeilla käydään kauppaa arvopaperipörssissä. 

 

12 Palvelusetelin arvo ja sen myöntäminen 

12.1 Palvelusetelin arvo 

Kunta määrittelee palvelusetelin arvon. Pohjanmaan hyvinvointialueen hallitus vahvistaa 

vuosittain palvelusetelin lähtöarvon. Arvon määrittelyssä käytetään apuna kunnan 

pitkäaikaisen tehostetun palveluasuminen tuotannon kustannuksia ja ostetun pitkäaikaisen 

tehostetun palveluasuminen kustannuksia. Tehostetun palvelusetelin arvo on 

tulosidonnainen. Palvelusetelin arvosta annetaan päätös asiakkaalle. Kunnan tulee saada 

asiakkaalta tarvittavat tulotiedot palvelusetelin arvon määräämistä varten. Palvelusetelin 

arvon tulee olla asiakkaalle kohtuullinen. Palvelusetelin arvoa on korotettava palvelusetelilain 

7 §:n 1 momentissa säädettyä korkeammaksi, jos asiakkaan tai hänen perheensä 

toimeentulo tai asiakkaan lakisääteinen elatusvelvollisuus muutoin vaarantuu, taikka se on 

tarpeen muut huollolliset näkökohdat huomioon ottaen. Palvelusetelin arvon korottamista 

koskevasta asiasta on annettava päätös asiakkaalle. 

 

12.2 Palvelusetelin myöntäminen 

Palvelusetelin lähtökohtana on aina se, että asiakas täyttää Pohjanmaan hyvinvointialueen 

hallituksen vahvistamat pitkäaikaisen tehostetun palveluasuminen kriteerit. Asiakkaan 

taloudelliset mahdollisuudet palveluseteliin tulee harkita ennen setelin käyttöönottoa, ja 

kaupunki voi tarvittaessa osoittaa asiakkaalle muun hoitoyksikön (oma palvelutalo tai 

puitesopimustuottaja). 

SAS-työryhmä arvioi palvelutarpeen ja asiakas saa tästä kirjallisen päätöksen. Palvelusetelin 

käyttämisen edellytyksenä on, että asiakas pystyy itse (tai hänen laillinen edustajansa) 

ottamaan yhteyttä palveluntuottajaan ja tekemään ao. sopimukset palvelusta 

palveluntuottajan kanssa. Asiakkaalla ei ole subjektiivista oikeutta palveluseteliin, mutta jos 

kunta on sitä hänelle tarjonnut, hän voi joko ottaa palvelusetelin käyttöönsä tai kieltäytyä sen 

käytöstä. Asiakkaan kieltäytyessä palvelusetelin käytöstä kunnan tulee järjestää hänelle 

palvelu muulla tavoin. 

 

13 Palvelun laskutus asiakkaalta ja Pohjanmaan 
hyvinvointialueelta 

13.1 Asiakas 

Palveluntuottajan ja asiakkaan välisessä sopimuksessa tulee olla merkitty asiakkaan 

omavastuun määrä, ateriat, irtisanomisajan pituus, irtisanomisehdot, laskutusehdot, vuokran 

suuruus, palvelumaksun suuruus ja maksunmuutosten perusteet. Sopimuksessa tulee myös 

määritellä, mitä palvelua palvelumaksun vastineeksi asiakas saa eli palvelu- ja 

hoitosuunnitelma. Lisäksi on hyvä sopia maksukäytännöistä, jos palveluun tulee 

keskeytyksiä esimerkiksi sairaalamaksun vuoksi. 
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Mikäli asiakas ei pysty suoriutumaan omavastuuosuudestaan, palveluntuottajan tulee 

ilmoittaa tilanteesta päätöksen tehneelle viranhaltijalle vähintään kolme (3 kk) kuukautta 

ennen mahdollista sopimuksen irtisanomista. 

Pitkäaikaisen tehostetun palveluasuminen yksikköön uutena asiakkaana muuttavan 

asiakkaan palveluseteli on voimassa muuttopäivästä lukien. Palveluntuottaja laskuttaa 

asiakasta palvelusetelin arvon ylittävältä osalta. Laskuihin ei lisätä laskutus- yms. lisiä. 

Asiakas maksaa oma-aloitteisesti ostamansa lisäpalvelut (esimerkiksi fysioterapia-, 

kampaamo- ja jalkahoitopalvelut) kokonaisuudessaan palveluntuottajalle heidän keskinäisen 

sopimuksensa mukaisesti. Pohjanmaan hyvinvointialue ei vastaa peruuntuneista 

palvelutapahtumista aiheutuneista kustannuksista. 

13.2 Pohjanmaan hyvinvointialue 

Pohjanmaan hyvinvointialue antaa asiakkaalle palvelupäätöstunnuksella varustetun 

palvelusetelin. Palveluntuottaja on velvoitettu tarkistamaan asiakkaan henkilöllisyys sekä 

palvelusuunnitelman ja palvelusetelin vastaavuuden toisiinsa.  

Palveluntuottaja voi vähentää palvelupalkkion omassa verotuksessaan. Muita kuluja ei synny 

eli jos ei ole asiakkaita, ei synny kuluja. 

Palveluntuottaja laskuttaa suoraan asiakkaalta vuokran. Jokaisessa laskussa tulee olla 

merkintä ”Veroton AVL 130 a §:ssä tarkoitettu myynti”. Laskutus-, toimitus- yms. lisiä ei 

hyväksytä. 

Pohjanmaan hyvinvointialue suorittaa maksun palvelusta käytettyjen hoitovuorokausien 

mukaan. Asiakkaan mahdolliset poissaolopäivät tulee kirjata palveluseteliportaalin 

kuukausiaporttiin ennen laskuviitteen muodostamista. Poissaolopäivistä hinta määräytyy 

seuraavasti: 

 Palveluntuottaja ei laskuta tilaajalta hoitovuorokauden hintaa, jos asiakas on poissa 

terveyskeskus- tai sairaalahoidon vuoksi. Tilaaja keskeyttää myös asiakkaalta 

perittävän maksun. 

 Palveluntuottaja laskuttaa asiakkaan tilapäisestä poissaolosta (esim. omaisen luona 

olo) hoitopäivähinnan 5 hoitopäivän ajalta. Tilaaja laskuttaa asiakkaalta 

asiakasmaksun vastaavasti 5 hoitopäivän ajalta, maksu keskeytyy vasta tämän 

jälkeen. 

 Asiakkaan siirtyessä hoitopaikasta toiseen, palveluntuottaja laskuttaa tilaajaa 

ainoastaan asiakkaan saapumispäivältä, ei lähtöpäivältä. 

 Asiakkaan poistuessa (esim. kuolema) asiakirjat toimitetaan arkistoitavaksi 

Pohjanmaan hyvinvointialueen arkistoon. Asiakkaan kuolemantapauksissa laskutus 

tilaajalta lopetetaan tapahtumapäivänä. 

Jos asiakkaan ja palveluntuottajan sopima hinta palvelusta on pienempi kuin palvelusetelin 

arvo, Pohjanmaan hyvinvointialue on velvollinen suorittamaan palveluntuottajalle enintään 

asiakkaan ja palveluntuottajan sopiman hinnan. 

 

14 Rekisterinpito 
Sosiaali- ja terveysvirasto on palvelusetelillä järjestettävässä palvelussa muodostuvien 

asiakastietojen henkilötietolaissa tarkoitettu rekisterinpitäjä. Palveluntuottajalla tulee olla 
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edellytykset tietoturvalliseen rekisterinpitoon ja kunnalla tulee olla mahdollisuus päästä 

palveluntuottajan kunnan lukuun pitämiin henkilörekistereihin. Palveluntuottaja on velvollinen 

noudattamaan asiakirjojen laadinnassa ja käsittelyssä henkilötietolain (523/1999), sosiaali- ja 

terveydenhuollon sähköisestä asiakastietojen käsittelystä annetun lain (159/2007), 

sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain, viranomaisten toiminnan 

julkisuudesta annetun lain sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä 

käsittelystä annetun lain säännöksiä. 

Yksiköllä tulee olla nimetty tietosuojavastaava sekä rekisterinpidosta vastaava henkilö. Mikäli 

palveluntuottaja toimii mainittujen säädösten vastaisesti ja tästä aiheutuu kunnalle 

rekisterinpitäjänä vahinkoa, palveluntuottaja on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa 

vahingon. Palveluntuottaja on velvollinen pitämään asiakasasiakirjat ajan tasalla. Palvelujen 

järjestämisen ja toteuttamisen kannalta olennaiset tiedot on tallennettava viimeistään 

palvelutapahtuman päättyessä. 

Palveluntuottajan tulee noudattaa asiakirjojen säilyttämisessä, hävittämisessä ja 

arkistoinnissa vastaavia kunnallista toimintaa koskevia säännöksiä ja ohjeita. Asiakirjat tulee 

toimittaa Pohjanmaan hyvinvointialueelle, kun asiakkaan palvelu päättyy. 

 

 

15 Muut ohjeet ja määräykset 

15.1 Salassapitovelvollisuus 

Palveluntuottajan ja sen alihankkijan työntekijät, muut työntekijät palvelussuhteen laadusta 

riippumatta sekä opiskelijat ovat salassapito- ja vaitiolovelvollisia asiakkaittensa asioista. 

Vaitiolovelvollisuus on voimassa myös työsopimuksen, harjoittelusopimuksen tai 

alihankintasopimuksen päätyttyä. Palveluntuottaja on velvollinen ottamaan huomioon 

salassapitoa koskevat määräykset alihankintasopimuksia tehdessään. Palveluntuottaja 

vastaa myös siitä, että asiakkaan tietoja pääsevät käsittelemään vain ne henkilöt, joiden 

työtehtävien kannalta se on välttämätöntä ja jotka ovat allekirjoittaneet 

salassapitosopimuksen. 

 

15.2 Vastuuhenkilöt 

Pohjanmaan hyvinvointialue ja palveluntuottaja asettavat nimeltä tai asemaltaan henkilön tai 

henkilöt, jotka toimivat yhteyshenkilöinä ja vastuuhenkilöinä soveltamisohjeen 

toteuttamisessa ja ilmoitusten vastaanottajina. Vastuuhenkilön vaihtumisesta on ilmoitettava 

Pohjanmaan hyvinvointialueelle tai palveluntuottajalle. 

 

15.3 Hintojen muutokset 

Palvelun ja/tai vuokran mahdollisesta hinnan korotuksesta seuraavalle vuodelle on 

ilmoitettava asiakkaalle tai hänen omaiselleen. Hinnanmuutoksen voi tehdä vain kerran 

vuodessa. Palveluntuottaja saa ilmoituksen sähköpostiin marraskuussa, kun hinnanmuutos 

on mahdollista. Silloin tuottajalla on aikaa kuusi viikkoa kirjata uusi hinta hakemukseen. 

Pohjanmaan hyvinvointialue hyväksyy mahdolliset hinnankorotukset 

palvelusetelijärjestelmässä hyvissä ajoin ennen vuodenvaihdetta. Hinnanmuutokset astuvat 

voimaan seuraavan vuoden alusta. 
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15.4 Hilmo-tiedot 

Palveluntuottaja toimittaa vuosittain mahdollisista Pohjanmaan hyvinvointialueen 

palveluseteliasiakkaista HILMO-TIEDOT suoraan Terveyden- ja hyvinvoinninlaitokselle 

(THL). 

 

16 Soveltamisohjeen muuttaminen 
Pohjanmaan hyvinvointialueella on oikeus tehdä muutoksia tämän soveltamisohjeen ja sen 

liitteiden sisältämiin määräyksiin. Pohjanmaan hyvinvointialue ilmoittaa palveluntuottajalle 

muutoksista kirjallisesti välittömästi päätöksen tekemisen jälkeen. Mikäli palveluntuottaja ei 

halua tulla sidotuksi muuttuneisiin sääntöihin, sen tulee ilmoittaa siitä Pohjanmaan 

hyvinvointialueelle sosiaali- ja terveysvirastolle kirjallisesti kuudenkymmenen (60) päivän 

kuluessa muutosilmoituksen lähettämisestä. Mikäli Pohjanmaan hyvinvointialueelle ei 

toimiteta edellä mainittua ilmoitusta, palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan muuttuneita 

ehtoja muutosilmoituksessa mainitusta päivästä lukien, mutta kuitenkin aikaisintaan 

kuusikymmentä (60) päivää muutosilmoituksen toimittamisesta. 

 

17 Palveluntuottajan hyväksymisen peruuttaminen 
Pohjanmaan hyvinvointialueella on oikeus peruuttaa palveluntuottajan hyväksyminen ja 

poistaa palveluntuottajan nimi hyväksyttyjen palveluntuottajien listasta välittömästi ilman 

irtisanomisaikaa, mikäli: 

 hyviä hoito- ja palvelukäytäntöjä ei noudateta: hoito- ja palvelusuunnitelman mukaiset 

palvelut ja veloitukset eivät toteudu 

 palveluntuottaja ei noudata kunnan suullisesta tai kirjallisesta kehotuksesta 

huolimatta soveltamisohjeen ehtoja; 

 palveluntuottaja on poistettu ennakkoperintärekisteristä tai tullut maksukyvyttömäksi, 

ei ole kyennyt hoitamaan laskujaan eräpäivään mennessä, on aloittanut 

akordimenettelyn, on asetettu selvitystilaan tai on välittömässä vaarassa tulla 

asetetuksi selvitystilaan; tai 

 palveluntuottaja tai joku sen johtoon kuuluva henkilö on tuomittu syyllisenä 

elinkeinotoimintaan liittyvässä rikoksessa. 

 luottamus palveluntuottajaan on muusta syystä heikentynyt. 

 Aluehallintovirasto tai Valvira on keskeyttänyt tai lopettanut toimiyksikön toiminnan. 

Pohjanmaan hyvinvointialue tulee peruuttaa palveluntuottajan hyväksyminen, jos 

palveluntuottaja pyytää hyväksymisensä peruuttamista. Peruuttaminen voidaan tehdä 

pääsääntöisesti aikaisintaan 3 kuukauden kuluttua peruuttamispyynnöstä. Palveluntuottajan 

tulee tehdä kirjallinen ilmoitus Pohjanmaan hyvinvointialueelle toiminnan osittaisesta tai 

kokonaan lopettamisesta tai loppumisesta. Jos palveluntuottajan toiminta loppuu, 

asiakkaiden asiakirjojen on siirryttävä kunnalle kuukauden (1 kk) kuluessa toiminnan 

loppumisesta.  

Soveltamisohjeen voimassaoloaika: Tämä soveltamisohje on voimassa toistaiseksi. 
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18 Lainsäädäntö ja suositukset 
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009) 

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) 

Laki yksityisestä terveydenhuollosta (152/1990) 

Terveydenhuoltolaki (1326/2010) 

Sosiaalihuoltolaki (710/1982) ja (1301/2014) 

Laki omaishoidon tuesta (937/2005) 

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja 

terveyspalveluista (980/2012) 

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) 

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) 

Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista (254/2015) 

Henkilötietolaki (523/1999) 

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

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista (298/2009) 

Arkistolaki (831/1994) 

Potilasvahinkolaki (585/1986) 

Sairausvakuutuslaki (1224/2004) 

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista (629/2010) 

Työturvallisuuslaki (738/2002) 

Kuluttajansuojalaki (38/1978) 

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionavustuksesta (733/1992) 

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994) 

Asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä (564/1994) 

Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (272/2005) 
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Valtioneuvoston asetus sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 

(608/2005) 

Arvonlisäverolaki (1501/1993) ja sosiaalihuoltopalvelujen arvonlisäverotus (HE 

88/1993/verohallinto) 

Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi (STM 

2013:11) 
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Tiivistelmä 
Asiakkaalla tarkoitetaan 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. Tuottaja on palvelusetelijärjestelmän puitteissa palvelua 

tuottava, yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa (152/1990) tai yksityisten 

sosiaalipalvelujen valvonnasta annetussa laissa (603/1996) tarkoitettu palveluntuottaja. 

Menettelyohjeella tarkoitetaan asiakirjaa, jolla kuntayhtymä asettaa palvelusetelilain 5 §:ssä 

tarkoitetut hyväksymiskriteerit ja toimintaohjeet tuottajille. Kuntayhtymä velvoittaa tuottajat 

noudattamaan menettelyohjeen määräyksiä ja tuottaja sitoutuu noudattamaan ohjeen ehtoja 

siitä alkaen, kun se hyväksytään tuottajaksi.  

Palvelusetelillä tarkoitetaan järjestämisvastuussa olevan kunnan sosiaali- ja terveyspalvelun 

saajalle myöntämää sitoumusta korvata palvelujen tuottajan antaman palvelun kustannukset 

kunnan ennalta määräämään arvoon asti. Palveluseteli on yksi tapa järjestää lakisääteisiä 

sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluja. Tämän vuoksi asiakkaan asemaan vaikuttavat samat 

erityislainsäädännön säännökset kuin muillakin tavoin järjestetyissä sosiaali- ja 

terveydenhuoltopalveluissa. Palvelusetelin käyttäjällä on palvelusetelin saatuaan muista 

järjestämistavoista poiketen oikeus valita haluamansa kuntayhtymän hyväksymä tuottaja. 

Palveluseteli on asiakkaan oma, tuottajalle ei voida tämän pyynnöstä lähettää 

palveluseteleitä.   

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

Palvelusetelilakia sovelletaan palvelusetelin käyttämiseen kuntien ja kuntayhtymien 

järjestämissä sosiaali- ja terveyspalveluissa.  Lakia sovelletaan ainoastaan yksityisten 

sosiaali- ja terveyspalvelujen hankkimiseksi. Palvelusetelijärjestelmässä kunta ei tule 

sopimusosapuoleksi palvelusta sovittaessa, sillä kyseessä on kuluttajan asemassa olevan 

asiakkaan ja tuottajan välinen sopimus. Sopimuksen jatkumisesta ja tiedottamisesta 

vastuussa on asiakas – kuntayhtymällä ei ole velvollisuutta tiedottaa tuottajaa, jos asiakas 

haluaa vaihtaa tuottajaa tai lopettaa palvelusetelillä hankittavan palvelun. Palvelusetelin 

saanut asiakas tekee tuottajan kanssa kirjallisen sopimuksen palvelun hankkimisesta. 

Suullinen sopimus ei ole riittävä. Tätä sopimussuhdetta koskevat sopimuksen sisällön 

mukaan määräytyvät kuluttajaoikeuden ja sopimusoikeuden säännökset ja oikeusperiaatteet. 

Asiakkaan ja tuottajan välistä sopimusta koskevan erimielisyyden saattamisesta kuluttaja-

riitalautakunnan käsiteltäväksi säädetään kuluttajariitalautakunnasta annetussa laissa.   

Asiakkaan asemaan sovelletaan voimassa olevaa lainsäädäntöä mm. palvelusetelilakia, 

sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annettua lakia sekä potilaan asemasta ja 

oikeuksista annettua lakia. Palvelujen tuottamiseen palvelusetelillä sovelletaan 

kuluttajansuojalakia. Asiakkaalla voi käyttää kuluttajaoikeuden mukaisia oikeusturvakeinoja 

reklamaatiotilanteessa. Seuraamuksiin kuuluvat kuluttajan oikeus pidättyä maksusta, virheen 

oikaisu, hinnan alennus, kaupan purku ja vahingonkorvaus. Reklamaatiotilanteessa asiakas 

ilmoittaa tyytymättömyydestään tuottajalle ja/tai kuntayhtymälle. 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 sekä sosiaali- ja 

terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira. 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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1. Palveluseteli 
 

Mikäli asiakas täyttää kotihoidon myöntämisperusteet, kuntayhtymä voi tarjota palveluseteliä 

palvelun hankkimiseksi. Palveluseteliä ei myönnetä takautuvasti. Kuntayhtymä päättää 

palvelun tuottamistavan, asiakkaalla ei ole subjektiivista oikeutta palveluseteliin. 

Ensisijaisesti kartoitetaan kuntayhtymä omat resurssit ja asiakas hoidetaan, jos mahdollista, 

omassa tuotannossa. Kuntayhtymä tarjoaa asiakkaalle seteliä vasta siinä tilanteessa, kun 

omaan tuotantoon ei mahdu asiakkaita. 

Tilapäinen kotihoito, korkeintaan kolme viikkoa, voidaan myöntää palvelusetelillä asiakkaan 

kotiuttamistilanteessa tai kun avuntarve yllättäen lisääntyy. Tilapäisen palvelusetelin arvo on 

tuloista riippumaton ja kaikille asiakkaille saman suuruinen.  

Säännöllisen kotihoidon aloittaminen edellyttää, että kuntayhtymä on tehnyt hoito- ja 

palvelutarpeen arvioinnin, laatinut palvelu- ja hoitosuunnitelman ja määritellyt palvelun 

sisällön ja määrän. Tuottaja ei voi tuottaa sellaista palvelua palvelusetelillä, joka ei ole 

määritelty palvelu- ja hoitosuunnitelmaan. Jos palveluntarve on epäselvä, tulee asiasta 

keskustella palveluohjaajan kanssa ennen palvelun tuottamista. Palvelusetelin arvo on 

tulosidonnainen ja määräytyy kunnan määrittelemien asiakkaan jatkuvien ja säännöllisten 

tulojen sekä perhekoon mukaan.  

Palvelusetelin myöntämisestä päättänyt henkilö ei voi olla hoidosta tai sosiaalipalvelusta 

vastaavana henkilönä taikka hallinnollisessa luottamusasemassa tuottajalla. Palvelusetelin 

myöntäneellä henkilöllä ei saa olla merkittävää omistusta, eikä hän saa käyttää merkittävää 

päätösvaltaa tuottajassa tai tuottajan kanssa samaan konserniin kuuluvassa yhteisössä (yli 

10 % osakkeista, osuuksista tai äänivallasta). Omistusrajoitus ei koske tuottajaa, jonka 

osakkeilla käydään kauppaa arvopaperipörssissä. 

Omaishoidontuen palveluseteli (katso myös kohta 12.)  

Palveluseteli on saajalleen veroton etuus. Verottomuus edellyttää, että palveluseteli 

myönnetään selkeästi määriteltyihin palveluihin, ei ole siirrettävissä toiselle eikä ole suoraan 

asiakkaalle maksettavaa rahaa, jonka käytön hän itse määrittelee. Palveluseteliä 

käytettäessä asiakkaan omavastuu ei oikeuta kotitalousvähennykseen. 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 tai sellaisen terveydenhuollon ammattihenkilön antama 

hoito, joka harjoittaa toimintaansa lakiin perustuvan oikeuden nojalla tai joka on lain nojalla 

rekisteröity. Arvonlisäverolain 37 §:n mukaan veroa ei suoriteta sosiaalihuoltona 

tapahtuvasta palvelujen ja tavaroiden myynnistä. Sosiaalihuollolla tarkoitetaan valtion tai 

kunnan harjoittamaa sekä sosiaaliviranomaisten valvomaa muun sosiaalihuollon palvelujen 

tuottajan harjoittamaa toimintaa, jonka tarkoituksena on huolehtia mm. vanhustenhuollosta. 

Kotihoidon tavoitteena on tukea asiakkaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja toimintakykyä 

sekä mahdollisimman itsenäistä selviytymistä kotona.  Omaisia ja lähipiiriä tuetaan 

osallistumaan hoitoon ja huolenpitoon. Asiakkaat ovat vanhuksia, vammaisia tai 

pitkäaikaissairaita, joiden toimintakyky on joko tilapäisesti tai pysyvästi alentunut niin, että he 

tarvitsevat kotona asumiseensa apua. Kotihoito sisältää sosiaalihuoltolain 20 §:n ja 21 §:n ja 
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sosiaalihuoltoasetuksen 9 §:n 1 kohdan tarkoittaman kotipalvelun ja kansanterveyslain 13 

§:n 1 momentin tarkoittaman kotisairaanhoidon. 

Kotihoitoon voidaan ottaa asiakas, jonka a) toimintakyky on selkeästi alentunut (Rai 

toimintakykymittari) b) Asiakas tarvitsee sairauksiensa tai alentuneen toimintakykynsä vuoksi 

terveyden- ja sairaanhoitoa eikä kykene käyttämään kodin ulkopuolisia terveyspalveluita c) 

Asiakas on omaishoidon piirissä. Omaishoitaja tarvitsee tekemänsä hoitotyön ja oman 

jaksamisensa tueksi kotihoitoa sekä käyttää lakisääteisiä vapaapäiviä. d) Asiakas on ollut 

sairaalahoidossa ja kotona selviytymisen edellytykset on selvitetty hoitoneuvottelussa ennen 

kotiutumista. 

Seuraavat tilanteet estävät palvelusetelin myöntämisen asiakkaalle tai voivat olla syynä 

loppumiselle: 

1. Asiakas kieltäytyy palvelusetelistä, jolloin kuntayhtymän tulee ohjata hänet muilla tavoin 

järjestämien palvelujen piiriin (6 §, laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä 

569/2009). 

2. Asiakas tai hänen omainen/läheinen ei ole kykenevä ottamaan vastuuta palvelusetelillä 

tuotetusta palvelusta tai asiakkaan hoito vaatii erityistä ammattitaitoa tai palveluverkoston 

hallintaa. 

3. Asiakas ei täytä palvelusetelin käytölle vaadittua palvelutarvetta (6 §, laki sosiaali- ja 

terveydenhuollon palvelusetelistä 569/2009 ja 7 §, laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta 

ja oikeuksista 812/2008). 

4. Kuntayhtymän omassa tuotannossa on tilaa. Setelin jatko ei ole automaatio – jos 

kuntayhtymän omaan tuotantoon mahtuu, voidaan seteli keskeyttää irtisanomisajan 

puitteissa. Tai jos asiakkaan tilanne vaatii hoitoa kuntayhtymän tuotannossa. Sairaalassa 

oloajan jälkeen arvioidaan hoidontarve ja palvelun tuottamistaho uudelleen. Asiakkaan 

sairaalassa olosta tulee tiedottaa palveluohjaajaa. 

 

2. Tuottaja 

 

Tuottaja sitoutuu täyttämään palvelusetelilain (569/2009) 5 §:n mukaiset yleiset ehdot. 

Kuntayhtymällä on oikeus vaatia toimittamaan kirjalliset todistukset tai muun riittävän näytön 

siitä, edellytykset täyttyvät. Tuottaja sitoutuu olemaan rekisteröitynä verohallinnon 

ennakkoperintärekisterissä, noudattaa kaikkia tuottajaa ja sen toimintaa koskevaa 

lainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä ja ohjeita sekä sitoutuu noudattamaan voimassa 

olevaa työsopimuslainsäädäntöä ja alan työehtosopimuksia. Kuntayhtymällä ei ole 

velvollisuutta osoittaa tuottajalle asiakkaita ja asiakkaita voidaan myös irtisanomisajan 

puitteissa siirtää kuntayhtymän hoidettavaksi. Asiakas/omainen/tuottaja ei voi vaatia 

palveluseteliä. Palveluohjaaja päättää palvelusetelin myöntämisestä. 

Tuottajan tulee täyttää voimassa olevat, sitä koskevat erityislainsäädännön edellytykset. 

Erityislainsäädännöllä tarkoitetaan erityisesti yksityisestä terveydenhuollosta annettua lakia 

(152/1990) tai yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annettua lakia (922/2011). Tuottajan 

edellytysten täyttyminen on tarkastettu hyväksymisvaiheessa. Perustamisluvan myöntää 

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

saanut tuottaja rekisteröidään yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen antajien Ysteri-

rekisteriin, jota AVI ylläpitää Valviran kanssa. Tuottajat, jotka eivät harjoita 
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ympärivuorokautista sosiaalipalvelutoimintaa tekevät toimiluvan hakemisen sijaan 

ilmoituksen toiminnan aloittamisesta sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle siinä 

kunnassa, jossa tuottaja antaa ko. palveluja. 

 

Tuottaja sitoutuu ottamaan ja pitämään voimassa toimintansa edellyttämät lakisääteiset 

vakuutukset, kuten potilasvahinkolain sekä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 

mukaiset vakuutukset. Mahdolliset vahingot korvataan ensisijaisesti tuottajan vakuutuksesta 

ja viime kädessä tuottaja vastaa niistä vahingonkorvauslain mukaisesti. Kuntayhtymä ei 

vastaa tuottajan palvelujen saajalle aiheuttamista vahingoista. Jos palvelu joudutaan 

uusimaan tai asiakas tarvitsee muuta palvelua tuottajan virheestä johtuvasta syystä tai 

toimenpiteen suorittamisen virheellisyyden vuoksi, vastaa aiheutuvista kustannuksista 

tuottaja. 

 

2.1 Henkilökunta 
 
Henkilökunnalta edellytetään terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 

mukaista oikeutta harjoittaa terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan ammattia tai 

terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen (608/2005) mukaista oikeutta 

käyttää lähihoitajan, perushoitajan tai apuhoitajan nimikettä tai sosiaalihuollon ammatillisen 

henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) mukaista lähihoitajan tai 

mainitun lain siirtymäsäännösten mukaista vastaavaa pätevyyttä. Sijaisilla tulee olla riittävä 

sosiaali- ja/tai terveysalan koulutus. Palvelu- ja hoitosuunnitelmassa määriteltäviä 

sairaanhoidollisia toimenpiteitä suorittavalta henkilöstöltä edellytetään terveydenhuollon 

ammattihenkilöistä annetun lain (339/1993 muutoksineen) mukaista oikeutta harjoittaa 

terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan ammattia. Henkilökunnan osaamisen tulee olla 

asiakkaiden hoidontarpeen edellyttämällä tasolla ja henkilökunta sitoutuu yhteistyöhön 

asiakkaan omaisten/läheisten kanssa.  

Tuottajan on huolehdittava henkilöstönsä ammattitaidon säilymisestä ja kehittämisestä sekä 

riittävästä täydennyskoulutuksesta (laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994). 

Tuottaja sitoutuu kuvaamaan kuntayhtymälle, miten sen henkilöstö ylläpitää ammattitaitoaan. 

Henkilöstöllä on oltava riittävä ruotsin ja suomen kielen taito. Palvelujen vastuuhenkilöltä 

edellytetään sosiaali- tai terveydenhuoltoalan korkeakoulututkintoa tai ylempää 

korkeakoulututkintoa. Lisäksi vastuuhenkilöltä edellytetään kahden vuoden aiempaa 

esimieskokemusta tai 25 opintopisteen johtamisopintoja ja alan tuntemusta sekä 

työkokemusta. Mikäli muutoin sopivalla henkilöllä ei ole tarvittavaa esimieskokemusta tai 

koulutusta, aluehallintovirasto voi hyväksyä vastuuhenkilön, mikäli hän sitoutuu suorittamaan 

puuttuvat johtamisopinnot. Tuottaja taikka sen johtohenkilö tai edustus-, päätös- tai 

valvontavaltaa käyttävä henkilö ei ole syyllistynyt rikosrekisteristä ilmenevällä lainvoimaisella 

tuomiolla laissa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 80 §:ssä mainittuun 

rikokseen tai tekoon tai sanotun lain 81 §:n mukaiseen laiminlyöntiin. 

Työntekijät ovat vaitiolovelvollisia. Vaitiolovelvollisuus on voimassa myös sopimuksen 

päätyttyä. Tuottaja on velvollinen ottamaan huomioon salassapitoa koskevat määräykset 

alihankintasopimuksia tehdessään.   

2.2 Palvelun sisältövaatimukset 
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Tuottajan tulee huolehtia palvelu- ja hoitosuunnitelman mukaisista palveluista vähintään 

saman sisältöisenä ja samassa laajuudessa kuin kuntayhtymän oma kotihoito tuottaa 

palvelun. Kotihoito toteutetaan tavoitteena asiakkaan voimavarojen ja toimintakyvyn 

ylläpitäminen, asiakaslähtöisyys huomioiden. Osa kotisairaanhoidon tehtävistä ei välttämättä 

vaadi sairaanhoitajan/terveydenhoitajan pätevyyttä, vaan tehtävät voi tietyillä edellytyksillä 

hoitaa lähihoitaja. Lääkitystä antavalla hoitohenkilöstöllä on oltava ajantasaiset tiedot ja 

koulutus. Asiakkaan hoidosta vastaa vastuulääkäri tai avoterveydenhuollon lääkäri. 

Terveyden- ja sairaanhoidon vastuu on tuottajan sairaanhoitajalla/terveydenhoitajalla. 

Tuottaja huolehti asiakkaiden itsemääräämisoikeuden säilyttämisestä, 

oikeudenmukaisuudesta ja hyvästä kohtelusta sekä yksilöllisyyden ja turvallisuuden 

takaamisesta. Tuottaja huolehtii myös, että jokaisen asiakkaan yksilölliset tarpeet otetaan 

huomioon ja niihin vastataan. Tuottaja huolehtii asiakkaan asioidenhoitajan kanssa siitä, että 

asiakas saa hänelle kuuluvat julkiset etuudet (esim. Kelan hoitotuki, asumistuki). Raha-

asioiden hoidosta vastaa asiakas tai hänen valtuuttamansa henkilö/edunvalvoja. Tarvittaessa 

avustetaan edunvalvojan hankinnassa. 

•  Tuottajan palvelujen arvot ja toimintaperiaatteet on määritelty. Vastuut ja valtuudet on 

kirjallisesti määritelty (tehtävänkuvat). Asiakkaalle nimetään vastuuhoitaja heti asiakkaaksi 

tulon jälkeen ja asiakas sekä omainen/ läheinen ovat tietoisia kuka vastuuhoitaja on. 

• Tuottaja on määritellyt ja dokumentoinut laatuvaatimuksensa ja keskeiset laatutavoitteensa. 

Tuottajalla on pitkän tähtäimen toimintasuunnitelma, ml. omavalvontasuunnitelma. 

• Tuottaja on kuvannut käsittelyprosessin, miten riskit ja kriittiset työvaiheet ja vaaratilanteet 

tunnistetaan ennakoivasti ja kuinka niistä tiedotetaan.  

• Tuottajalla on kirjallinen lääkehuoltosuunnitelma (THL Turvallinen lääkehoito 2015:14) ja 

nimetty lääkehuollosta vastaava henkilö. 

• Tuottaja käyttää yleisesti hyväksyttyjä suosituksia, kuten Käypä hoito- ja THL:n suositukset 

sekä Sairaanhoitajan käsikirja. 

• Tuottajalta edellytetään hoitotyöhön liittyvien asiakastietojen ja työsuoritteiden kirjaamista 

tietojärjestelmäänsä (kaikki käynnit kirjattava) sekä hoidon tason arviointijärjestelmän 

käyttöä. Lainsäädännön edellyttämän hoitotyön kirjaaminen sekä asiakkaan 

kokonaistilanteen kirjaaminen hoidon kannalta sekä tehtyyn työhön kuuluvien suoritteiden 

kirjaaminen arvioivalla ja kuvaavalla kirjaamistavalla, käyntiaikojen kirjaaminen. 

• Asiakkaan palvelutarpeen seuraaminen, tarpeen muutoksesta ilmoittaminen ja yhteistyö 

kuntayhtymän kanssa palvelu- ja hoitosuunnitelman päivittämisessä. 

Palvelutoiminnan tulee perustua hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen 

parantamiseksi 2020-2023 laatusuosituksiin. Tuottaja vastaa alihankkijoidensa toiminnasta 

samassa laajuudessa kuin omasta toiminnastaan.  

 

2.3 Markkinointi, hintatiedot ja ajanvarauksen peruuttaminen 
 

Markkinoinnin on oltava luotettavaa ja hyvän tavan mukaista. Ilmoituksen tulee sisältää tiedot 

vastaanottopaikasta, -ajasta ja mahdollisuudesta ajanvaraukseen. Hinnoista ilmoittamisen 

tulee tapahtua vertailukelpoisella tavalla siten, että palveluseteliä käyttävä asiakas voi 

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

Hinnan voi päivittää järjestelmään kerran vuodessa ja hinnat hyväksytään alkavaksi aina 
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seuraavan vuoden ensimmäisestä päivästä. Hinnat järjestelmässä hyväksyy alueellinen 

kotiin annettavien palveluiden koordinoiva palveluesimies. 

Tuottajalla on oltava internetsivut, joilta käy ilmi toimitilojen osoitetiedot, tarjottavat palvelut 

sekä palvelujen hintatiedot. Mikäli palveluun varataan tapaamisaika, on tuottajan 

informoitava asiakasta siitä, että asiakkaan on itse korvattava aiheutuneet kustannukset 

täysimääräisenä, kuitenkin enintään 50 % toimenpiteen kokonaishinnasta, mikäli tämä jättää 

ajanvarauksen peruutuksen tekemättä tai peruu ajan liian myöhään. Tarjottavien palvelujen 

hintatiedot tulee toimittaa asiakkaalle hänen pyynnöstään myös kirjallisesti. Tuottajan tulee 

olla tavoitettavissa puhelimitse virka-aikana. 

Tuottaja voi yksipuolisesti peruuttaa sovitun palvelukerran viimeistään seitsemän päivää 

ennen sovittua alkamisaikaa. Muissa tilanteissa tuottaja tiedottaa palvelun toteuttamisen 

esteestä asiakkaalle heti, kun se on tiedossa ja sopii korvaavasta avusta asiakkaan kanssa. 

Asiakas voi peruuttaa ennalta sovitun käynnin ilman veloitusta ilmoittamalla tuottajalle 24 

tuntia ennen sovittua aikaa. Myöhemmin peruttu ja peruuttamatta jätetty käynti katsotaan 

toteutuneeksi. Palvelun peruutukseksi ei katsota vähäisiä ja asiakkaan ja tuottajan yhdessä 

sopimia muutoksia palvelun toteuttamisen paikassa ja aikatauluissa. Palvelun toteuttamisen 

aikatauluraameista sovitaan tilauksessa / palvelusopimuksessa. Palvelu on viivästynyt, jos 

palvelua ei toteuteta sovitusti. Kuntayhtymä ei vastaa peruuntuneista palvelutapahtumista 

aiheutuvista kustannuksista. 

 

2.4 Tiedonanto kuntayhtymälle 
 

Tuottaja toimii siten, että asiakastyytyväisyys on hyvä. Kuntayhtymälle raportoidaan hoidon 

tason seuranta ja muut palvelun kehittämistä ja seurantaa varten pyytämät tiedot. Tuottaja 

osallistuu kuntayhtymän osoittamiin laadun mittauksiin ja palvelujen 

kehittämistoimenpiteisiin. Tuottajan tulee vuosittain toimittaa kuntayhtymä 

laadunseurantaraportti (31.1. mennessä). 

Kuntayhtymää tulee informoida asiakkaiden tekemistä reklamaatioista ja 

korvausvaatimuksista, reklamaatioihin johtaneista syistä ja niiden johdosta tehdyistä 

toimenpiteistä kirjallisesti. Tuottajan tulee raportoida kuntayhtymää palvelusetelillä tuotettua 

hoitoa koskevista julkisoikeudellisista valituksista, kanteluista ja hoitovahinkoilmoituksista 

samoin kuin kaikkia edellä mainittuja koskevista ratkaisuista.  

Asiakkaan palvelusetelillä suoritetut kotihoidon palvelutunnit raportoidaan kuukausittain 

jälkikäteen laskutuksen yhteydessä, raportteihin pyydetään joko asiakkaan tai 

omaisen/läheisen allekirjoitus. Tuottajan on annettava allekirjoittajalle mahdollisuus tutustua 

toteutuneisiin ja veloitettaviin palvelutunteihin, sillä allekirjoituksella tunnit kuitataan 

tapahtuneeksi. Allekirjoittajalle tulee kertoa, että jos palvelutunnit eivät täsmää, raporttia ei 

tule allekirjoittaa, vaan otetaan yhteyttä ensisijaisesti yritykseen ja/tai reklamaatiotilanteessa 

niin halutessaan palveluohjaajaan. Allekirjoitukset pyydetään laskutusta varten ja toteutuneet 

tunnit toimitetaan palveluohjaajalle samaan aikaan laskun kanssa, jolloin laskun 

asiatarkastus voidaan toteuttaa. Laskua ei voi hyväksyä ilman allekirjoitettua raporttia. 

Palvelu- ja hoitosuunnitelman ajantasaisuus tarkistetaan ja arvioidaan vähintään kerran 

vuodessa ja aina hoidon tarpeen muuttuessa. Tämän yhteydessä arvioidaan myös 

palvelusetelitarve. Tuottaja ei voi automaattisesti olettaa, että asiakkaan oikeus 

palveluseteliin jatkuu. Tuottajalla on velvollisuus välittömästi ilmoittaa puhelimitse ja 

kirjallisesti (sähköposti riittää) palveluohjaajalle, mikäli palvelutarve muuttuu ja palvelu- ja 

hoitosuunnitelma vaatii tarkistamista. Kuntayhtymä ei korvaa tuottajan asiakkaalle tuottamia 
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palveluja, joita voimassa oleva palveluseteli ei kata. Tuottaja on velvollinen olemaan 

yhteydessä palvelu- ja hoitosuunnitelman tekijään, jos on epäselvyyttä siitä mitä palvelua 

palvelusetelillä voidaan tuottaa. 

Tuottajan on oma-aloitteisesti tiedotettava kuntayhtymää myös toiminnassa tapahtuvista 

olennaisista muutoksista, palvelun tuottamiseen vaikuttavien olosuhteiden muutoksista 

(esim. viivytys, este tai keskeytys) sekä vastuuhenkilöiden tai yhteystietojen muuttumisesta 

sopimuksen vastuuhenkilölle kirjallisesti (sähköposti riittää) heti, kun muutos on havaittu tai 

todennäköinen. 

 

2.5 Potilas- ja asiakasasiakirjat 
 

Tuottaja laatii palvelusetelijärjestelmässä potilas- ja asiakasasiakirjat palvelutapahtuman 

yhteydessä. Tietojen käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta, salassa pidettäviä tietoja 

käsitellään oikein. Tuottajan tulee käsitellä asiakirjoja kuten henkilötietolaissa (523/1999) ja 

laissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (159/2007), EU:n yleisessä 

tietosuoja-asetuksessa tai muussa sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännössä säädetään.  

Kuntayhtymä on palvelusetelillä järjestettävässä palvelussa syntyvien potilas- ja 

asiakasasiakirjojen henkilötietolaissa tarkoitettu rekisterinpitäjä. Tuottajan tulee asiakirjoja 

käsitellessään noudattaa, mitä kuntayhtymän asiakirjojen käsittelystä säädetään (laki 

viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999). Tuottajan tulee laatia asiakas- ja 

potilastietoja sisältävät asiakirjat henkilötietolain, potilaslain ja sosiaalihuollon asiakaslain 

edellyttämällä tavalla. Terveydenhuollon lainsäädännöstä tulee vaatimus ylläpitää rekisteriä. 

Terveydenhuollon ammattihenkilöllä on lakiin perustuva velvollisuus säilyttää 

potilasasiakirjoja. Tästä syystä terveydenhuollon ammattihenkilön tulee pitää rekisteriä ja 

säilyttää kopio jokaisesta kuntayhtymälle toimittamastaan asiakirjasta voidakseen esittää 

asiakirjat viranomaisille mahdollisten potilasvahinko- tai muiden valvonta-asioiden 

yhteydessä. Tuottaja on velvollinen säilyttämään kuntayhtymälle toimitettujen asiakirjojen 

kopioita saman säilytysajan kuin lainsäädännössä määritelty. Sama koskee 

käyttölokitiedostoja.  

Asiakas voi esittää tarkastuspyynnön tai virheen oikaisupyynnön kuntayhtymälle tai 

tuottajalle. Kuntayhtymä on viime kädessä se, joka ratkaisee tarkastus- ja oikaisupyynnön. 

Koska kyse on viranomaisasiakirjoista, tiedon luovutuksesta päättää aina kuntayhtymä 

rekisterinpitäjänä. Asiakirjojen luovuttamista ja salassapitoa koskevia julkisuuslain säädöksiä 

sovelletaan asiakirjoihin silloinkin, kun ne ovat tuottajan hallussa. Asiakirjojen käsittelyä 

säätelee myös laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 

(159/2007). 

 

2.6 Hyväksymisen peruuttaminen 
 

Kuntayhtymällä on oikeus peruuttaa tuottajan hyväksyminen ja poistaa tuottajan nimi 

hyväksyttyjen listasta välittömästi ilman irtisanomisaikaa, jos: 

a) hyviä hoito- ja palvelukäytäntöjä ei noudateta 

b) palvelussa esiintyy olennaisia/toistuvia virheitä  

c) tuottaja ei noudata kuntayhtymän menettelyohjeen ehtoja 
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d) tuottaja on tullut maksukyvyttömäksi, ei ole kyennyt hoitamaan laskujaan 

eräpäivään mennessä, on aloittanut akordimenettelyn, on asetettu selvitystilaan 

tai on välittömässä vaarassa tulla asetetuksi selvitystilaan 

e) tuottaja tai sen johtoon kuuluva henkilö on tuomittu syyllisenä 

elinkeinotoimintaan liittyvässä rikoksessa 

f) kuntayhtymä lopettaa palvelujen järjestämisen palvelusetelillä tai muuttaa 

palvelusetelin käytölle asetettuja ehtoja. 

 

3. Kuntayhtymä 

 

Kuntayhtymä: 

valitsee tuottajat palvelusetelilain edellyttämällä tavalla. Kuntayhtymä peruuttaa 

hyväksyminen ja poistaa tuottajaluettelosta, jos asetetut edellytykset eivät täyty tai tuottaja 

pyytää hyväksymisen peruuttamista. Kuntayhtymä pitää luetteloa tuottajista. 

valvoo hyväksymiensä palveluntuottajien palveluseteliasiakkaiden palvelujen laatua 

hyväksymismenettelyn lisäksi palvelujen tuottamisen yhteydessä. Kuntayhtymä varmistaa, 

että palvelujen tuottajat täyttävät toiminnalle asetetut edellytykset. Valvominen voi tapahtua 

ennalta ilmoitetusti tai -ilmoittamatta. 

selvittää asiakkaalle tämän aseman palveluseteliä käytettäessä, palvelusetelin arvon, 

tuottajien hinnat, omavastuuosuuden määräytymisen perusteet ja arvioitu suuruus sekä 

vastaavasta palvelusta sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain mukaan 

määräytyvän asiakasmaksun. Yrittäjä ilmoittaa omat hinnanmuutokset asiakkaalle sekä 

kirjallisesti että suullisesti niin, että asiakas ymmärtää. Tarvittaessa tieto myös omaisille. 

informoi asiakasta siitä, mistä ja mitä häntä koskevia tietoja voidaan hänen 

suostumuksettaan hankkia. Kuntayhtymän on varattava asiakkaalle tilaisuus tutustua 

muualta hankittuihin tietoihin ja tarvittaessa antaa asiaa koskevaa selvitystä. Asiakas- ja 

potilasasiakirjat, jotka syntyvät setelillä palvelua järjestettäessä ja toteutettaessa, ovat 

viranomaisen asiakirjoja. Vaikka tuottaja laatii asiakirjat palvelutapahtuman yhteydessä, 

vastaa kuntayhtymä rekisterinpitäjänä viime kädessä niiden käsittelystä.  

yhteistyössä tuottajan kanssa varmistaa, että palvelujen järjestämisen ja toteuttamisen 

kannalta tarpeelliset tiedot siirtyvät osapuolelta toiselle. Jokaisen asiakkaan asiakirjat 

muodostavat hänen kannalta välttämättömän jatkuvan kokonaisuuden, johon tulee hoitoa ja 

huoltoa koskevat ratkaisut perustaa. Tuottaja pyytää asiakkaalta kirjallisen suostumuksen 

häntä koskevien tietojen siirtoon kuntayhtymä ja tuottajan välillä. 

Asiakkaan käyttäessä palveluseteliä kuntayhtymä ei ole sopimussuhteessa tuottajaan. 

Kuntayhtymän vastuuhenkilö menettelyohjeen toteuttamisen ja ilmoitusten vastaanottajana 

on koordinoiva palveluesimies. Kuntayhtymän yhteyshenkilö asiakkaisiin liittyvissä asioissa 

on palveluohjaaja. Kuntayhtymällä on oikeus tehdä muutoksia menettelyohjeen ja sen 

liitteiden sisältämiin määräyksiin. Muutoksista ilmoitetaan tuottajalle kirjallisesti (sähköposti). 

Mikäli tuottaja ei halua sitoutua muuttuneisiin sääntöihin, tulee siitä ilmoittaa kirjallisesti 60 

päivän kuluessa muutosilmoituksen lähettämisestä. Mikäli kuntayhtymälle ei toimiteta 

ilmoitusta, sitoutuu tuottaja noudattamaan muuttuneita ehtoja muutosilmoituksessa 

mainitusta päivästä lukien. 
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4. Sopimusehdot tuottajan ja asiakkaan väliseen 
sopimukseen 

 

Palvelusopimus voidaan tehdä koskemaan kertaluonteista yksittäistä palvelua, määräajaksi 

tai enintään asiakkaan kunnalta saaman palvelusetelin voimassaolon ajaksi. Kertaluonteinen 

palvelusopimus päättyy ilman irtisanomista palvelun tultua tuotetuksi. Määräaikainen 

sopimus päättyy ilman irtisanomista sopimukseen merkittynä päättymispäivänä tai se 

voidaan irtisanoa molemmin puolin. Irtisanomisaika on kaksi (2) viikkoa ja se tehdään 

kirjallisesti. Todistustaakka siitä, että palvelu on suoritettu ammattitaitoisesti ja huolellisesti, 

on tuottajalla. Palvelu tulee vastata niitä tietoja tai laatutasoa, jotka tuottaja on antanut 

palvelun sisällöstä palvelua markkinoitaessa tai muuten ennen sopimuksentekoa ja joiden 

voidaan olettaa vaikuttaneen asiakkaan päätöksentekoon. Palvelussa on virhe, jos tuottaja 

on laiminlyönyt antamasta asiakkaalle tiedon, josta hänen olisi pitänyt olla selvillä.  

Tuottajalla on oikeus omalla kustannuksellaan oikaista palvelun virhe ja viivästyksestä 

(hoitajan myöhästymisestä) aiheutunut haitta, jos se asiakkaan ilmoittaessa 

virheestä/viivästyksestä viipymättä tarjoutuu tekemään sen ja asiakas suostuu oikaisuun 

(esim. henkilökohtaisen avun toteuttaminen sovittuna ajankohtana tuottajan omalla 

kustannuksella). Virhe ja viivästystilanteissa asiakkaalla on aina oikeus vaatia tuottajalta 

sopimuksen täyttämistä. Jollei virhettä tai viivästystä voida oikaista tai sitä ei tehdä 

kohtuullisessa ajassa siitä, kun asiakas ilmoitti viivästyksestä tai virheestä, on asiakkaalla 

oikeus saada hyvitystä tai asiakas voi teettää saamatta jääneen palvelun toisella tuottajalla 

sopimusrikkomuksen tehneen tuottajan kustannuksella. Asiakkaalla on palvelussa 

esiintyneen virheen tai viivästyksen perusteella oikeus pidättyä hyväksymästä tuottajan 

palvelusuoritusta siltä osin, kun palvelua ei ole suoritettu asianmukaisesti ilmoittamalla siitä 

kirjallisesti. Tuottajalla on mahdollisuus antaa vastine kuntayhtymälle. Jos kuntayhtymä 

hyväksyy vastineen, annettua palvelua vastaava palvelusetelin arvo suoritetaan tuottajalle. 

Asiakas saa purkaa sopimuksen ilman irtisanomisaikaa tuottajan virheen tai viivästyksen 

vuoksi, jos sopimusrikkomus on olennainen. Olennainen rikkomus esim. hoitaja ei saavu 

paikalle eikä tuottaja ilmoita tästä asiakkaalle tai järjestä välittömästi korvaavaa apua, hoitaja 

laiminlyö sovitun avun toteuttamisen, esiintyy työssä päihtyneenä, rikkoo 

turvallisuusmääräyksiä, tekee palvelua suorittaessaan rikoksen tai sopimusrikkomukset ovat 

toistuvia. 
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Asiakkaalla on oikeus korvaukseen välittömästä vahingosta viivästyksen tai virheen vuoksi. 

Tuottaja ei ole vastuussa viivästyksen aiheuttamista vahingoista, jos viivästys johtuu hänen 

vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä. Asiakkaalla on oikeus saada 

korvausta palvelun viivästymisen tai virheen aiheuttamista välillisistä vahingoista vain silloin, 

kun viivästys tai virhe johtuu tuottajan puolella olevasta huolimattomuudesta. Asiakas on aina 

velvollinen toimimaan siten, etteivät viivästyksen tai virheen aiheuttamat vahingot hänen 

toimiensa tai laiminlyöntiensä seurauksena aiheettomasti lisäänny. Asiakkaan tulee ilmoittaa 

tuottajalle palvelun viivästymisestä tai havaitsemastaan virheestä kohtuullisen ajan kuluessa 

siitä, kun hän havaitsi viivästyksen tai virheen. Asiakas saa edellä sanotun estämättä vedota 

palvelun virheeseen ja viivästykseen, jos tuottaja on menetellyt törkeän huolimattomasti tai 

kunnianvastaisesti ja arvottomasti. Tuottajan tulee vastata reklamaatioon tai palautteeseen 

seitsemän (7) arkipäivän kuluessa sen saapumisesta. Vastinetta käytetään tuottajan 

toiminnan laadun ja asianmukaisuuden arviointiin. Erimielisyydet pyritään ratkaisemaan 

osapuolten välisillä neuvotteluilla. Sopimusriidoissa tulkinta-apuna käytetään 

kuluttajariitalautakunnassa muodostunutta aikaisempaa ratkaisukäytäntöä. Jos 

erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisillä neuvotteluilla, asiakas voi saattaa asian 

kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Jos erimielisyydet ratkaistaan tuomioistuimessa, 

kanne voidaan nostaa myös asiakkaan kotipaikkakunnan yleisessä alioikeudessa. 

Tuottajan tulee asiakkaan ja tuottajan välisessä sopimuksessa sopia asiakkaan avainten 

hallinnasta ja niiden katoamisesta aiheutuneista kustannuksista.  

 

5. Laskutus ja maksukäytännöt 
 

Tuottaja laskuttaa kuntayhtymän osuutta palvelusetelistä sähköisesti Vaana-järjestelmän tai 

Effector -järjestelmän kautta, riippuen alueella käytössä olevasta järjestelmästä. Vaanaa 

käyttäessä tuottaja sitoutuu suorittamaan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisen 

palvelusetelin maksuliikennekorvauksen setelin arvosta Vaanalle. Tuottaja sitoutuu myös 

noudattamaan kuntayhtymän antamia ohjeita laskutukseen ja järjestelmän käyttöön liittyen.  

Palvelusetelin arvo kotihoidon palveluissa on määritelty laissa sosiaali- ja terveydenhuollon 

palvelusetelistä (569/2009). Setelin arvo perustuu vähintään sosiaali- ja terveydenhuollon 

asiakasmaksuista annetun lain (710/1982) 10 a 10 c §:ssä säädetyllä tavalla. 

Omavastuuosuus on osuus yksityisen tuottajan tuottaman palvelun hinnasta, jota kunnan 

myöntämän palvelusetelin arvo ei kata ja joka jää asiakkaan maksettavaksi. Palveluseteleitä 

ei saa laskuttaa etukäteen.   

• Tuottaja tekee asiakkaan/hänen edustajansa kanssa kirjallisen sopimuksen palvelun 

hinnasta ja sisällöstä, jossa on eritelty palveluseteliin kuuluva palvelu, vastuut ja 

velvollisuudet. 

• Tuottaja voi laskuttaa asiakasta setelin arvon ylittävältä osalta. Asiakkaalle myönnettyjen 

tuntien ylityksestä pitää olla yhteydessä palveluohjaajaan. Yhteys etukäteen, jos tarve 

muuttuu. Tarpeen muuttuessa palveluohjaaja tekee päätöksen, miten hoito jatkossa 

järjestetään. Joissakin tapauksissa hoito joudutaan järjestämään jatkossa kuntayhtymän 

tuotannossa (esim. moniammatillisen hoitoringin tarve). 

• Kuntayhtymä päättää palvelusetelin arvosta ja sen muutoksista. 

• Tuottaja laskuttaa kuntayhtymää annettujen ohjeiden mukaisesti jälkikäteen seuraavan 

kuukauden aikana. Laskutus tehdään joko Vaana-järjestelmän kautta asiakkaan 



13 

 

palvelusetelipäätöksen mukaisesti (myös maksunalennusasiakkaiden laskutus) tai Effectorin 

kautta. Laskutusjakso on yksi kuukausi. Minimilaskutus on puoli tuntia ja sen ylittyessä 

toteutuneiden aikojen mukaan. Mikäli sopimus on irtisanottu, tuottaja laskuttaa kuntayhtymää 

toteutuneesta palvelusta välittömästi. 

Kilometrikorvauksia ei kuntayhtymästä makseta tuottajalle, eikä niitä voi erikseen asiakkailta 

veloittaa. 

Laskussa tulee olla liitteenä asiakkaan tuntilistat, palvelupäätös ja päätös 

omavastuuosuuden määrästä. Jos tuntilistat puuttuvat, ei laskua voida asiatarkastaa. 

Laskusta tulee ilmetä mistä summa koostuu. Asiakkaan ollessa osan kuukautta sairaalassa, 

kuukauden omavastuuosuus jaetaan kuukauden päivien määrällä ja kerrotaan kotona 

hoidettujen päivien lukumäärällä. 

• Mikäli asiakas laiminlyö omavastuuosuuden maksamisen tai mikäli tuottaja irtisanoo 

sopimuksen välittömästi, tuottaja ilmoittaa tilanteesta palveluohjaajalle heti.  

• Palvelusetelillä tuotettava palvelu on Arvonlisäverolain 130 a §:n mukaista verotonta 

terveyden- ja sairaanhoitopalvelun myyntiä. 
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6. Omaishoidon tuen palveluseteli 

 

Omaishoidon tuen palveluseteli on Pohjanmaa hyvinvointialueen yksi tapa järjestää 
omaishoitajan lakisääteiset vapaapäivät.  Omaishoidontuen palvelusetelillä omaishoitaja 
turvaa vapaapäivien ajalle hoidettavalle tarvittavan hoidon ja palvelun. Muita käytettävissä 
olevia vaihtoehtoja ovat intervallihoito, läheislomitus ja päivätoiminta. Asiakas sopii ohjaajan 
kanssa, mitä vaihtoehtoa hän käyttää. Palvelusetelin saatuaan asiakas valitsee itse tuottajan 
listalta ja ottaa tähän yhteyttä. Tuottaja tekee asiakkaan kanssa kirjallisen sopimuksen 
palvelusta. Asiakkaalla on oikeus vaihtaa vapaapäivien järjestystapaa, asiakas itse tiedottaa 
asiasta tuottajalle. Seteli lähetetään aina asiakkaalle. Omaishoitaja voi pitää vapaansa 
kuukausittain tai hän voi säästää niitä pitäen kerralla useampia päiviä.  

Omaishoidon palveluseteliin päätee samoja sääntöjä kuin kotihoidon palveluseteliin.  

Erityispiirteet:  

 Omaishoidon palvelusetelin arvo on tuloista riippumaton ja kaikille asiakkaille saman 
suuruinen. Yhden palvelusetelin arvo on 126, 19 € ja se korvaa yhden omaishoitajan 
vapaapäivän. Käyttäessä kaikki kolme vapaapäivää kuukaudessa, palvelusetelin arvo 
on 378,57 €.  

 Palvelusetelin voimassaoloaika on aina määräaikainen ja näkyy setelistä. Seteli 
uusitaan automaattisesti, mikäli palvelusetelin käyttö on sovittu ohjaajan kanssa 
pysyväksi.  

 Vapaapäiviä ei voi pitää etukäteen, mutta jälkikäteen asiakkaalla on oikeus pitää 
vapaansa kalenterivuoden alusta (vapaat on pidettävä kalenterivuosittain).  

 Palveluseteli kotonaoloa helpottamaan. Palvelusetelin arvo on 29 €. Seteliä voi 
käyttää siivoukseen. 
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Liite 1 
 
Alla on kuvattu hoivan, terveyden- ja sairaanhoidon, kodinhoidon sekä muiden palveluiden 
sisältö. Palveluun kuuluu myös asiakkaiden ohjaaminen elämänlaatua tukevien palvelujen 
piiriin kuten kulttuuri- ja virikepalvelut. Asiakkaalle laaditaan henkilökohtainen palvelu- ja 
hoitosuunnitelma, joka määrittää asiakkaan palvelut. Vähäistä apua (esim. kerran viikossa) 
tarvitsevat asiakkaat pyritään ohjaamaan ensisijaisesti yksityisten tuottajien piiriin, jos 
omaisten/läheisten apu ei ole saatavilla.  

HOIVA 

Kuntouttavalla ja toimintakykyä ylläpitävällä työotteella kotihoidon henkilökunta tukee 
asiakkaan omaa toimintakykyä ja omatoimista selviytymistä päivittäisissä toiminnoissa. 
Tarvittaessa asiakkaita avustetaan niissä toiminnoissa, joihin heidän oma toimintakykynsä ei 
riitä. 

Päivittäinen hygienian hoito Suihkuapu Pukeutuminen  

Hygienianhoidossa ohjaaminen ja 
avustaminen 

 Päivittäiset aamu- ja iltapesut (sis. 
esim. alapesut, kasvojen, 
kainaloiden, käsien, nivusten, 
rinnanalusten pesut) 

 Ihon talkkaaminen/rasvaaminen ja 
tarkkailu (mm. kuivuus, haavaumat, 
punoitukset, ihottumat, hiertymät) 

 Hampaiden/tekohampaiden pesu 

 WC-käynti/vaipanvaihto 

 Parranajo  

 Hiusten kampaaminen 

 Kynsien leikkaaminen 

 Stooman hoito 

 Munuaispussin/virtsapussin 
tyhjennys/vaihto 

 Peseytymisessä 
ohjaaminen/valvominen/avustaminen 

 Suihkuapu kerran viikossa 
(poikkeuksena sairaanhoidolliset ja 
yksilölliset syyt/tarpeet) 

 Muut suihkutuksen yhteydessä 
tehtävä tehtävät toimet  

 (esim. rasvaukset, kynsien leikkaus, 
parranajo, pukeutuminen) 

 

 Pukeutumisessa, 
riisumisessa 
ohjaaminen/ 

avustaminen 

 Päivävaatteiden / 
yövaatteiden 
pukeminen, 
riisuminen ja 
vaihtaminen 

 Huolehtiminen 
asianmukaisesta 
ja puhtaasta 
vaatetuksesta  

 Tukisukkien/ 
sidosten 
laittaminen 

 

 

Asiakasta ohjataan ja neuvotaan syömään terveellistä ja monipuolista ruokaa. Häntä 
ohjataan myös riittävän ja ravitsevan ruoan saannissa sekä ruokavaliota koskevissa asioissa. 
Asiakkaan nesteytystä ja ravitsemustilaa tarkkaillaan (mm. virtsaneritys ja kuivumisoireet).  
Ateriavälien tulee olla tasaiset.  

Jos asiakas itse ei pysty valmistamaan ruokaa, harkitaan 
seuraavia vaihtoehtoja: 

Ruokailussa avustaminen 
 

 Ateriapalvelu (kunnan / yksityinen) 

 Omaisten valmistama ruoka 

 Valmiita einesruokia (omaiset huolehtivat tai tilataan 
kauppapalvelun kautta) 

 Kauppapalvelun tilauksen tekemisessä avustetaan 
tarvittaessa. Mikäli kauppapalvelua ei ole saatavilla, 
hoitaja voi käydä asiakkaalle kaupassa. 

 Ruokailun valvominen/ohjaaminen 

 Aterioiden esille laitto ja tarvittaessa 
lämmitys 

 Syöttäminen, letkuruokinta 

 Jälkien siistiminen ruokailun jälkeen 
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Kodin turvallisuus ja esteettömyys 

 Turvallisuuteen liittyvissä asioissa neuvominen 

 Esteettömän kulun varmistaminen 

 Apuvälineistä neuvominen ja niiden hankinnassa avustaminen 

 Apuvälineiden käyttäminen silloin kun se on asiakkaan ja henkilökunnan turvallisuuden kannalta 
suositeltavaa (esim. nostolaite). 

 Asunnon turvallisuuden tarkastaminen säännöllisin väliajoin (esim. matot, liedet, palohälyttimet), jos 
omaisten/läheisten apu ei ole käytettävissä. 

 Muut turvajärjestelmät (esim. GPS-paikannin) asiakkaan ja läheisten osuus huomioiden. 

 

Henkinen ja fyysinen vireys 
 

 Asiakkaan omatoimisuuteen kannustaminen  

 Henkinen tukeminen kuuntelemalla ja olemalla läsnä    

 Fyysisten ja psyykkisten huolien ja ongelmien huomioiminen ja seuraaminen   

 Asiakkaan kanssa keskusteleminen sekä arjen asioissa ja ongelmatilanteissa tukeminen 

  

Kotipalvelun tehtäviin kuuluu kodin päivittäisen siisteyden ylläpito alla kuvatun listan 
mukaisesti. Siistimistä voidaan myöntää asiakkaalle, jolla on muutenkin päivittäiset hoiva-
avut käytössä. Asiakas ohjataan ensisijaisesti käyttämään yksityisiä tuottajien tarjoamia 
palveluita siivouksen järjestämiseksi, jos omaisten apu ei ole saatavilla.  Pelkkää kodinhoitoa 
ei myönnetä.  

Siistiminen 
 

Vaatehuolto 
 

 Siisteydenylläpitämistä, kuten tavaroiden laittaminen 
paikoilleen, suurempien roskien lattialta ja pinnoilta 
poistaminen/tahrojen pyyhintä ja roskien ulosvieminen.   

 Tiskaus ja keittiön siistiminen  

 WC:n siistiminen 

 Vuoteen sijaus 

 Imurointia myönnetään harkintaa käyttäen 

 Pyykkien laittaminen pesukoneeseen, 
kuivumaan ripustaminen ja kaappiin 
viikkaaminen. 

 Pyykin pesulaan lähettäminen 

 Vuodevaatteiden vaihto tarvittaessa 

 

  

MUUT TEHTÄVÄT 

Muiden tehtävien osalta kartoitetaan ensisijaisesti omaisten, läheisten, ystävien ja muiden 
tahojen mahdollisuudet olla asiakkaan tukena. Näitä tehtäviä ovat mm. ulkoilu, saattoavun 
antaminen, hankinnoista huolehtiminen, etuuksien hakeminen ja palvelujen tilaaminen. 
Asiakkaiden lemmikkieläinten hoito- ja ulkoiluttaminen eivät sisälly kotihoidon tehtäviin.    

Jos asiakas tarvitsee apua raha-asioiden hoitamiseen (pankkiasioinnit, käteisrahan nosto 
ym.) pyydetään omaisia huolehtimaan asiasta. Tarvittaessa haetaan asiakkaalle 
edunvalvoja.   

Kotihoidossa ei ole tarkistuskäyntejä. Asiakkaalle ei myönnetä pelkästään asiointi- tai 
saattoapua.  
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Asiointi 
 

Saattoapu 
 

Muu 

 Hakemusten 
täyttäminen (esim. 
Kelan etuudet, 
kuljetuspalvelu) 

 Apuvälineiden 
tilaaminen 

 Hoitotarvikkeiden 
ja vaippojen 
tilaaminen 

 Postin hakeminen 
postilaatikosta  

 Asiakkaan kanssa 
yhdessä 
asioiminen  

 Päivähoitoon/kerhoihin/vuorohoitoon 
lähettäminen ja niistä 
vastaanottaminen 

 Terveyskeskuksen/sairaalaan/lääkäriin 
lähettäminen ja vastaanottaminen 

 

 Polttopuiden 
kantaminen sisään, 
mikäli ei ole 
käytössä muita 
lämmitysvaihtoehtoja 

 Veden sisään 
kantaminen  

 

 

TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITO 

Terveyden- ja sairaanhoito toteutetaan kotihoidon palvelu- ja hoitohoitosuunnitelman 
mukaisesti.  

Lääkehoitosuunnitelmassa määritellään hoitohenkilökunnan osaamisen varmistaminen ja 
organisaatiossa työskentelevien ammattiryhmien oikeudet osallistua hoitotyöhön.  
Pelkästään lääkkeenjakoa tarvitsevat asiakkaat pyritään ohjaamaan lääkkeenjakopalveluiden 
piiriin.  

 

Asiakkaan/potilaan voinnin muutoksista tulee raportoida välittömästi 
kotisairaanhoitoa. 

Lääkehoito Sairaanhoidolliset toimenpiteet Terveydentilan seuranta ja 
kirjaaminen 

Lääkkeiden antaminen/ottamisen 
valvonta  

Diabeteshoito (verensokerin mittaus, 
insuliinin pistäminen)  

Punnitseminen ja painon 
seuranta  
 

Lääkkeiden tilaaminen apteekista 
sekä apteekissa asiointi. 
Apteekista lääkeannospussien 
toimittaminen kotiin. 

Katetrointi/Kestokatetrin vaihto 
Cystofixin hoito  
 

Erilaisten arviointimittareiden- 
ja testien tekeminen; esim. 
MMSE, MNA, GDS15, RAI 
annettujen ohjeiden mukaisesti 

Lääkkeiden asianmukaisesta 
säilytyksestä huolehtiminen 

Haavanhoito 
Ihon kunnon seuranta ja hoito 

Muistihäiriöisten ja 
mielenterveyskuntoutujien 
tarvitsema erityinen tuki ja 
ohjaus 

Lääkehoidon kokonaisvaltainen 
seuranta 
Lääkelistan ajantasaisuus 

Spiran antaminen  
Happirikastimen käyttö 

Jalkahoitajan tilaaminen 
asiakkaan pyynnöstä tai 
tarvittaessa 

Yhteydenpito apteekkiin ja 
kotisairaanhoitoon 

Letkuruokinta/ Nenämahaletkun 
laittaminen 
 

Päivittäinen kirjaaminen 
sähköiseen 
asiakastietojärjestelmään. 

Astmasuihkeiden 
antaminen/ottamisen valvonta 

Trakeostomian hoito  

Silmätippojen/geelin laittaminen Akuutin avanteen hoito   
 

 

Lääkelaastarin vaihto Injektioiden anto sc/im (esim: Cohemin, 
Peratsin, Klexane), Rokotukset 

 

Lääkkeenjako dosettiin Näytteiden otto (mm.verikokeet, INR, 
viljelyt) 
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Vatsantoimintaan liittyvä lääkitys Elintoimintojen mittaaminen ja tarkkailu 
(mm. turvotusten tarkkailu, 
verenpaineen mittaus ja seuranta, 
hengitys) 

 

 Ompeleiden poisto  

 Korvahuuhtelu  

 Pyelostomiahuuhtelut  

 Vatsadialyysi  

 Imupotilaanhoito  

 Antigoakulantti potilaan hoito (mm. 
verikokeet, lääkkeenjako) 
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Liite 2 
 

Terveyden- ja sairaanhoidon ohjeita  

 

1. Lääkehoito 

Tuottajan tulee laatia lääkehoitosuunnitelma, joka päivitetään kerran vuodessa. VALVIRAn 
sivuilta www.valvira.fi löytyvät lääkehoidon toteuttamisen ohjeet ja oppaat.  

  

2. Tuotteet ja hoitotarvikkeet /instrumentit 

Tuottajan vastuulla on henkilöstön suojavaatetus ja turvaneulat. 

Tuotteet 

Haavanhoito 
Tuottajan vastuulla on 

 Haavanhoidon toteuttaminen, seuranta ja arviointi voimassa olevan haavanhoito-ohjeen mukaan 

 Hoitotarvikkeiden hankinta ja vienti potilaalle 

 Hoitotarvikejakelu hoidetaan potilaan terveysasemalta 

 Lähetteen kirjoittaa kotisairaanhoidon sairaanhoitaja 

 Instrumenttien hankinta ja huolto 

 Suojavaatetus 

 Seurantakontrollit 

 Haavan paranemisprosessissa tapahtuvissa muutoksissa yhteys hoitavaan tahoon (esim. 
kotisairaanhoito, vastuulääkäri, Soster/VKS haavanhoitaja) 

 Potilas itse kustantaa haavanpuhdistusaineet, voiteet ja haavan puudutusaineet 

 

Laboratoriokokeet 
Tuottajan vastuulla on 

 Varmistaa, että potilaalla on laboratoriolähete kotisairaanhoidosta tai terveysasemalta 

 Hankinta ja hävitys, laboratorio näytteenottovälineistä mm. neulat, putket saa hakea Sepänkyläntien 
laboratoriosta 

 Näytteiden kuljetus laboratorioon 

 Lääkärin konsultointi vastauksista ja jatkohoidosta huolehtiminen 

 

Kerta- ja kestokatetrointi 
Tuottajan vastuulla on 

 Katetroinnin toteuttaminen, seuranta ja arviointi 

 hankkia lähete Ikäkeskuksen hoitotarvikejakelusta 

 hankkia itse suojavarustus 

 konsultoida tarvittaessa hoitavaa lääkäriä 

http://www.valvira.fi/
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 Kestokatetroinnissa potilas kustantaa puudutusgeelin, resepti hankinnasta vastaa tuottaja 

  

Stoomanhoito 
Tuottajan vastuulla on 

 Stoomahoidon toteuttaminen, seuranta ja arviointi 

 hankkia lähete Ikäkeskuksen hoitotarvikejakelusta 

 hankkia itse suojavarustus 

 konsultoida tarvittaessa hoitavaa lääkäriä tai VKS:n stoomahoitajaa 

  

Marevanhoito ja INR-näyte 
Tuottajan vastuulla on 

 Marevanhoidon toteutus, seuranta ja arviointi 

 varmistaa potilaan voimassa oleva laboratoriolähete 

 Näytteenottovälineiden hankinta ja hävitys 

 Veenanäytteen otto 

 INR arvon, Marevan annostuksen ja seuraavan näytteenottopäivän huolehtiminen omalta 
terveysasemalta 

 Tarvittaessa Marevan lääkkeen jakaminen 

 Lääkärin ohjeen mukaan tarvittaessa K-vitamiinin vieminen potilaalle kotiin 

 

Hoitotarvikkeet / instrumentit 

Hoitotarvikejakeluun kuuluvat tarvikkeet (katetrit – ja stoomatarvikkeet) tuottajat hankkivat 
Ikäkeskuksen hoitotarvikejakelusta kaupungin normaalin käytännön mukaan 

Haavanhoitotarvikkeet; 

Kotisairaanhoito kirjoittaa lähetteen tarvikkeista tuottajalle ja tuotteet haetaan potilaan omalta 
terveysasemalta (omavastuu 3 kk). 

Tuottaja vastaa omista instrumenteista (hankinta, huolto) tai lainaavat vastaanotolta. 

Riskijätteet huolehtii tuottaja. 

 

3. Koulutukset, osaaminen 

 

Lääkehoidon osaamisen varmistaminen (esim. LOVE = lääkehoidon osaamisen verkossa) 

- Tuottajat hankkivat palvelun itse 

- Lupatodistukset 

 lääkärin tulee allekirjoittaa lupatodistukset (suoritettuna tentti, lääkelaskut sekä näytöt x 3), 
yritykset hankkivat itse lääkärin, joka vastaa tehtävästä. 

Toimenpideosaaminen 
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- Tuottaja varmistaa työntekijän toimenpideosaaminen sairaanhoidollisissa 
toimenpiteissä 

esim. lääkeruiskeen antaminen ihon alle (lh), kertakatetrointilupa (lh), rokottaminen (sh); 

koulutus + näytöt.  

- nimikesuojatun (lh) näytön vastaanottaa kokenut laillistettu terveydenhuollon 
ammattihenkilö (sh/th), näytöt ovat yksikkö/virastokohtaisia 

- nimikesuojattu opiskelija (lh) ei toimi luvanvaraisissa tehtävissä 

Laiteosaaminen 

- Laki terveydenhuollon laitteista (§ 24) edellyttää, että ammattimaiset käyttäjät 
vastaavat mm. laitteiden turvallisesta, käyttöohjeiden mukaisesta käytöstä sekä 
käyttökoulutuksen riittävyydestä. Hoitotyössä käytettäviä laitteita ovat Valviran 
mukaan esim. verenpainemittarit, INR-mittari, pyörätuolit/rollaattorit, nostolaitteet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lääkinnällinen 
kuntoutus/terapiat 
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Pohjanmaan hyvinvointialue 
  

BILAGA § 81/3



 

LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUS/ TERAPIAT 

PALVELUSETELITUOTTAJAN OHJEISTUKSET 1.10.2021 

Lääkinnällinen kuntoutus ja palvelusetelillä tuotetut terapiat perustuvat asiakkaalle laadittuun  

kuntoutussuunnitelmaan, joka sisältää terapian tavoitteet ja ohjaa terapian sisältöä. Palvelusetelillä 

myönnettyjen terapiajaksojen seuranta ja väliarviot sovitaan kuntoutussuunnitelmassa. 

Terapiajaksosta laaditaan hoitopalaute. 

 

HOITOPALAUTE 

 Hoitopalaute toteutetusta terapiasta laaditaan Palse.fi -portaaliin.  

 Hoitopalautteen tulee sisältää kuvaukset lähtötilanteesta, terapian tavoitteista ja tavoitteiden 

toteutumisesta.  

 Hoitopalautteessa tulee raportoida missä määrin etäterapiaa on asiakkaan kanssa käytetty ja 

miten terapeutti arvioi sen onnistuneen tai mistä syystä etäterapiaa ei voitu jatkaa, mikäli sen 

käyttö on keskeytetty kuntoutusjakson aikana. 

 

SENIORITERAPEUTTI VASTAVALMISTUNEILLE/ VÄHÄN 

TYÖKOKEMUSTA OMAAVILLE PALVELUNTUOTTAJILLE 

Terapeuteille, joilla on työkokemusta alle 2 vuotta – tulee nimetä senioriterapeutti. Yksityinen 

ammatinharjoittaja nimeää sen itselleen ja yritys työntekijälleen.  

 

TERAPIAN TAVOITTEET  

Terapioiden tavoitteena on edistää, palauttaa ja tukea asiakkaan terveyttä, liikettä, liikkumista sekä 

toiminta- ja kommunikaatiokykyä. Terapiaan sisältyy aina keskeisesti ohjaus. Ohjauksen tavoitteena 

on kannustaa asiakasta ja läheisiä osallistumaan aktiivisesti kuntoutukseen sekä lisätä lähihenkilöiden 

ymmärrystä asiakkaan tilanteesta ja näyttää ja mallittaa keinoja, joiden avulla he voivat tukea 

asiakkaan suoriutumista arjen toimintaympäristöissä.  

 

TULKIN KÄYTTÖ  

Mikäli asiakas ei osaa suomea tai ruotsia, terveydenhuollon ammattihenkilöhenkilö harkitsee, onko 

tarpeen käyttää tulkkia. Palvelusetelissä/kuntoutussuunnitelmassa tulee mainita tulkin tarpeesta seuraavasti: 

”Asiakas tarvitsee – kielen nimi – (darin/persian/venäjän) kielen tulkin. Tulkkauspalvelun kustantaa 

palvelusetelin myöntäjä. Ensi sijassa käytetään etätulkkausta.”   



 

Palveluntuottaja tilaa tulkin ja ilmoittaa samalla, että kyseessä on palveluseteliasiakas ja, että lasku tulee 

toimittaa palvelusetelin myöntäjälle; antaa laskutustiedot. Tulkkilaskuun tulee liittää palvelusetelin 

päätösnumero 
 

ETÄKUNTOUTUS  

Kuntoutus voidaan toteuttaa, lähettävän tahon harkinnasta ja perustellusta syystä, osittain tai 

kokonaan etäkuntoutuksena. Tällöin lähettävä taho arvioi jo palveluseteliä myönnettäessä 

etäkuntoutuksen sopivuutta ja hyötyä.  

 

Etäkuntoutusta voi, ja on suositeltavaa, käyttää monipuolisesti kuntoutusprosessin eri vaiheissa. Se 

voi soveltua esimerkiksi toimintakyvyn arviointiin, terapian aikaiseen harjoitteluun sekä omaisten, 

avustajien ja ammattihenkilöiden kuten opettajien ohjaamiseen. Etäkuntoutus ja kasvokkain tapahtuva 

kuntoutus voivat vuorotella kuntoutusjakson aikana. Etäterapiana toteutettua kuntoutusta voi olla 

tarpeen tauottaa tai jaksottaa eri tavoin kuin kasvokkain tapahtuvaa kuntoutusta. Erityistä huomiota 

etäkuntoutusta harkittaessa on kiinnitettävä kuntoutujan kehitystasoon, kognitiivisiin valmiuksiin, 

ongelmien vaikeusasteeseen ja kuntoutustavoitteisiin sekä läheisten sitoutumiseen.  

 

Palveluntuottaja on velvollinen järjestämään etäkuntoutusta niille asiakkaille, jotka valitsevat sen 

toteutustavaksi. Palveluntuottajan tulee ohjata ja seurata etäkuntoutuksen toteutumista. 

Palveluntuottaja hankkii itse tarvittavan osaamisen ja välineistön etäterapian toteuttamiseksi. 

 

Etäterapian toteuttamisessa noudatetaan Valviran ohjeistusta 

https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/yksityisen_terveydenhuollon_luvat/potilaille-annettavat-

terveydenhuollon-etapalvelut (ohjeistus löytyy sivustolla myös ruotsiksi) 

 

Lisäksi on huomioitava, että 

 Etäterapian soveltuvuus tulee aina arvioida yksilöllisesti ja sopia sen käytöstä asiakkaan tai 

tämän huoltajien kanssa. Tarvittaessa asiakas on ohjattava perinteiselle vastaanotolle. 

 Etäterapiakäynti rinnastetaan kasvokkain tapahtuvaan vastaanottokäyntiin, myös 

palvelusetelin arvo on sama (45min vastaanottokäynti/etäterapia). 

 Etäterapiakäynnin voi jakaa myös kahteen osaan silloin, kun kyseessä on kotona tapahtuvan 

harjoittelun tai toiminnan tukeminen. Ne muodostavat silloin ajallisesti yhdessä yhden 

etävastaanottokäynnin.  
  

https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/yksityisen_terveydenhuollon_luvat/potilaille-annettavat-terveydenhuollon-etapalvelut
https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/yksityisen_terveydenhuollon_luvat/potilaille-annettavat-terveydenhuollon-etapalvelut


 

TERAPIAMUODOT 

Fysioterapia 

Fysioterapiassa korostetaan aktiivista terapeuttista harjoittelua arjen toimintojen sujuvoittamiseksi. 

Passiivisia hoitoja kuten akupunktiota tai hierontaa ei myönnetä lääkinnällisenä kuntoutuksena. 

Palveluseteliin sisältyy kirjalliset kotiohjeet asiakkaalle. Fysioterapian tavoitteena on edistää, palauttaa 

ja ylläpitää asiakkaan terveyttä, liikettä, liikkumista ja toimintakykyä.  

 

Fysioterapiapalveluseteleitä myönnetään yksilöllisiin kuntoutuspalveluihin ja ohjauskäynteihin 

(verkostotapaamisiin) kuntoutussuunnitelman mukaisesti. Lapsen/nuoren/aikuisen 

toimintaympäristössä fysioterapiapalveluseteleitä myönnetään silloin, kun harjoittelu omassa 

ympäristössä on tuloksellisempaa tai kun vastaanotolla käyminen aiheuttaa kohtuuttomia vaikeuksia, 

esim. hissitön asunto, väsyminen, pidätyskyvyn häiriö.  

 

Toimintakykyä ylläpitävää yksilöllistä fysioterapiaa myönnetään harkinnan mukaan, kun alentunut 

toimintakyky uhkaa kotona selviytymistä, esim. vaikean neglect-oireiston tai voimakkaan spastisuuden 

vuoksi. Palveluseteliä ei myönnetä silloin, kun tarvitaan passiivista hoitoa.  

 

Allasterapiaan myönnetään yksilöfysioterapian palveluseteleitä, kun fysioterapian arvioidaan olevan 

tuloksellisempaa vedessä toteutettuna, esim. tasapainohäiriöiden, ataksian tai tule-oireiden vuoksi. 

Yksilölliseen allasterapiaan myönnetään palveluseteleitä vain silloin, kun terapia edellyttää 

manuaalista ohjausta vedessä.   

 

Toimintaterapia  

Toimintaterapiassa korostetaan aktiivista terapeuttista harjoittelua arjen toimintojen sujuvoittamiseksi.  

SI-terapiaa voi toteuttaa ainoastaan ko. erikoistumiskoulutuksen suorittanut laillistettu fysio- tai 

toimintaterapeutti.  

 

Toimintaterapiapalveluseteleitä myönnetään yksilökuntoutuspalveluihin ja ohjauskäynteihin 

(verkostotapaamisiin) kuntoutussuunnitelman mukaisesti. Käyntejä voidaan myöntää 

kuntoutussuunnitelmaan kirjattujen tavoitteiden mukaisesti joko vastaanottokäynteinä ja/tai 

lapsen/nuoren/aikuisen omissa toimintaympäristöissä. Palveluseteliin sisältyy tarvittaessa terapeutin 

valmistamat, asiakkaalle soveltuvat, kuntoutusmateriaalit sekä kirjalliset kotiohjeet 

 
  



 

Puheterapia 

Puheterapeutti suunnittelee terapian sisällön asiakkaan ikä- ja kehitystason huomioiden. Taitojen 

edistymistä ja terapiasta hyötymistä arvioidaan kuntoutuksen edetessä peilaten terapialle asetettuihin 

tavoitteisiin.  Puheterapiassa korostetaan asiakkaan aktiivista osallistumista puheterapeuttiseen 

kuntoutukseen huomioiden mm. asiakkaan ikä-, toimintakyky ja häiriön laatu. Terapeutti valmistaa 

tarvittaessa asiakkaalle soveltuvaa kuntoutusmateriaalia. 

 

Puheterapiapalveluseteleitä myönnetään yksilöllisiin kuntoutuspalveluihin ja ohjauskäynteihin 

(verkostotapaamisiin) silloin, kun asiakkaalla on julkisella puolella laadittu kuntoutussuunnitelma. 

Palveluseteliin sisältyvät asiakkaalle soveltuva kuntoutusmateriaali sekä kotiharjoitusohjeet.  

Ympäristön ohjaukseen on perusteltua myöntää esimerkiksi päiväkoti- tai kotikäyntejä.  

 

Musiikkiterapia 

Musiikkiterapiaa voidaan myöntää asiakkaalle, jolla on neuropsykiatrisista sairauksista aiheutuvia 

kommunikaation ongelmia sekä psykiatrisille 16 – 25 -vuotiaille potilaille toiminnallisena 

terapiamuotona kuntoutuspsykoterapian vaihtoehtona. 

 

Lymfaterapia  

Lymfaterapiaa myönnetään silloin kun, kyseessä on yhdistelmäterapia, johon kuuluu manuaalinen 

lymfaterapia, kompressiosidokset, terapeuttinen harjoittelu ja ohjaus itsehoitoon. Lymfaterapia 

toteutetaan palveluntuottajan tiloissa tilaajan antamien ohjeiden ja palveluseteliin liitettyjen esitietojen 

mukaan.  

 

Lymfaterapeutti arvioi ja mittaa potilaan turvotuksen sekä sen vaikutuksen toimintakykyyn. 

Lymfaterapeutti ohjaa potilasta harjoittelemaan itsenäisesti turvotuksen vähentämiseksi sekä 

liikkumis- ja toimintakyvyn edistämiseksi. Lymfaterapiajakson päättyessä lymfaterapeutti arvioi 

lymfakierron aiheuttamaa turvotusta, toimintakykyä ja lymfaterapian tuloksellisuutta samoilla 

menetelmillä ja mittareilla kuin terapian alku- ja välivaiheessa. Alku-, (väli-) ja loppumittaukset kirjataan 

Palse.fi -portaalin hoitopalauteosioon. 

Lääkinnällisen kompressiotuotteen päivittäinen käyttö on tärkein ja tehokkain keino turvotuksen 

hoidossa. Lymfaterapian palveluun sisältyy kompressiotuotteiden arviointiin ja tilaamiseen liittyvä 

mittaus, tilaus ja kompressiotuotteen luovuttaminen asiakkaalle.   

 



 

Kompressiotuotteeseen tarvitaan aina erillinen maksusitoumus palvelusetelin myöntäneeltä 

erikoisalalta. Maksusitoumus tulee olla ennen kompressiotuotteen tilaamista. 

Kompressiotuotteiden hankinnassa noudatetaan aina Erva-alueen sopimuksia. Ainoastaan 

lääketieteellisestä syystä ja hoitavan lääkärin suostumuksella on mahdollista poiketa 

hankintasopimuksista.  
 



 

 

 

 

Palvelusetelin soveltamisohje  

- vammaispalvelut 

 

Pohjanmaan hyvinvointialue 
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1. Palvelusetelin soveltamisohjeet  
 

Tässä sääntökirjassa Pohjanmaan hyvinvointialue asettaa palvelusetelilain 5 §:ssä tarkoitetut 

hyväksymiskriteerit palveluntuottajille ja velvoittaa, että palveluntuottajat noudattavat 

palvelusetelin soveltamisohjeita.  

Yksityinen palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan tämän soveltamisohjeen ehtoja siitä 

alkaen, kun palveluntuottaja hyväksytään palvelusetelillä toteutettavien palveluiden 

tuottajaksi. 

 

2. Määritelmät  
Tässä soveltamisohjeessa:  

1. asiakkaalla tarkoitetaan 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. palveluntuottajalla tarkoitetaan tilaajan hyväksymää toimijaa, joka tuottaa palvelusetelin 

mukaista palvelua asiakkaalle.  

3. palvelusetelillä tarkoitetaan palvelujen järjestämisvastuussa olevan Pohjanmaan 

hyvinvointialueen saajalle myöntämää sitoumusta korvata palveluntuottajan antaman 

palvelun kustannukset Pohjanmaan hyvinvointialueen ennalta määräämään arvoon asti.  

4. tilaajalla tarkoitetaan tässä sääntökirjassa Pohjanmaan hyvinvointialuetta 

5. raamisopimuksella tarkoitetaan tilaajan ja palveluntuottajan välistä sopimusta palvelu-

setelijärjestelystä. Raamisopimus syntyy, kun tilaaja hyväksyy palveluntuottajan hakemuk-

sen palvelusetelin tuottajaksi.  

6. palvelusopimuksella tarkoitetaan asiakkaan ja palveluntuottajan välistä sopimusta pal-

velusetelin mukaisen palvelun sisällöllisestä tuottamisesta. 

 

3. Palveluseteli  
Palveluseteli on järjestämisvastuussa olevan Pohjanmaan hyvinvointialueen saajalle 

myöntämä sitoumus.  
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Se korvaa palvelujen tuottajan antaman palvelun kustannukset Pohjanmaan 

hyvinvointialueen ennalta määräämään arvoon saakka. 

Palveluseteli on vaihtoehtoinen tapa järjestää Pohjanmaan hyvinvointialueen 

järjestämisvastuulla olevia sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluja. Tämän vuoksi asiakkaan 

asemaan vaikuttavat samat erityislainsäädännön säännökset kuin muillakin tavoin 

järjestetyssä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluissa.  

Palvelusetelin käyttäjällä on oikeus valita haluamansa palveluntuottaja Pohjanmaan 

hyvinvointialueen palveluseteliyrittäjäluettelosta.  

Palvelusetelijärjestelmä on tällä hetkellä käytössä Pohjanmaan hyvinvointialueen 

kuntayhtymässä.    

Tilaaja päättää palvelusetelin myöntämisestä asiakkaille sosiaali- ja terveydenhuollon palve-

lusetelilakia, sosiaalihuoltolakia, terveydenhuoltolakia ja asiakasmaksulakia noudattaen.  

Viranhaltija myöntää asiakkaalle kiinteähintaisen tai tulosidonnaisen setelin kulloisenkin 

tarpeen sekä tilaajan varaaman määrärahan puitteissa.  

Kiinteähintaisella palvelusetelillä tarkoitetaan palveluseteliä, jonka arvoksi on määritelty 

hinta, joka on aina sama asiakkaan tuloista riippumatta. Vammaispalvelun henkilökohtaisen 

avun palvelusetelin saaneita asiakkaita ei palveluntuottaja saa laskuttaa. 

Asiakasta neuvotaan tilaajan oman käytännön mukaisesti. Jos palvelusetelivaihtoehtoon 

päädytään, tulee viranhaltijan esitellä palveluntuottajat tasapuolisesti. Palvelusetelipäätös on 

voimassa tiettyyn erikseen merkittyyn päivämäärään asti. 

 

4. Tilaaja  
Tilaaja toimii palvelujen järjestäjänä hyväksymällä palveluntuottajiksi ne palveluntuottajat, 

jotka täyttävät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain 5 §:n 1. mom:n 

kohtien 1–4 vaatimukset sekä Pohjanmaan hyvinvointialueen asettamat muut vaatimukset ja 

ehdot, ja merkitsee hyväksymänsä palveluntuottajat lain 4 §:n 3 mom:ssa tarkoitettuun 

luetteloon. 

- Asiakkaalla on halutessaan mahdollisuus täydentää setelillä saatavaa palvelua oma-

rahoitteisilla lisäpalveluilla.  

- Tilaaja voi lopettaa palvelujen järjestämisen palvelusetelillä, jolloin palveluntuottajia 

koskevat sopimukset purkautuvat. 

- Tilaaja päättää siitä, kuka on oikeutettu saamaan palvelusetelin.  
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- Tilaajan on selvitettävä asiakkaalle tämän asema palveluseteliä käytettäessä ja pal-

velusetelin arvo. Ilmoittaa tasapuolisesti kaikista hyväksytyistä palveluntuottajista. 

- Tilaaja ei sitoudu osoittamaan asiakkaita palveluntuottajalle.  

- Tilaaja valvoo hyväksymiensä palveluntuottajien palvelujen laatua ja varmistaa, että 

palvelujen laatu täyttää palvelusetelilain sekä palvelusetelin soveltamisohjeiden 

mukaiset kriteerit. 

- Hyväksyy palvelutuottajat palvelusetelilain mukaisesti. 

- Ylläpitää rekisteriä palvelutuottajista palvelusetelijärjestelmissä. 

- Palvelujentuottajia, niiden tuottamia palveluja ja palvelujenhintoja koskevien tietojen 

tulee olla julkisesti saatavilla internetissä. 

- Peruuttaa palveluntuottajan hyväksymisen ja poistaa palveluntuottajan luettelosta, jos 

hyväksymiselle asetetut edellytykset eivät enää täyty, tai palveluntuottaja pyytää 

hyväksymisen peruuttamisen. 

- Vastaa palvelusetelin käyttöön liittyvistä asiakas- ja potilasasiakirjoista. Vaikka 

palveluntuottaja laatii asiakirjat palvelutapahtuman yhteydessä, vastaa Pohjanmaan 

hyvinvointialue rekisterinpitäjänä viimekädessä niiden käsittelystä. 

 

5. Palveluntuottajat  

5.1. Palveluntuottajaksi hakeutuminen  
 

Tuottajat hakeutuvat palvelutuottajaksi palveluseteliportaalissa täyttämällä toimintaa varten 

hakemuslomakkeen ja lähettävät sen sähköisesti liitteineen.  

Palveluntuottajaksi hakeminen on mahdollista ympäri vuoden.  

Hakemuksessa on lakisääteisiä edellytyksiä palveluntuottajaa koskien Pohjanmaan 

hyvinvointialueen asettamia omia hyväksymiskriteereitä.  

Tilaaja hyväksyy palveluntuottajat, jotka merkitään rekisteriin.  

Tämän jälkeen palveluntuottaja on oikeutettu toimimaan tilaajan Pohjanmaan 

hyvinvointialueella. 

 

5.2. Palveluntuottajien valinta  
 

Palvelusetelipalveluntuottajaksi hyväksytään kaikki kriteerit täyttävät palveluntuottajat.  

Palveluntuottajaa ei voida valita, jos se: 
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• on tuomittu lainvoimaisella päätöksellä ammattinsa harjoittamiseen liittyvästä lainvastai-

sesta teosta tai on syyllistynyt ammatinharjoittamisessa vakavaan menettelyrikkomukseen.  

• on laiminlyönyt tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet, on yrityssaneerausohjelmassa tai 

velkajärjestely on vahvistettu tai hakemus näihin on vireillä.  

• on antanut olennaisesti vääriä tietoja yrityksestä.  

• ei täytä tilaajan asettamia kriteerejä.  

Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan tämän palvelusetelin soveltamisohjeen ehtoja siitä 

alkaen, kun palveluntuottaja hyväksytään palvelusetelillä toteutettavan palveluntuottajaksi. 

Tällöin syntyy myös raamisopimus tilaajan ja palveluntuottajan välille.  

Palveluntuottajan on noudatettava palveluntuottajaa ja sen toimintaa koskevaa 

lainsäädäntöä sekä kaikkia viranomaismääräyksiä ja tilaajan ohjeita.  

Toimiminen vastoin edellä mainittuja ohjeita, sääntöjä ja säännöksiä voi olla olennainen 

sopimusrikkomus, joka oikeuttaa tilaajan purkamaan ja päättämään yhteistyön. Samalla 

purkautuu myös asiakkaiden ja palveluntuottajan väliset palvelusopimukset. 

 

5.3. Rekisterinpito ja tietosuoja  
 

Palveluntuottajaa koskee vaitiolovelvollisuus ja salassapitosäädökset.  

Salassapito- ja vaitiolovelvollisuus säilyy asiakassuhteen päättymisen jälkeenkin. Salassa 

pidettäviä tietoja ei saa käyttää myöskään omaksi tai toisen hyödyksi tai toisen vahingoksi.  

Asiakkaan tietoja voidaan antaa sivullisille vain lakiin perustuen ja asianomaisen 

nimenomaisella suostumuksella.  

Palvelun tilaaja (rekisterinpitäjä) vastaa asiakas- ja potilastietojen luovutuksesta. Asiakas-

/Hoitosuhteessa sivullisella tarkoitetaan muita kuin asiakkaan hoitoon osallistuvia henkilöitä.  

Asiakkaan tietojen käyttö perustuu työtehtävien hoitamiseen.  

Palveluntuottaja sitoutuu käyttämään asiakas- ja potilastietoja ainoastaan 

sopimusperusteisen-sen tehtävän täyttämiseen.  

Asiakas- tai potilastietojen käyttäminen markkinointiin tai muulla sopimukseen liittymättö-

mällä tavalla on ehdottomasti kielletty.  
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Salassa pidettävää asiakirjaa tai sen kopiota tai tulostetta siitä, ei saa näyttää eikä luovuttaa 

sivullisille, eikä antaa sitä teknisen käyttöyhteyden avulla tai muulla tavalla sivullisen 

nähtäväksi tai käytettäväksi.  

Arkaluonteisia ja muita salassa pidettäviä tietoja ei saa lähettää tekstiviestinä tai salaamat-

toman sähköpostin välityksellä. Asiakastietoja säilytetään ja käsitellään niin, kuin kulloinkin 

voimassa olevassa lainsäädännössä säädetään ja sitoudutaan noudattamaan 

salassapitovelvollisuutta, sekä toimimaan Pohjanmaan hyvinvointialueen ohjeistuksen 

mukaisesti. (Henkilötietolaki 523/1999, laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja 

oikeuksista 812/2000, laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä 

käsittelystä 159/2007, laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999, arkistolaki 

831/1994. 

Palveluntuottaja huolehtii ja vastaa siitä, että palvelusetelin piiriin kuuluvat asiakastiedot ovat 

erillään palveluntuottajan muusta rekisteristä ja että tietoja käyttävät vain ne henkilöt, jotka 

tarvitsevat niitä palvelujen toteuttamiseksi.  

Palveluntuottaja sitoutuu siihen, että asiakaskohtaisen sopimuksen päättyessä tai purkau-

tuessa kaikki asiakastiedot siirretään veloituksetta tilaajan käyttöön välittömästi.  

Palveluntuottaja sitoutuu tekemään asiakasasiakirjamerkinnät siten, kuin lainsäädännössä, 

kansallisissa ja rekisterinpitäjän kirjaamisohjeissa edellytetään.  

Poikkeustilanteissa, esim. tietoliikennehäiriöiden sattuessa, palveluntuottajan on huolehdit-

tava, että asiakkaan voinnista on häiriötilanteesta huolimatta tarvittava ajantasainen tieto ja 

että merkinnät kirjataan järjestelmään välittömästi häiriön päätyttyä.  

 

5.4. Muita palveluntuottajia koskevia säädöksiä  
 

Kun palveluntuottaja palkkaa terveydenhuollon tai sosiaalihuollon ammattihenkilöstöä, pal-

veluntuottaja sitoutuu tarkistamaan henkilön tiedot Valviran ylläpitämästä rekisteristä (Ter-

hikki/Suosikki).  

Henkilökunnan osaamisen tulee olla asiakkaiden avuntarpeen edellyttämällä tasolla.  

Palveluntuottaja sitoutuu tarkistamaan henkilökunnan rikosrekisteriotteet niiden osalta, jotka 

vastaavat alaikäisten (alle 18-vuotiaiden) asiakkaiden avustamisesta. Henkilökunnan tulee 

pystyä tarjoamaan palvelua asiakkaalle joko suomeksi tai ruotsiksi. 



9 

 

Palveluntuottajan tulee oma-aloitteisesti ilmoittaa kunnalle olennaisista toiminnan ja palvelun 

muutoksista. Tällaisia muutoksia ovat muun muassa toiminnan lopettaminen, toiminnan 

keskeyttäminen, vastuuhenkilön vaihtuminen sekä yhteistietojen muutokset.  

Alihankkijoiden käyttämisestä on ilmoitettava tilaajalle. 

Palveluntuottaja sitoutuu ylläpitämään yritystä, toimipaikkoja, työntekijätietoja, palvelujen 

saatavuutta, alihankkijoita ja hintoja koskevia tietoja ajantasaisesti järjestelmässä. 

Palveluntuottajan yhteystiedot, palvelun tiedot ja hinnastot näkyvät asiakkaille 

palveluseteliportaalissa. Asiakkaat voivat niiden perusteella etsiä ja vertailla palveluntuottajia. 

Palveluntuottaja vastaa antamistaan virheellisistä tiedoista. 

1. Palveluntuottaja rekisteröityy palveluseteliportaaliin ja täyttää 

palveluntuottajahakemuksen  

2. Pohjanmaan hyvinvointialue hyväksyy palveluntuottajan  

3. Palveluntuottaja kirjaa ajantasaisesti palvelutapahtumat palveluseteliportaaliin 

4. Palveluntuottaja laskuttaa Pohjanmaan hyvinvointialue kerran kuukaudessa 

sähköisellä laskutuksella  

 

5.5. Hakemukseen liitettävät asiakirjat  
 

Palveluntuottajaksi hakeutuessaan palveluntuottaja toimittaa palvelusetelikohtaisesti määri-

tellyt pakolliset liitteet tilaajalle. Toimitettavien liitteiden tulee olla alle kolme (3) kuukautta 

vanhat (hakemuspäivä-määrästä lukien) lukuun ottamatta liiketoimintasuunnitelmaa sekä 

todistuksia Avin ja Valviran rekistereihin merkitsemisistä.  Liitteet voi toimittaa 

palveluntuottajahakemukseen liitettynä tai postitse allekirjoitetun hakemuksen kanssa 

samassa kirjekuoressa.  

 

6. Asiakas  
 

Asiakkaalla on oikeus saada tilaajalta tietoa asemastaan palvelusetelin käyttäjänä. Yleisissä 

ja juridisissa kysymyksissä asiakasta palvelee Pohjanmaan hyvinvointialue. Asiakkaalla on 

oikeus saada tilaajalta ohjausta palvelusetelin käytössä. Asiakkaalle tulee tässä yhteydessä 

ilmoittaa mahdollisuudesta ottaa puhelimitse yhteyttä palvelusetelin myöntäneeseen 

sosiaalityöntekijään. Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä palvelusetelistä.  
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Tällöin hänen palvelunsa turvataan muulla tavalla, kuten esimerkiksi tilaajan omana toimin-

tana tai olemalla itse työnantaja.  

Asiakkaan valittua palvelusetelin, hänen tulee itse hakeutua hyväksytylle yksityiselle palve-

luntuottajalle.  

Asiakkaan on itse järjestettävä mahdollisesti tarvitsemansa tulkkauspalvelut muulle kuin 

suomen- tai ruotsinkielelle ja maksettava niistä aiheutuvat kulut kokonaan itse. 

Palvelusetelipalvelujen tuottaminen perustuu asiakkaan ja palveluntuottajan väliseen palve-

lusopimukseen.  

Sopimukseen sovelletaan sisällön mukaan määräytyviä kuluttaja- ja sopimusoikeudellisia 

säännöksiä ja oikeusperiaatteita.  

Asiakkaan ja palveluntuottajan välistä sopimusta koskevan erimielisyyden saattamisesta 

kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi säädetään kuluttajariitalautakunnasta annetussa 

laissa (8/2007).  

Asiakkaan asemaan vaikuttavat myös sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä 

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

Asiakas saa purkaa palvelusopimuksen ilman irtisanomisaikaa palveluntuottajan virheen tai 

viivästyksen vuoksi, jos sopimusrikkomus on olennainen. 

 

6.1. Vahingonkorvaus  
 

Asiakkaalla on oikeus korvaukseen välittömästä vahingosta, jonka hän kärsii palveluntuotta-

jan viivästyksen tai virheen vuoksi.  

Palveluntuottaja ei ole vastuussa viivästyksen aiheuttamista vahingoista, jos palveluntuotta-

ja osoittaa, että viivästys johtuu hänen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta 

esteestä, jota hänen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon palvelusopimusta 

tehtäessä ja jonka seurauksia hän ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää eikä voittaa.  

Tilaaja ei vastaa palveluntuottajan asiakkaalle aiheuttamista vahingoista, eikä se myöskään 

vastaa peruuntuneista palvelutapahtumista aiheutuneista kustannuksista.  

Tilaajalla ja asiakkaalla on oikeus purkaa sopimukset päättymään välittömästi, mikäli palve-

luntuottaja ei reklamaation jälkeen viipymättä korjaa virheellistä menettelyään.  
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Osapuolet voivat lisäksi purkaa sopimukset välittömin oikeusvaikutuksin, mikäli toinen osa-

puoli toistuvasti tai muutoin olennaisesti rikkoo sopimusvelvoitteitaan.  

Sopimuksen purkamista koskeva ilmoitus on toimitettava kirjallisesti sopimuskumppanille, ja 

ilmoituksessa on kuvattava purkamisen perusteet.  

Palveluntuottaja vastaa täysimääräisesti kaikesta palveluntuottajan tekemästä tai palvelun-

tuottajan lukuun tai suostumuksella tehdystä kohdistuvasta työstä, kirjauksista, 

kustannuksista, väärinkäytöksistä tai vahingoista, joista tilaaja voi joutua tietosuoja- tai 

sosiaali- ja terveydenhuollon asiakassäännösten perusteella vastuuseen. 

 

6.2. Reklamaatio ja palaute  
 

Asiakkaan tulee ilmoittaa palveluntuottajalle palvelun viivästymisestä tai havaitsemastaan 

virheestä välittömästi, kun hän havaitsi viivästyksen tai virheen. Palveluntuottajan palvelui-

hin liittyvät reklamaatiot on esitettävä suoraan palveluntuottajalle.  

Palautteiden ja reklamaatioiden antaminen ja niihin vastaaminen ovat ensisijaisesti asiak-

kaan ja palveluntuottajan välistä asiaa. Tilaaja ei osallistu palveluntuottajan ja asiakkaan 

välisten sopimusriitojen käsittelyyn. 

Palveluntuottaja sekä tilaaja ovat kumpikin osaltaan velvollisia reklamoimaan 

palveluseteliportaalissa havaitsemansa virheet tai viat, joilla voi olla vaikutusta joko toisen 

sopimusosapuolen tehtäviin tai asiakkaan asemaan.  

 

6.3. Erimielisyyksien ratkaiseminen  
 

Erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Sopi-

muksen tulkinnassa ja riitojen ratkaisemisessa sovelletaan sopimuksen tekohetkellä Suo-

messa voimassa olevaa oikeutta.  

Sopimuksesta johtuvat riitaisuudet, joita ei saada sopijaosapuolten kesken sovituiksi, jäte-

tään Pohjanmaan käräjäoikeuden ratkaistaviksi. 
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7. Verovähennysoikeus  
 
Jos asiakas ostaa palveluntuottajalta lisäpalveluja kokonaan omalla kustannuksellaan, asia-

kas on oikeutettu kotitalousvähennykseen.  

Vähennyksessä on vuosittain omavastuu.  

Tarkempia ohjeita kotitalousvähennyksestä saa verohallinnolta (www.vero.fi).  

 

8. Viranhaltijaopas  
 

Tilaajan velvollisuudet ovat:  

• päättää palvelusetelin käyttöönotosta  

• hyväksyä palveluntuottajat  

• arvioida asiakkaan palveluntarpeen ja kyvyn käyttää palveluseteliä  

• myöntää palvelusetelin  

• määrittää palvelusetelin voimassaoloajan ja arvon 

• opastaa asiakasta palvelusetelin käytössä  

• antaa asiakkaalle luettelon palveluntuottajista, joilta palveluja voi tilata  

• maksaa palveluntuottajalle laskun mukaan palvelusetelin arvoon asti  

• valvoa toimintaa ja sen laatua. Palvelusetelijärjestelmän hallinnoija ylläpitää rekisteriä.  

 

 

8.1. Palvelusetelin käyttö  
 

Pohjanmaan hyvinvointialue on sitoutunut palvelusetelin käyttöönottamiseen.  

Tilaaja laatii hyväksymiskriteerit palveluntuottajille.  

Tilaaja valitsee ja hyväksyy palvelusetelillä hankittavien palvelujen tuottajat.  
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Mikäli tilaaja luopuu koko palvelusetelijärjestelmän käytöstä tai peruuttaa palveluntuottajan 

hyväksymisen muista kuin palvelusetelin soveltamisohjeiden kohdassa 10 mainituista syistä, 

on sen toimitettava irtisanomisilmoitus palveluntuottajalle vähintään kolme (3) kuukautta 

ennen irtisanomisajan-kohtaa.  

Palveluntuottajan on toimitettava tilaajalle irtisanomisilmoitus vähintään kolme (3) kuukautta 

ennen haluamaansa irtisanomisajankohtaa.  

Palveluntuottajalla on velvollisuus hoitaa irtisanomishetkellä avustettavina olevien palvelu-

seteliasiakkaiden palvelut valmiiksi palveluntuottajan ja asiakkaan välisen sopimuksen mu-

kaisesti. 

Asiakkaalla on oikeus halutessaan vaihtaa palveluntuottajaa.  

Irtisanomisilmoitus on sekä tilaajan että palveluntuottajan toimitettava kirjallisesti.  

 

8.2. Palveluntuottajien hyväksyminen 

  

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelilain (jäljempänä palvelusetelilain) 4 §:ssä tode-

taan: Tilaaja päättää ne sosiaali- ja terveyspalvelut, joiden järjestämisessä se käyttää palve-

luseteliä sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 

(733/1992) 4 §:n 1 momentin 5 kohdan mukaisesti.  

Tilaajan tulee hyväksyä ne yksityiset palvelujen tuottajat, joiden palvelujen maksamiseen 

asiakas voi käyttää tilaajan myöntämää palveluseteliä.  

Edelleen, palvelusetelilain 5 §:ssä todetaan, että tilaaja voi hyväksyä vain sellaisen palve-

luntuottajan, joka on merkitty ennakkoperintärekisteriin. 

Yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetussa laissa (603/1996) määritellään ilmoi-

tusvelvollisuuden täyttämisestä, mahdollisten palvelujen antamiseen liittyvien asiakirjojen 

hallinnasta ja säilyttämisestä, vastuuvakuutuksen ottamisesta sekä säännöksistä jotka 

koskevat irtisanomisperusteita. 

Tilaaja hyväksyy kaikki sellaiset palveluntuottajat, jotka täyttävät palveluntuottajan hyväk-

symiskriteerit. Mikäli tilaaja ei hyväksy tuottajaa palvelusetelillä järjestettävän palvelun tuot-

tajaksi, palveluntuottaja voi halutessaan tehdä päätöksestä valituksen.  
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8.3. Asiakaskohtainen palvelutarpeen arviointi  
 

Tilaaja myöntää palvelusetelin yksittäiselle asiakkaalle; päätös noudattaa lakia 

sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000).  

Viranhaltija tekee palvelusetelin myöntämisestä päätöksen, joka perustuu asiakkaan palve-

lutarpeen arviointiin.  

Palveluseteli voidaan myöntää joko tilapäiseen tai jatkuvaan ja säännölliseen tarpeeseen.  

Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä hänelle tarjotusta palvelusetelistä, jolloin tilaajan tulee ohja-

ta hänet muilla tavoin järjestettävien palveluiden piiriin (Palvelusetelilaki 6 §).  

 

8.4. Palvelusetelin arvon määräytyminen  
 

Palveluseteli myönnetään etukäteen määriteltyyn tarkoitukseen. Se on voimassa määräajan 

tai toistaiseksi. Tilaaja päättää palveluseteliarvon ja hinnan muutoksista.       

Poikkeukset pääsäännöstä:  

Asiakasmaksulain 4 – 5 §:ssä maksuttomaksi säädettyjen palvelujen hankkimiseksi annet-

tavan palveluseteli arvon tulee olla sellainen, ettei maksettavaksi jää omavastuuosuutta.  

Mikäli asiakas haluaa käyttää sellaisia palveluja, jotka eivät kuulu palvelusetelin piiriin, hä-

nen tulee sopia niistä erikseen palveluntuottajan kanssa.  

 

9. Arvonlisäverotus  
 

Arvonlisäverolain 37 §:n mukaan veroa ei suoriteta sosiaalihuoltona tapahtuvasta palvelujen 

ja tavaroiden myymisestä.  

 

10. Palvelusetelin myöntäjän riippumattomuus  
 

Tilaajan puolesta palvelusetelin myöntämisestä päättänyt henkilö ei voi olla sosiaalipalvelus-

ta vastaavana henkilönä tai hallinnollisessa luottamusasemassa palveluntuottajalla.  
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Palvelusetelin myöntäneellä henkilöllä ei myöskään saa olla merkittävää omistusta, eikä hän 

saa käyttää merkittävää päätösvaltaa palveluntuottajassa tai palveluntuottajan kanssa 

samaan konserniin kuuluvassa yhteisössä (yli 10 prosenttia osakkeista, osuuksista tai 

äänivallasta).  

Omistusrajoitus ei koske palveluntuottajaa, jonka osakkeilla käydään kauppaa 

arvopaperipörssissä. 

 

11. Palvelusetelin soveltamisohjeen voimassaoloaika  
 

Tämä palvelusetelin soveltamisohje on voimassa toistaiseksi. Tilaajalla on oikeus tehdä 

muutoksia tämän soveltamisohjeen ja sen liitteiden sisältämiin määräyksiin.  

Tilaaja ilmoittaa palveluntuottajalle muutoksista kirjallisesti välittömästi päätöksen tekemisen 

jälkeen.  

Mikäli palveluntuottaja ei halua tulla sidotuksi muuttuneisiin sääntöihin, sen tulee ilmoittaa 

siitä tilaajalle kirjallisesti yhden kuukauden kuluessa muutosilmoituksen lähettämisestä.  

Mikäli tilaajalle ei toimiteta edellä mainittua ilmoitusta, palveluntuottaja sitoutuu noudatta-

maan muuttuneita ehtoja muutosilmoituksessa mainitusta päivästä lukien, mutta kuitenkin 

aikaisintaan yhden kuukauden kuluessa muutosilmoituksen toimittamisesta. 

 

 

12. Palvelusetelikohtainen osio - vammaispalvelulain 
mukainen henkilökohtainen apu  
 

Tätä palvelusetelin soveltamisohjetta noudatetaan, kun Pohjanmaan hyvinvointialueen 

vammaispalvelut järjestävät henkilökohtaisen avun palveluita sosiaali- ja terveydenhuollon 

palvelusetelistä annetun lain (569/2009) mukaisesti.  

Pohjanmaan hyvinvointialue velvoittaa, että palveluntuottajat noudattavat palvelusetelien 

soveltamisohjeissa olevia määräyksiä.  
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Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun palvelusetelin soveltamisohje on hallin-

nollinen ohje siitä, mihin yksityinen palveluntuottaja sitoutuu, kun palveluntuottaja hyväksy-

tään palvelusetelillä toteutettavan henkilökohtaisen avun tuottajaksi.  

Pohjanmaan hyvinvointialue ja palveluntuottaja asettavat nimeltä tai asemaltaan henkilön tai 

henkilöt, jotka toimivat yhteyshenkilöinä ja vastuuhenkilöinä tämän soveltamisohjeen 

vaatimusten toteuttamisessa ja ilmoitusten vastaanottajina.  

 

12.1. Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun 
palvelusetelin asiakkaat  
 

Palvelusetelin käyttömahdollisuutta tarjotaan niille asiakkaille, jotka täyttävät vammaispalve-

lulain (1987/380) mukaiset henkilökohtaisen avun saamisedellytykset.  

Henkilökohtaisen avun palveluseteli on tarkoitettu käytettäväksi henkilökohtaisen avun pää-

töksen mukaisesti.  

Asiakkaan oikeus palveluseteliin ja sen käyttötarkoitukseen (päivittäiset toimet, työ ja vapaa-

aika) kirjataan viranhaltijapäätökseen.  

 

12.2. Henkilökohtainen apu  
 

Henkilökohtainen apu on Välttämätöntä toisen ihmisen antamaa apua niissä tavanomaiseen 

elämään liittyvissä toimissa, jotka henkilö tekisi itse, mutta vamman tai sairauden vuoksi hän 

ei selviä niistä itse.  

Itsenäisen elämän mahdollistaja vaikeavammaiselle henkilölle.  

Vammaispalvelulain mukainen palvelu, johon palvelun myöntämiskriteerit täyttävällä vai-

keavammaisella henkilöllä on subjektiivinen oikeus.  

Henkilökohtaista apua myönnetään vaikeavammaiselle henkilölle, jolla on vamman tai sai-

rauden johdosta pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän 

toiminnoista.  

Henkilökohtainen apu ei ole hoivaa, hoitoa eikä valvontaa. Jos avun ja avustamisen tarve 

perustuu pääosin hoivaan, hoitoon ja valvontaan, tulee siihen vastata muulla tavoin kuin 

henkilökohtaisella avulla.  
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Tällaista hoivaa, hoitoa ja valvontaa, jota laissa tarkoitetaan, on ainakin sellainen hoito ja 

huolenpito, jota annetaan pääasiassa lääketieteellisin perustein tai sellainen hoito ja 

huolenpito, jota on annettavissa henkilön vammaisuudesta tai sairaudesta riippumatta, 

esimerkiksi perushoito. 

 

12.3. Henkilökohtainen apu - päivittäiset toimet ja työ 
 

Päivittäisiä toimia ovat toiminnot, joita ihmiset elämässään tekevät joka päivä tai harvemmin, 

mutta kuitenkin toistuvasti tietyin aikavälein. Esimerkkeinä päivittäisistä toimista ovat kotona 

ja kodin ulkopuolella tapahtuvat jokapäiväiset ja yleisesti elämässä tapahtuvat asiat ja toimet.  

 

12.4. Henkilökohtainen apu - vapaa-aika  
 

Henkilökohtaista apua myönnetään harrastuksiin, yhteiskuntaan osallistumiseen ja sosiaa-

lista kanssakäymistä varten, kuten ystävyys- ja sukulaisuussuhteiden ylläpitämiseen kodin 

ulkopuolella.  

Henkilökohtaista apua järjestetään vähintään 30 tuntia kuukaudessa, jollei tätä pienempi 

tuntimäärä riitä turvaamaan vaikeavammaisen henkilön vapaa-ajan avuntarvetta.  

 

13. Asiakaskohtainen palvelutarpeenarviointi  
 
Pohjanmaan hyvinvointialueen vammaispalvelut myöntää palvelusetelin yksittäiselle 

asiakkaalle.  

Viranhaltija tekee palvelusetelin myöntämisestä päätöksen, joka perustuu asiakaskohtai-

seen palvelutarvearviointiin.  

Asiakkaan saatua päätöksen henkilökohtaisen avun palvelusetelistä palveluntuottaja sitou-

tuu tuottamaan henkilökohtaista apua asiakkaalle tämän saaman palvelupäätöksen ja pal-

velusetelin mukaisesti.  

 

14. Henkilökohtaisen avun palvelusetelin voimassaolo  
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Pohjanmaan hyvinvointialueen vammaispalvelut myöntää palvelusetelin yksittäiselle 

asiakkaalle.  

Viranhaltija tekee palvelusetelin myöntämisestä päätöksen, joka perustuu asiakaskohtai-

seen palvelutarvearviointiin.  

Pohjanmaan hyvinvointialueella on oikeus tarkistaa asiakkaan palveluntarvetta ja palvelun 

tuottamisen tapaa myös jo myönnetyn palvelusetelin voimassaoloaikana sen arvioimiseksi, 

voidaanko palvelua tuottaa ensisijaisen järjestämistavan mukaisesti, työnantajamallin 

mukaisesti tai omana toimintana. 

 

15. Palveluntuottajan oikeudet ja velvollisuudet  
 

15.1. Yhteydenotto ja palvelusetelillä tuotettavan palvelun ajankohta  
 

Asiakkaalle tehdään aina henkilökohtaisen avun kestosta ja määrästä viranhaltijapäätös.  

Yhteydenotto henkilökohtaisen avun palvelusetelin saamiseksi tapahtuu asiakkaan taholta 

palveluntuottajaan.  

Päätöksen lisäksi asiakas saa palvelusetelin, ohjeet ja luettelon hyväksytyistä palveluntuot-

tajista.  

Palvelusetelin saanut asiakas ottaa yhteyttä palveluntuottajaan tilatakseen palvelun.  

Asiakas esittää palveluntuottajalle palvelusetelin, josta ilmenee palvelusetelin numero ja 

tuottajan varmenne, joiden avulla palveluseteliportaalissa näkee palvelusetelin voimassaolon 

sekä myönnetyn/ jäljellä olevan tuntimäärän.  

Palveluntuottaja vastaa siitä, että asiakas saa palvelun sovitusti ja että avustaja on sovitus-

sa paikassa sovittuun aikaan.  

Laskutusperusteena ovat kirjatut tunnit.  

Mikäli asiakkaan tunnit on jo käytetty, niin päätöksen ylittäviä tunteja ei voi laskuttaa palve-

lunjärjestäjältä, Pohjanmaan hyvinvointialueelta. Palveluntuottaja vastaa siitä, että 

Pohjanmaan hyvinvointialueelle annetut tiedot ovat ajan tasalla.  

Palvelutuottajan vastuuhenkilön vaihtuessa tulee siitä ilmoittaa välittömästi vammaispalve-

lun palvelusetelin yhteyshenkilölle/ henkilöille. Palveluntuottaja vastaa siitä, että muutokset 

kirjataan palvelusetelijärjestelmiin.  
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15.2. Palveluntuottajan ja henkilökunnan pätevyysvaatimukset  
 

Vammaispalvelulaki ei edellytä avustustyötä suorittavalta henkilöstöltä sosiaali- ja 

terveydenhuollon ammattitutkintoa.  

Palveluntuottaja vastaa siitä, että avustajana toimivat henkilöt soveltuvat tehtävään.  

Palveluntuottaja vastaa siitä, että avustajana toimivat esittävät kuvallisen henkilökortin 

(ajokortti, passi tai muu) asiakkaan luokse mennessään.  

Palveluntuottaja huolehtii henkilöstönsä riittävistä valmiuksista avustustyössä, 

perehdytyksestä, kehittämisestä ja täydennyskoulutuksesta.  

Palveluntuottaja huomioi asiakkaan yksilölliset toiveet ja tarpeet valitessaan avustajaa ky-

seiseen kohteeseen.  

Esimerkiksi pystyvätkö avustajat:  

• nostamaan tai tekemään muita fyysistä voimaa vaativia tehtäviä  

• menemään kotiin, jossa lemmikkieläimiä  

• menemään allergisen asiakkaan kotiin (avustajan oltava savuton, ei voimakkaita tuoksuja, 

ei lemmikkieläimiä avustajalla) 

• avustajan kielitaito  

• vaihtoehtoiset kommunikoinnin menetelmät  

Palvelutuottajan on pyydettävä rikosrekisteriotteet yrityksessään työskenteleviltä työnteki-

jöiltä. 

 
15.3. Palvelun sisältövaatimukset  
 

Vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen apu on apua niissä tavanomaiseen elä-

mään liittyvissä toimissa, jotka henkilö tekisi itse, mutta ei niistä vammansa tai sairautensa 

vuoksi kokonaan tai osittain itse selviä.  

Vammaispalvelulain 3 §:n mukaan palveluja ja tukitoimia järjestettäessä on otettava 

huomioon asiakkaan yksilöllinen avun tarve. Säännös korostaa sosiaalihuollon asiakaslain 8 
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§:ään kirjattua asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja osallistumista koskevien säännösten 

huomioon ottamista.  

Asiakaslain mukaan sosiaalihuoltoa toteutettaessa on ensisijaisesti otettava huomioon asi-

akkaan toivomukset ja mielipide ja muutoinkin kunnioitettava hänen 

itsemääräämisoikeuttaan.  

Asiakkaalle on annettava mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa palvelujensa suunnitteluun ja 

toteuttamiseen.  

Henkilökohtaista apua ei voida toteuttaa/antaa, mikäli asiakas ei itse ole paikalla.  

Käytännön avustamistilanteessa asiakas ohjaa ja neuvoo avustajaa sekä toimii työnjohtaja-

na.  

Tilauksen yhteydessä asiakas ja palveluntuottaja sopivat myös palvelun kestosta ja aikatau-

luista.  

Henkilökohtainen apu -palvelu on sisällöltään, suoritustavaltaan ja laadultaan oltava sitä, 

mitä on sovittu.  

Palvelu on suoritettava laadukkaasti ja huolellisesti sekä ottaen huomioon asiakkaan mieli-

piteet ja etu.  

Asiakas ilmoittaa tilausta tehdessään palveluntuottajalle sellaiset tiedossaan olevat seikat, 

jotka vaikuttavat olennaisesti henkilökohtainen avun asianmukaiseen toteuttamiseen.  

 

15.4. Asiakaskäyntikertojen kirjaus  
 

Palvelutuottaja kirjaa käyntikertansa palveluseteliportaaliin ajantasaisesti. Käyntikertojen 

kirjaus on edellytys laskutukselle. 

 

15.5. Palvelua kuvaavien laatu- ja saatavuusmittarien seuranta ja 
raportointi  
 

Palveluntuottajan on raportoitava tilaajalle palvelusseteliasiakkaiden tekemät muistutukset ja 

niihin palveluntuottajan vastaavan johtajan laatimat vastaukset/vastineet ja lausunnot.  
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Palvelun tuottajan on myös informoitava tilaajaa kaikista valtion aluehallintoviranomaiselle tai 

Valviralle tehdyistä kanteluista ja Potilasvakuutuskeskukselle tehdyistä vahinkoilmoituksista, 

jotka liittyvät palvelusetelijärjestelmään.  

Palveluntuottajan tulee raportoida myös mahdolliset asiakastyytyväisyyskyselyjen tulokset, 

jotka palveluntuottaja tekee/teettää omasta toiminnastaan.  

 

15.6. Tilaajan antamat tiedot palvelun tuottajalle  
 

Myöntäessään palvelusetelin tilaajan tulee varmistua siitä, että palveluntuottajan käytössä on 

riittävät asiakkaan perustiedot.  

Tilaajan on informoitava asiakasta tästä seikasta palveluseteliä antaessaan. 

 

15.7. Palvelun viivästyminen tai peruuntuminen  
 

Henkilökohtaisen avun toteuttamisen aikatauluista sovitaan tilauksessa tai yksilöllisessä 

palvelusopimuksessa.  

Palvelu on viivästynyt, jos avustaja ei ole asiakkaan luona sovitussa paikassa sovittuun ai-

kaan.  

 

Jos henkilökohtainen apu -palvelu ei toteudu tai viivästyy sen vuoksi, että asiakas ei ole 

ennalta sovitussa paikassa sovittuun aikaan, palvelun ei voida katsota viivästyneen vaan 

palvelutapahtuma on käynnistynyt sovittuna alkamisaikana.  

Edellä mainitussa tapauksessa asiakas ja palvelutuottaja sopivat keskenään 

henkilökohtaisen avun tunteihin liittyvistä veloituksista. 

Asiakkaan kokiessa tulleensa väärin kohdelluksi palvelutuottajan taholta, on asiakkaan olta-

va yhteydessä palvelunjärjestäjään.  

 

15.8 Hakemuksen liitteet   
 

Palveluntuottajahakemuksen pakolliset liitteet:  
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- aluehallintoviranomaisen myöntämä toimilupa  

- kopiot toiminnan vaatimista vastuuvakuutuksista  

- palveluntuottaja on maksanut veronsa ja lakisääteiset vakuutusmaksunsa ja on huolehtinut 

muista yhteiskunta- ja työnantajavelvoitteistaan moitteettomasti - sosiaalipalvelujen 

omavalvontasuunnitelma  

- palvelutuottajalla on pyydettynä rikosrekisteriotteet yrityksessään työskenteleviltä työnteki-

jöiltä  

 

16. Palvelusetelin arvo 
 
Palvelusetelin arvo Pohjanmaan hyvinvointialueella:  

Henkilökohtainen apu 01.01.2022 

Arkipäivät, ma-pe 07.00-18.00     23,30€/h 

Ilta klo 18.00 - 24.00                       Korotus 15 %    26,79€/h 

Lauantai 07.00-18.00                      Korotus 20%  27,96€/h 

Lauantai klo 18.00 - 24.00              Korotus 100 %       46,60€/h 

Sunnuntai + arkipyhät                     Korotus 100%            46,60€/h 

Yö                                                   Korotus 25% 29,12€/h 

 

 

16.1 Matkakorvaukset  
 

Matkat korvataan Verohallinnon vuosittain vahvistaman päätöksen mukaisesti.  

Matkakorvausta voi laskuttaa asiakaskohtaisesti kotikäynniltä, kun yhdensuuntainen matka 

asiakkaan luo on yli kymmenen (10) kilometriä palveluntuottajan toimipisteestä, jolloin 

korvaus maksetaan vain yli 10 km ylittävältä osalta.  

Matkakorvausta maksetaan enintään sadan (100) kilometrin yhdensuuntaisesta matkasta, 

tällöin matkakorvausta maksetaan palveluntuottajan toimipisteestä asiakkaan luokse enin-

tään yhdeksänkymmenen (90) kilometrin yhdensuuntaisesta matkasta ja edestakaiselta 

matkalta enintään 180 kilometriltä.  

Palveluntuottajalla on oikeus laskuttaa ainoastaan tosiasiallisesti ajettu matka. Matkakor-

vauksia ei voi sisällyttää palveluseteliin.  
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Matkakorvaukset voidaan veloittaa esim. ajopäiväkirjalla jotka korvataan veroviranomaisten 

vahvistaman normin mukaisesti. 

 

17. Palvelun laskutus  
 

Palveluntuottaja laskuttaa tilaajaa enintään kerran kuukaudessa jälkikäteen palveluseteli-

päätöksen mukaisesti. 

Palveluntuottaja rekisteröi tehdyt työtunnit viikoittain. 

Vuoden vaihteessa kuluvan vuoden laskut tulee veloittaa järjestelmässä erikseen ilmoitetta-

vaan päivään mennessä.  

Pohjanmaan hyvinvointialue maksaa palveluntuottajalle palvelusetelin arvon ja toteutuneen 

palvelunmukaisen summan laskua vastaan sähköinen palvelusetelijärjestelmä.  

Palveluntuottaja tekee laskun palvelusetelijärjestelmässä. Laskutusjakso on yksi kuukausi. 

Pohjanmaan hyvinvointialue käyttää sähköistä palvelusetelijärjestelmää. 

Palvelusetelillä tuotetusta palvelusta ei lähetetä manuaalista laskua Pohjanmaan 

hyvinvointialueelle, vaan palvelutuottaja hoitaa laskutuksen sähköisessä 

palvelusetelijärjestelmässä-  

Palvelusetelijärjestelmän verkkopalvelun käyttöön riittävät: 

- Internet-yhteys ja  

- Henkilökohtainen sähköpostiosoite 

- Kirjaudu järjestelmää 

- Tee hakemus henkilökohtaisen avun palveluseteli tuottajaksi  

- Tee lasku järjestelmän kautta 

Pohjanmaan hyvinvointialue hyväksyy palveluntuottajan palvelusetelijärjestelmässä. 

Hyväksytyksi tulemisen jälkeen palveluntuottaja saa sähköpostia ja on valmis käyttämään 

palvelusetelijärjestelmää. Palvelusetelijärjestelmän asiakaspalvelusta saa lisää informaatiota 

Yrityksen tiedot julkaistaan palveluntuottajarekisterissä, jossa yhteystiedot, hyväksytyt 

palvelut ja hinnoittelu näkyvät valtakunnallisesti. 
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Pohjanmaan hyvinvointialue antaa asiakkaalle palvelupäätöstunnuksella varustetun 

palvelusetelin. 

Palveluntuottaja on velvoitettu tarkistamaan asiakkaan henkilöllisyyden ja palvelusetelin 

vastaavuuden toisiinsa. 

Palvelu tuotetaan setelin voimassaoloaikana.  

 

18. Tietojen anto ja vastuuhenkilöt  
 

Palveluntuottajahakemukset ja -päätökset:  

Palveluntuottajahakemukset: xxx 

Palvelutuottajapäätökset: xxx 

 

19 Lainsäädäntö ja suositukset 
 

1. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009) 

2. Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 

3. Sosiaalihuoltolaki (710/1982) ja (1301/2014) 

4. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) 

5. Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista (254/2015) 

6. Tietosuojalaki 5.12.2018/1050 

7. a Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 

 (159/2007) 

 b Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 

 annetun lain muuttamisesta 1197/2019 

8. Arkistolaki (831/1986) 

9. Työturvallisuusaki (738/2002) 

10. Kuluttajansuojalaki (38/1978) 
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11. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 

12. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionavustuksesta 

 (733/1992) 

13. Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015) 

14. Asrvonlisäverolaki (1501/1993) ja sosiaalihuoltopalvelujen arvonlisäverotus (HE 

 88/1993/verohallinto) 
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1 Vanhushuollon palvelusetelit 
 

Palvelusetelin tarkoituksena on lisätä asiakkaan valinnanmahdollisuuksia sosiaali- ja terveys-

palveluissa. Palveluseteleitä käytetään kotihoidon ja asumispalvelujen eri palveluja varten. 

Asiakkaalla on aina oikeus kieltäytyä palvelusetelin vastaanottamisesta. Siinä tapauksessa 

asiakkaalle tarjotaan vastaavaa palvelua, jonka Pohjanmaan hyvinvointialue tuottaa itse tai 

ostaa yksityisiltä tuottajilta. Asiakkaalla ei ole myöskään ehdotonta oikeutta vaatia 

palveluseteliä.  

Ennen palvelusetelin myöntämistä palveluohjaus selvittää ja arvioi asiakkaan palvelun ja 

hoidon tarpeen sekä laatii palvelusuunnitelman. Palveluun sovelletaan samoja kriteerejä 

riippumatta siitä, hankitaanko se palvelusetelin avulla vai järjestetäänkö se muulla tavalla.  

 

2   Päivätoiminnan palvelusetelit 
 

Päivätoiminnan tavoitteena on tukea asiakkaan omia voimavaroja, jotta hän selviytyy 

päivittäisistä toiminnoista omassa kodissaan. Päivätoiminnan palveluseteli mahdollistaa 

asiakkaalle tuen ja harjoittelun kotona asumista varten ja ehkäisee sosiaalista eristäytymistä. 

Päivätoiminta antaa omaishoitajalle mahdollisuuden omaan vapaa-aikaan tai lepoon sillä 

aikaa, kun hoidettava on päiväkeskuksessa.   

 

2.1 Palvelun sisältö 
 

Päivätoiminta on toimintaesteisille ja/tai dementiasairauksia sairastaville asiakkaille tarkoitettu 

tukipalvelu. Tavoitteena on luoda asiakkaalle mielekäs arki ja tarjota hänen läheisilleen tukea 

ja helpotusta. Päivätoiminta tukee asiakkaan asumista omassa kodissa. 

 

Päivätoiminta tuo jokaiseen päivään iloa ja sisältöä, sosiaalista yhdessäoloa ja yhteisöllisyyttä 

ja katkaisee eristäytyneisyyden, tukee omaisia ja helpottaa heidän tilannettaan, innostaa 

fyysiseen aktiivisuuteen ja harjoittaa muistitoimintoja.  

 

Päiväkeskuskäynti kestää 5-6 tuntia. Päiväkeskuskäyntiin kuuluu lounas ja iltapäiväkahvi.  



4 

 

 

Asiakas kulkee päivätoimintaan omaisten avustamana tai päivätoiminnan henkilökunnan jär-

jestämällä joukkoliikenne- tai taksikuljetuksella.   

 

2.2 Päivätoiminnan palvelusetelituottajille asetettavat 
kriteerit 

 

Toiminnan kriteerit 

Päivätoiminnan puitteet on kuvattu liitteessä 1. Päivätoiminnan kriteerien tulee täyttyä, jotta 

tuottaja voidaan hyväksyä palvelusetelituottajaksi.  

Palvelu toteutetaan kuntouttavan työotteen avulla asiakkaan omien voimavarojen mukaisesti, 

ja tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn parantaminen. Asiakkaan palvelun tulee olla suun-

nitelmallista ja tavoitteellista. Palvelu perustuu asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin, ja hänen omia 

voimavarojaan tuetaan. 

Asiakassuhteissa noudatetaan luottamuksellista yhteistyötä sekä asiakkaan oikeutta hyvään 

palveluun ja kohteluun sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 

(812/2000) mukaisesti.  

Palveluntuottajalla tulee olla hyväksytty lääkehoidon suunnitelma. 

Päivätoiminnan tulee perustua sosiaali- ja terveysministeriön Laatusuositukseen hyvän ikään-

tymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2017-2019 (STM:n julkaisuja 2017:6). 

Päivätoiminnan tilojen tulee olla toiminnan kannalta sopivat ja niiden tulee soveltua toiminta-

kyvyltään heikentyneille henkilöille. Palvelusetelituottajalta vaadittavia toimintatiloja on kuvattu 

tarkemmin liitteessä 1.  

 

 

2.3 Palvelusetelin arvo 
 

Palvelusetelin arvo on tuloista riippumaton ja kaikille samansuuruinen. Pohjanmaan 

hyvinvointialue vahvistaa palvelusetelin arvon. Tuottajan hintaan sisältyy palvelusetelin arvo + 

asiakkaan omavastuuosuus, jotka sosiaali- ja terveyslautakunta vahvistaa.  
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Asiakas vastaa itse siitä osasta palveluntuottajan päivähintaa, joka ylittää myönnetyn palvelu-

setelin arvon.   

Palveluseteliä varten käytetään palvelusetelijärjestelmä. Palveluntuottaja täyttää palvelua 

koskevat tiedot palvelusetelijärjestelmään.  Palvelusihteerit ja palveluohjaajat auttavat tuottajia 

ohjelman käyttämisessä. 

 

3 Palvelusetelin myöntäminen 
 

Palveluohjaaja myöntää palvelusetelin asiakkaalle. Palveluseteli myönnetään 6 kuukaudeksi 

kerrallaan. Asiakkaan palvelun (päivätoiminnan) tarve arvioidaan 6 kuukauden kuluttua. 

 

3.1 Päivätoiminnan myöntämiskriteerit 
 

Pohjanmaan hyvinvointialueen hallitus hyväksyy päivätoiminnan myöntämiskriteerit. 

Kriteerit ovat Pohjanmaan hyvinvointialueen kotisivuilla: 

 

4 Palvelutuottajan henkilöstön kelpoisuusvaatimukset 
 

Päivätoiminta on tukipalvelu. Päivätoiminnan henkilöstöltä edellytetään terveydenhuollon am-

mattihenkilöistä annetun asetuksen (564/1994) mukaista oikeutta käyttää lähihoitajan, perus-

hoitajan tai apuhoitajan ammattinimikettä tai sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoi-

suusvaatimuksista annetun lain (287/2016) mukaista oikeutta. Sijaisilla tulee olla riittävä 

sosiaali- ja terveysalan koulutus. 

Henkilöstön osaamisen tulee olla asiakkaiden hoidontarpeen edellyttämällä tasolla, ja 

henkilöstö sitoutuu yhteistyöhön asiakkaan omaisten/läheisten kanssa. 

Henkilöstön ammattitaitoa on ylläpidettävä ja kehitettävä, ja henkilöstön täydennyskoulutus-

velvollisuuden tulee täyttyä (laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994). 

Henkilöstöllä on oltava riittävä suomen ja ruotsin kielen taito. 

Palkatessaan terveydenhuollon ammattihenkilöstöä palveluntuottaja sitoutuu tarkistamaan 

henkilön tiedot Valviran ylläpitämästä rekisteristä.   
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Liite 1: Päivätoiminnan puitteet 
 

Päivätoiminnan tulee olla ehkäisevää ja kuntoutumista edistävää toimintaa, joka tukee ikään-

tyneiden toimintakykyä, henkistä vireyttä ja sosiaalisia suhteita. Toiminta on elämänlaatua ko-

hottavaa ryhmätoimintaa. Asiakkaan omat voimavarat ovat keskeinen tekijä toiminnassa. 

Asiakkaalla tulee olla mahdollisuus aktiiviseen ikääntymiseen, ja hänen toimintakykyään tulee 

ylläpitää päivittäisen liikunnan, ulkoilun ja sosiokulttuurisen toiminnan avulla. Toimintaa tulee 

järjestää molemmilla kotimaisilla kielillä. Suomen- ja ruotsinkielisille ikääntyneille tulee 

järjestää erilliset asiakasryhmät. 

Päivätoiminnan tulee olla tavoitteellista, ja sen vuoksi jokaiselle asiakkaalle laaditaan yksilölli-

nen hoito- ja palvelusuunnitelma. Palvelusuunnitelma laaditaan yhteistyössä ikäihmisen, hä-

nen omaistensa ja päivätoiminnan henkilöstön kanssa. Kotihoidon henkilöstö ja muistineuvoja 

osallistuvat työhön tarvittaessa. Hoito- ja palvelusuunnitelmasta tulee ilmetä asiakkaan omat 

voimavarat ja tarpeet sekä selkeä tavoite siitä, miten päivätoiminta tukee asiakkaan toiminta-

kykyä. Jos asiakas saa kotihoitoa, on kotihoidon hoito- ja palvelusuunnitelmaa täydennettävä 

päivätoiminnalla. 

Hoito- ja palvelusuunnitelmaa päivitettäessä päivätoiminta tekee yhteistyötä ikäihmisen, 

omaisten, muistineuvojien, fysioterapeuttien, toimintaterapeuttien ja kotihoidon omahoitajan 

kanssa. Päivätoiminta tekee yhteistyötä myös seurakuntien ja kolmannen sektorin kanssa toi-

minnan tukemiseksi. Päivätoimintaa järjestettäessä voidaan saavuttaa synergiahyötyjä, jos toi-

minnalla on läheinen yhteys edellä mainittuihin yhteistyökumppaneihin tai muihin toimijoihin, 

jotka järjestävät ikäihmisten asumispalveluja, kuntoutusta tai aktivoivaa toimintaa. 

Päiväkeskuspalvelua haetaan palveluohjauksen kautta. Palveluohjaajat (Pohjanmaan 

hyvinvointialueen viranhaltijat) tekevät kokonaisarvioinnin ikäihmisen tilanteesta. Henkilön, 

jolle tarjotaan päiväkeskuspaikka, edellytetään voivan osallistua päivätoiminnan toimintoihin. 

Henkilö voi halutessaan käydä tutustumassa päivätoimintaan. 

Päivätoiminnan palvelusetelin saanut asiakas tekee tuottajan kanssa sopimuksen. Jos päivä-

toiminnan hinta ylittää palvelusetelin arvon ja asiakkaan omavastuuosuuden, maksaa asiakas 

erotuksen itse. 

Päivätoiminnan tuottaja on velvollinen järjestämään päiväkeskuksen asiakkaille kuljetuksen 

päivätoimintaan ja tarvittaessa auttamaan asiakkaan sisään toimitiloihin. Kuljetus järjestetään 

yleensä julkisen liikenteen avulla tai taksikuljetuksena (kutsuliikenne). Päiväkeskustoiminnan 
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järjestäjä ei maksa kuljetuskustannuksia. Asiakas maksaa kuljetuksesta 3,60 €. Osalle päivä-

toiminnan asiakkaista joudutaan järjestämään kuljetus joka päiväksi. Asiakkaan tilan ollessa 

vakaa voidaan kuljetus tilata pidemmäksi ajanjaksoksi kerrallaan.  

Asiakkaat voivat mahdollisuuksien mukaan järjestää kuljetuksen päivätoimintaan itse. Päivä-

keskukset tekevät kuljetusten osalta tiivistä yhteistyötä kotihoidon kanssa. Kotihoidon tulee 

tietää asiakkaan kuljetusten kellonajat. Osa asiakkaista tarvitsee kotihoidon palveluja esim. 

välittömästi päivätoiminnasta palattuaan. 

 

Päivätoiminnan sisältö   

Yksityisen toimijan tulee tarjota päivätoiminnassa sekä ryhmätoimintoja että yksilöllisesti so-

peutettuja toimintoja ja toimintakykyä ylläpitävää harjoitusta. Kaikki toiminnot ovat sosiaalisen 

yhdessäolon muotoja, sillä ne toteutetaan yleensä ryhmässä. Sosiaalinen yhdessäolo ja toi-

minnot edistävät myös psyykkistä elämänlaatua.  

Sosiaaliset toiminnot: mm. yhteinen ruokailu ja yhteiset kahvihetket, retket, lautapelit, yhteis-

laulu, musiikkihetket, tarinoiden kertominen, ehdotetut aiheet, viihdyttäminen.  

 

Fyysiset toiminnot: ryhmäliikunta, tuolijumppa ja -tanssi, kävelyt ulkona, tasapainoharjoittelu, 

yksilölliset harjoitusohjelmat, ADL-toimintojen harjoitus. 

Kulttuuritoiminnot: elokuvanäytökset, luennot, runot, kirjastokäynnit, teatteri, musiikkiesityk-

set, museokäynnit. 

 
Kognitiiviset toiminnot: sanomalehtien lukeminen ja keskustelu, ääneen lukeminen, vihje-

suunnistus, bingo, tietokilpailut, muistin virkistäminen, ristisanatehtävät, keskustelu vanhoista 

esineistä, kartat, musiikki ja äänet, aistiharjoitukset (maistaminen, tunteminen ja haistaminen), 

eilinen-nykypäivä, kansanalmanakka.  

 
Luovat toiminnot: tekstiilien painatus, leipominen, ruoanlaitto, käsityöt, askartelu, paperi- ja 

puutyöt, keramiikka, maalaaminen ja piirtäminen, puutarhatyöt, kukka-asetelmat. 

Muut vaatimukset päivätoiminnan tuottajalle: 

Tilat: Laadukkaat, toimintaan soveltuvat toimitilat, mm. esteettömät, turvalliset, hygieeniset. 

Palveluntuottaja vastaa kaikista tiloista, välineistä ja muista palvelutuotantoon tarvittavista 

varusteista. 
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Henkilöstö: Kuvaus henkilöstön ammattitaidosta, ammatillisesta kelpoisuudesta, perehdytyk-

sestä, täydennyskoulutuksesta ja kielitaidosta. Päivätoiminnassa vähintään kaksi työntekijää 

on aktiivisesti yhdessä asiakasryhmien kanssa. Työntekijöillä on vähintään lähihoitajan tut-

kinto, ja heillä on työsopimukset. Toiminnan turvaamiseksi on toimiva varahenkilöstöjärjes-

telmä, josta on laadittu kuvaus. 

Toiminta:  

- Malliesimerkki eri ryhmille suunnitellusta päiväohjelmasta ja sitä varten tarvittavista re-

sursseista     

- Toimintojen suunniteltu vaihtelu päivä- ja viikkotasolla sekä vuodenaikojen vaikutus siihen       

- Ikääntyneen auttaminen itsestään huolehtimisessa ja päivittäisistä toiminnoista selviy-

tymisessä henkilökohtaisen hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti. Tukea turvalliseen ja 

hyvään arkeen. Kylvetys voidaan järjestää henkilöille, joilla ei ole kylpemismahdollisuutta 

kotona. 

- Muistia tukevat toiminnot 

- Toimintakykyä tukeva liikunta, kuntoutus ja ulkoilu 

- Omaishoitajien tukeminen heidän työssään 

- Päivätoimintaa varten on laadittu kirjallinen lääkehoidon suunnitelma 

- Päivätoimintaa varten on omavalvontasuunnitelma, johon sisältyy toimenpidesuunnitelma 

- Säännöllisesti päivitettävät pelastus- ja turvallisuussuunnitelmat 

- Asiakkaille päivätoiminnassa tarjottava ruoka on valmistettu ikääntyneiden maun ja ra-

vitsemussuositusten mukaisesti  

Ryhmäkoko: 6-12 henkilöä riippuen henkilöiden avuntarpeesta 

Kirjallinen dokumentaatio:  

- miten palveluntuottaja kehittää ja varmistaa palvelun laatua ja seuraa asiakaspalautetta   

- miten päiväkeskustoiminnan tuottaja varmistaa kriteerien täyttymisen ja miten kriteerejä 

seurataan käytännössä               

 

Salassapito, vaitiolovelvollisuus ja sopimussakko     

Osapuolet ottavat toiminnassaan huomioon mm. tietosuojavaatimukset. Henkilötietojen käsit-

telyssä ja rekisteröinnissä toiminnan tuottajaa sitoo henkilötietolaki ja arkaluonteisten tietojen 

käsittelyssä potilaslainsäädäntö. Toiminnan tuottaja, työntekijät ja toiminnan edustajat ovat 

velvollisia noudattamaan potilaslainsäädännön salassapito- ja vaitiolosäädöksiä. Osapuolet si-

toutuvat olemaan luovuttamatta sekä käsittelemään luottamuksellisina toisiltaan saamansa 

luottamuksellisiksi merkityt tai muuten luottamuksellisiksi katsottavat aineistot ja tiedot, eivätkä 
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käytä niitä muihin kuin sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin. Salassapitovelvollisuus ei koske 

tietoa, joka on muulla tavoin julkisesti saatavilla.                                                             

Potilaslain ja muun lainsäädännön mukaan potilaalla on oikeus käyttää terveydenhuollon pal-

veluja siten, että hänen yksityisyyden suojansa säilyy. Terveydenhuollon ammattihenkilöistä 

annetun lain (559/1994) 16 ja 17 §:ssä tarkoitettu salassapitovelvollisuus koskee myös toimin-

nan tuottajan henkilöstöä.  

Toiminnan tuottaja vastaa siitä, että työntekijät ovat tietoisia salassapito- ja vaitiolovelvollisuu-

den merkityksestä sekä siitä, että se on sitova ja jatkuva. 

 

Toimistusehtoihin sisältyvä raportointivaatimus:   

Palveluntuottajan on ilmoitettava tilaajalle oma-aloitteisesti toiminnan olennaisista muutoksista 

(esim. este, toiminnan keskeytys). Muutoksista on ilmoitettava välittömästi sen jälkeen, kun ne 

on huomattu tai ne ovat tulleet tietoon.         

Palveluntuottajan tulee ilmoittaa tilaajalle asiakaspalautteesta ja henkilöstöasioista sekä hy-

väksyä Pohjanmaan hyvinvointialueen suorittamat tarkastus-/auditointikäynnit ja 

asiakaskyselyt.            

Palveluntuottajan tulee lisäksi lähettää tilaajalle kopiot esim. eri viranomaisten mahdollisesti 

suorittamien päivätoiminnan tarkastusten pöytäkirjoista.         

Palveluntuottajan tulee lähettää tilaajalle vuosittain toimintakertomus, josta ilmenee mm., mi-

ten tärkeimmät laatuvaatimukset ja -tavoitteet on saavutettu.  

Edellisvuoden toimintakertomus tulee toimittaa Pohjanmaan hyvinvointialueeseen maaliskuun 

loppuun mennessä.     

Tuottajan tulee toimittaa tilaajan vaatimat raportit sovitun aikataulun mukaisesti.       

Palveluntuottaja sitoutuu toiminnassaan laadukkaaseen huolenpitoon ja palveluun, joka toteu-

tetaan voimassa olevan lainsäädännön, mm. sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuk-

sista annetun lain (812/2000) mukaisesti. 

 

Elleivät kriteerit täyty 

Pohjanmaan hyvinvointialueen hallitus  voi perua tuottajalle myönnetyn oikeuden toimia 

palvelusetelituottajana, ellei tuottaja täytä palvelusetelituottajalle asetettuja ehtoja.  



PALVELUSETELIARVOT  (MAKSUSITOUMUSHINNAT*) 1.10.2021 ALKAEN 

PALVELUVALIKKO FYSIOTERAPIA TOIMINTATERAPIA LYMFATERAPIA PUHETERAPIA MUSIIKKITERAPIA 

LAPSET           

45 min 54,00 65,00   107,00 65,00 

45 min Kotikäynti 80,00 98,00   136,00   

60 min 67,00 78,00   126,00 78,00 

60 min Kotikäynti 101,00 117,00   159,00   

90 min   98,00       

90 min Kotikäynti   146,00       

Allasterapia 60 min 101,00         

Ohjauskäynti 101,00 117,00   159,00   

SI-terapia 60min   105,00       

AIKUISET           

45 min 40,00 (51,40*) 56,00 (67,40*)   111,00 (122,40*) 56,00 (67,40*) 

45 min Kotikäynti 59,00 (70,40*) 84,00 (95,40*)   148,00 (159,40*)   

60 min 53,00 (64,40*) 66,00 (77,40*) 53,00 (64,40*) 132,00 (143,40*) 66,00 (77,40*) 

60 min Kotikäynti 76,00 (87,40*) 99,00 (110,40*)   172,00 (183,40*)   

90 min    84,00 (95,40*) 76,00 (87,40*)     

90 min Kotikäynti   125,00 (136,40*)       

Allasterapia 60 min 76,00 (87,40*)         

Ohjauskäynti 76,00 (87,40*) 99,00 (110,40*)   172,00 (183,40*)   

 

PERUUKKIPALVELUSETELI (KUITUHIUSPERUUKKI) 262,00€ + ALV 24 % = 324,90€ 

*Maksusitoumushinta = palvelusetelin arvo + sarjahoitokäyntimaksu 11,40. Koskee ainoastaan aikuisasiakkaita. 



VÄRDE FÖR SERVICESEDEL  (PRIS PÅ BETALNIGNSFÖRBINDELSE*) FR.O.M.  1.10.2021 

SERVICEURVAL FYSIOTERAPI ERGOTERAPI LYMFATERAPI TALTERAPI MUSIKTERAPI 

BARN           

45 min 54,00 65,00   107,00 65,00 

45 min hembesök 80,00 98,00   136,00   

60 min 67,00 78,00   126,00 78,00 

60 min hembesök 101,00 117,00   159,00   

90 min   98,00       

90 min hembesök   146,00       

Bassängterapi 60 min 101,00         

Handledningsbesök 101,00 117,00   159,00   

SI-terapi 60min   105,00       

VUXNA           

45 min 40,00 (51,40*) 56,00 (67,40*)   111,00 (122,40*) 56,00 (67,40*) 

45 min hembesök 59,00 (70,40*) 84,00 (95,40*)   148,00 (159,40*)   

60 min 53,00 (64,40*) 66,00 (77,40*) 53,00 (64,40*) 132,00 (143,40*) 66,00 (77,40*) 

60 min hembesök 76,00 (87,40*) 99,00 (110,40*)   172,00 (183,40*)   

90 min    84,00 (95,40*) 76,00 (87,40*)     

90 min hembesök   125,00 (136,40*)       

Bassängterapi 60 min 76,00 (87,40*)         

Handledningsbesök 76,00 (87,40*) 99,00 (110,40*)   172,00 (183,40*)   

 

SERVICESEDEL FÖR PERUK (KUITUHIUSPERUK) 262,00€ + MOMS 24 % = 324,90€ 

*Pris på betalningsförbindelse = värde för servicesedel + pris på seriebesök 11,40. Gäller endast vuxna klienter. 
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Soveltamisala 

 

Tätä sääntökirjaa noudatetaan, kun Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä järjestää 

lääkinnällisen kuntoutuksen terapiapalveluja palvelusetelillä alueellaan asuville sosiaali- ja 

terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain (569/2009) mukaisesti. Pohjanmaan 

hyvinvointialueen kuntayhtymä koordinoi palvelusetelin käyttöä, yhteyksiä palveluntuottajiin sekä 

sääntökirjaa liitteineen. 

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 

hankkimiseksi. Tämän vuoksi lakia ei voi soveltaa julkisyhteisöjen tuottamien palvelujen 

hankkimiseen. Palvelusetelijärjestelmässä sairaanhoitopiiri ei tule sopimusosapuoleksi palvelusta 

sovittaessa, sillä kyseessä on kuluttajan asemassa olevan asiakkaan ja palvelun tuottajan välinen 

sopimus.  

Sääntökirjassa määritellään asiakkaan asema, palveluntuottajan ja Pohjanmaan hyvinvointialueen 

kuntayhtymän velvoitteet sekä palvelusetelikäytännön muut ohjeet. Sääntökirjassa Pohjanmaan 

hyvinvointialueen kuntayhtymä asettaa lääkinnällisen kuntoutuksen palveluiden ja palvelusetelilain 

5§:ssä tarkoitetut hyväksymiskriteerit palveluntuottajille. Pohjanmaan hyvinvointialueen 

kuntayhtymä velvoittaa yksityiset palveluntuottajat noudattamaan tässä sääntökirjassa määriteltyjä 

velvoitteita ja ehtoja siitä alkaen, kun palveluntuottaja hyväksytään palvelusetelillä tuotettavien 

palvelujen tuottajaksi.  

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän kunnat liittyvät palvelusetelillä ostettavien terapia- ja 

peruukkipalvelujen piiriin. Tämä sääntökirja ja sen liitteet koskevat kaikkia Pohjanmaan 

hyvinvointialueen kuntayhtymän kuntia.  

Sääntökirja perustuu Sitran (Suomen itsenäisyyden juhlarahasto) laatimaan palvelusetelin 

sääntökirjan yleiseen malliin, jota on muokattu huomioiden Pohjanmaan hyvinvointialueen 

kuntayhtymän lääkinnällisen kuntoutuksen käytännöt. 
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Soveltamisohje palvelusetelipalvelujen tuottamisesta – 

yleinen osa 

 

1 Määritelmät 
 

Tässä soveltamisohjeessa:       

kuntoutussuunnitelmalla tarkoitetaan potilaalle/kuntoutujalle laadittavaa kirjallista 

kuntoutussuunnitelmaa, jossa määritellään hänen lääkinnällisen kuntoutuksen tarve, 

tavoitteet ja sisältö. Vastuu kuntoutussuunnitelman laatimisesta on lääkärillä ja 

moniammatillisella työryhmällä ja se laaditaan kuntoutujan kanssa yhdessä. 

Kuntoutussuunnitelman laatimisesta säädetään Terveydenhuoltolaissa 30.12.2010/136, 

29§ sekä Laissa potilaan asemasta ja oikeuksista 17.8.1992/785, 4a§; 

lääkinnällisen kuntoutuksen palveluilla tarkoitetaan fysio-, toiminta-, lymfa-, puhe- ja 

musiikkiterapiaa. Lääkinnällisen kuntoutuksen järjestämisestä huolehtii Pohjanmaan 

hyvinvointialueen kuntayhtymä. Palvelut tulee järjestää sisällöltään ja laajuudeltaan 

sellaisiksi kuin kuntoutuksen tarve Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän alueella 

edellyttää (Lääkinnällisen kuntoutuksen asetus 1015/1991, 3§);  

asiakkaalla tarkoitetaan potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 2 §:n 1 kohdassa 

tarkoitettua potilasta ja sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 3 

§:n 1 kohdassa tarkoitettua asiakasta; 

palveluntuottajalla tarkoitetaan itsenäistä ammatinharjoittajaa tai yksityistä 

terveydenhuollon palveluja tuottavaa yksikköä (hoitolaitos), jonka sairaanhoitopiiri on 

hyväksynyt tuottamaan palvelusetelipäätöksellä myönnettäviä lääkinnällisen kuntoutuksen 

palveluja; 

palvelusetelillä tarkoitetaan järjestämisvastuussa olevan Pohjanmaan hyvinvointialueen 

kuntayhtymän sosiaali- ja terveyspalvelun saajalle myöntämää sitoumusta korvata 

palvelujen tuottajan antaman palvelun kustannukset Pohjanmaan hyvinvointialueen 

kuntayhtymän ennalta määräämään arvoon asti. Palveluseteli on yksi tapa järjestää 

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän lakisääteisiä sosiaali- ja 

terveydenhuoltopalveluja. Tämän vuoksi asiakkaan asemaan vaikuttavat samat 

erityislainsäädännön säännökset kuin muillakin tavoin järjestetyissä sosiaali- ja 

terveydenhuoltopalveluissa. Palvelusetelin käyttäjällä on kuitenkin muista 
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järjestämistavoista poiketen oikeus valita haluamansa Pohjanmaan hyvinvointialueen 

kuntayhtymän hyväksymä palveluntuottaja; 

omavastuuosuudella tarkoitetaan sitä osuutta yksityisen palveluntuottajan tuottaman 

palvelun hinnasta, jota Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän myöntämän 

palvelusetelin arvo ei kata ja joka jää asiakkaan maksettavaksi; 

sääntökirjalla tarkoitetaan asiakirjaa, jolla Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä 

asettaa palvelusetelilain 5 §:ssä tarkoitetut hyväksymiskriteerit palveluntuottajille. 

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä velvoittaa palveluntuottajat jatkuvasti 

noudattamaan sääntökirjan määräyksiä. Yksityinen palveluntuottaja sitoutuu 

noudattamaan tämän sääntökirjan ehtoja siitä alkaen, kun palveluntuottaja hyväksytään 

palvelusetelillä toteutettavien sosiaali- tai terveyspalvelujen tuottajaksi.  

 

2   Asiakkaan asema 
 

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän on selvitettävä asiakkaalle tämän asema 

palveluseteliä käytettäessä; palvelusetelin arvo, palvelun tuottajien hinnat, omavastuuosuuden 

määräytymisen perusteet ja arvioitu suuruus sekä vastaavasta palvelusta sosiaali- ja 

terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain mukaan määräytyvä asiakasmaksu. 

Asiakkaan valittua palvelusetelin, hänen tulee itse hakeutua hyväksytylle yksityiselle 

palveluntuottajalle.  Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä hänelle tarjotusta palvelusetelistä, jolloin 

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän tulee ohjata hänet muilla tavoin järjestämiensä 

palvelujen piiriin.  

Palvelusetelin saanut asiakas tekee palvelujen tuottajan kanssa sopimuksen palvelun 

hankkimisesta. Tätä sopimussuhdetta koskevat sopimuksen sisällön mukaan 

määräytyvät kuluttajaoikeuden ja sopimusoikeuden säännökset ja oikeusperiaatteet. 

Asiakkaan ja palveluntuottajan välistä sopimusta koskevan erimielisyyden saattamisesta 

kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi säädetään kuluttajariitalautakunnasta annetussa 

laissa. Reklamaatiotilanteessa kuluttajan tulee ilmoittaa tyytymättömyydestään 

sopimuskumppanilleen eli palvelun tuottajalle. 

Asiakkaan asemaan sovelletaan palvelusetelilakia, sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja 

oikeuksista annettua lakia sekä potilaan asemasta ja oikeuksista annettua lakia. Palvelujen 

tuottamiseen palvelusetelillä sovelletaan kuluttajansuojalakia. Asiakkaalla on oikeus käyttää 

kuluttajaoikeuden mukaisia oikeusturvakeinoja reklamaatiotilanteessa. Seuraamuksiin 
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kuuluvat kuluttajan oikeus pidättyä maksusta, virheen oikaisu, hinnanalennus, kaupan purku 

ja vahingonkorvaus. Palveluseteliä käyttävä asiakas voi saattaa sopimussuhdettaan koskevan 

erimielisyyden kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. 

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 aluehallintovirasto 

AVI sekä sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira. Asiakkaalla on myös 

mahdollisuus kantelun tekemiseen. 

3  Palveluntuottajaksi hakeutuminen 
 

Palvelusetelituottajaksi hakeudutaan rekisteröitymällä ja täyttämällä toimintoa varten laadittu 

hakemuslomake palveluseteliportaalissa internet-sivuilla (Palse.fi). Palveluntuottajaksi 

hakeutuminen on mahdollista ympäri vuoden. Palveluntuottajan on ennen hakemuksen 

lähettämistä tutustuttava sääntökirjaan ja sen liitteisiin.  Toimija sitoutuu ko. asiakirjojen 

ehtoihin, kun hän vahvistaa ja palauttaa hakemuslomakkeen Palse.fi-portaalissa. 

Palvelusetelituottajaksi hyväksytään kaikki hakijat, jotka täyttävät hakulomakkeessa ja 

sääntökirjassa mainitut ehdot. Palveluntuottajiksi hyväksytyt saavat ilmoituksen 

hyväksymisestä. Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä julkaisee tiedot 

palveluntuottajista palveluseteliportaalissa. 

Palveluntuottajan kelpoisuuteen liittyvät viranomaisrekisterien tarkistukset ovat lakisääteisiä 

(Tilaajavastuulaki 1233/2006 §5) ja ne tehdään palvelusetelituottajaksi hakeutuessa sekä 

jatkossa vuosittain. Tätä varten edellytetään, että palvelusetelipalveluntuottajaksi 

hakeutuva/palvelusetelipalveluntuottajana toimiva yritys, jolla on palkattuja työntekijöitä on 

liittynyt tai liittyy hakuprosessin yhteydessä Vastuu Group Oy:n Luotettava Kumppani –

ohjelmaan (www.vastuugroup.fi). Palveluntuottajan ei tarvitse liittää tilaajavastuulain 

edellyttämiä todistuksia hakemukseensa, koska tilaaja saa Palveluntuottajakohtaiset 

Tilaajavastuulain mukaiset liitteet järjestelmästä automaattisesti.  

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä saa tilaajavastuu-raportista seuraavat tarvittavat 

lakisääteiset selvitykset: 

 Onko sopimuspuoli merkitty ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja 

arvonlisäverovelvollisten rekisteriin 

 Kaupparekisteriote 

 Veronmaksuasioita koskeva selvitys 

https://palse.fi/?page=services2
http://www.vastuugroup.fi/
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 Todistus työntekijän eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen 

suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva 

maksusopimus on tehty 

 Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista 

 Selvitys työterveyshuollon järjestämisestä 

 Todistus lakisääteisen tapaturmavakuutuksen ottamisesta  

Yksityinen ammatinharjoittaja / elinkeinonharjoittaja hakeutuessaan palveluntuottajaksi 

sitoutuu siihen, että Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä voi tarkistaa 

lupaviranomaiselta onko toimijan/henkilöstön rikostausta tarkistettu lupa- ja ilmoitusmenettelyn 

yhteydessä Aluehallintoviraston tai sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston Valviran 

toimesta. (ks. s. 7 kohta 7) 

4  Palveluntuottajan velvoitteet 
 

Palveluntuottaja on palvelusetelijärjestelmän puitteissa palvelua tuottava, yksityisestä 

terveydenhuollosta annetussa laissa (152/1990) tarkoitettu palveluntuottaja. Palveluntuottaja 

sitoutuu täyttämään palvelusetelilain (569/2009) 5 §:n mukaiset yleiset ehdot. Pohjanmaan 

hyvinvointialueen kuntayhtymällä on oikeus vaatia palveluntuottajaa toimittamaan kirjalliset 

todistukset tai muun riittävän näytön siitä, että tässä kohdassa mainitut yleiset edellytykset 

täyttyvät. 

1. Rekisteröinti ennakkoperintärekisteriin 

Palveluntuottaja sitoutuu olemaan rekisteröitynä verohallinnon 

ennakkoperintärekisterissä. 

 

2. Palveluntuottajaa koskevan erityislainsäädännön edellytykset 

Palvelujentuottajan tulee täyttää kulloinkin voimassa olevat, sitä koskevat 

erityislainsäädännön edellytykset. Tässä tapauksessa erityislainsäädännöllä 

tarkoitetaan erityisesti yksityisestä terveydenhuollosta annettua lakia (152/1990). 

 

Palvelua tuottavan yksikön kohdalla edellytysten täyttyminen on tarkastettu yksikön 

perustamisvaiheessa. Perustamisluvan myöntää toimivaltainen aluehallintovirasto 

(AVI) tai Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira. Luvan saanut 

palvelujen tuottaja rekisteröidään yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen antajien 

Valveri -rekisteriin, jota Valvira ja aluehallintovirastot ylläpitävät yhdessä.  

 

3. Vähimmäispalvelutaso  
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Palveluntuottajan tuottamien palvelujen on jatkuvasti vastattava vähintään sitä tasoa, 

jota edellytetään julkisen sektorin toiminnalta. Samoin palveluntuottajan on toteuttava 

asiakkaansa oikeuden laadultaan hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon sekä 

sosiaalipalveluihin. Käytännössä Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä 

hyväksyy palvelun tason siinä vaiheessa, kun se valitsee tietyn palveluntuottajan 

mukaan palvelusetelijärjestelmään ja ottaa tältä asiaa koskevan sitoumuksen. 

 

4. Vakuutusturva 

Palveluntuottaja sitoutuu ottamaan ja pitämään voimassa toimintansa edellyttämät 

lakisääteiset vakuutukset vastuun varalta, kuten potilasvahinkolain sekä 

terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain mukaiset vakuutukset. 

 

Mahdolliset vahingot korvataan ensisijaisesti palveluntuottajan vakuutuksesta ja viime 

kädessä palveluntuottaja vastaa niistä vahingonkorvauslain mukaisesti. Pohjanmaan 

hyvinvointialueen kuntayhtymä ei vastaa palveluntuottajan palvelujen saajalle 

aiheuttamista vahingoista. Jos palvelu joudutaan uusimaan tai asiakas tarvitsee muuta 

palvelua palveluntuottajan virheestä johtuvasta syystä tai toimenpiteen suorittamisen 

virheellisyyden vuoksi, vastaa aiheutuvista kustannuksista palveluntuottaja. 

 

5. Toimitilat 

Palveluntuottajaksi voidaan hyväksyä ammatinharjoittaja, jolla on toimitilat, kuin myös 

ammatinharjoittaja, jolla ei ole toimitiloja. Jos ammatinharjoittajalla on toimitila(t), niin 

palveluntuottaja on yksityinen terveydenhuollon palveluja tuottava yksikkö (hoitolaitos). 

 Palveluntuottajan toimitilojen on jatkuvasti täytettävä turvallisuusmääräykset niin, että 

yksikössä huolehditaan asiakkaiden turvallisuudesta lain ja viranomaisten määräysten 

mukaisesti. Samoin toimitilojen on täytettävä lain edellyttämät palveluntuottajalle 

asetetut hyväksymisedellytykset. 

Toimitiloja koskevat tarkemmat vaatimukset esitetään sääntökirjan erityisosassa. 

6. Hintatiedot ja ajanvarauksen peruuttaminen 

Tarjottavien palvelujen hintatiedot tulee toimittaa asiakkaalle hänen pyynnöstään myös 

kirjallisessa muodossa. 

 

Palveluntuottajan on informoitava asiakasta palveluntuottajan/yrityksen käytänteistä 

koskien ajanvarauksen peruuttamista ja peruuttamatta jättämisestä mahdollisesti 
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aiheutuvia seurauksia. Mikäli peruuttamatta jättämiseen on hyväksyttävä syy (esim. 

sairastuminen), ei peruuttamatta jääneestä käynnistä voida periä maksua. 

 

Palveluntuottajan tulee olla tavoitettavissa puhelimitse virka-aikana. 

 

7. Henkilökunta 

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 53 

§:ssä mainittuun rikokseen tai tekoon tai sanotun lain 54 §:n mukaiseen laiminlyöntiin. 

Hyväksytyllä palveluntuottajalla on oikeus osoittaa palvelusta vastaava henkilö. 

Palveluntuottaja vastaa myös alihankkijoidensa toiminnasta samassa laajuudessa ja 

kuten omasta toiminnastaan. 

 

Palkatessaan terveydenhuollon ammattihenkilöstöä, palveluntuottaja sitoutuu 

tarkistamaan  

 henkilön tiedot Valviran ylläpitämästä rekisteristä sekä  

 henkilökunnan rikosrekisteriotteet niiden osalta, jotka vastaavat alaikäisten (alle 

18-vuotiaiden) potilaiden hoidosta, mikäli palveluntuottaja tuottaa palveluita 

alaikäisille. (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 

504/2002). 

 

Asiakkaalla on oikeus saada palvelua valintansa mukaan joko suomen tai ruotsin 

kielellä. Palveluntuottaja sitoutuu huolehtimaan siitä, että sen henkilökuntaan kuuluu 

riittävä määrä tämän kohdan edellytykset täyttäviä henkilöitä. Hakemuslomakkeella 

palveluntuottaja määrittelee, millä kielillä asiakaspalvelusta vastaava henkilöstö pystyy 

palvelua tarjoamaan. 

Henkilökuntaa koskevat tarkemmat vaatimukset esitetään sääntökirjan erityisosassa. 

8. Asiakastyytyväisyys 

Palveluntuottaja sitoutuu toimimaan siten, että asiakastyytyväisyys on hyvä.  

 

9. Tiedonanto Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymälle  

Palveluntuottajan tulee informoida Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymää 

tarjoamiensa palvelujen laadun valvonnasta sekä hoitopalvelujen osalta 

potilasturvallisuudesta. Erityisesti tulee informoida asiakkaiden ja potilaiden tekemistä 
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reklamaatioista ja korvausvaatimuksista, reklamaatioihin johtaneista syistä ja niiden 

johdosta tehdyistä toimenpiteistä.  

 

Palveluntuottajan tulee raportoida Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymälle 

palvelusetelillä tuotettua hoitoa koskevista julkisoikeudellisista valituksista, kanteluista 

ja hoitovahinkoilmoituksista samoin kuin kaikkia edellä mainittuja koskevista 

ratkaisuista. 

 

10. Markkinointi 

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 asiakas voi vaivatta päätellä palvelun kokonaishinnan ja sen osuuden, joka 

jää hänen maksettavakseen. 

 

11. Lainsäädäntö 

Palveluntuottajan on noudatettava kaikkia palveluntuottajaa ja sen toimintaa koskevaa 

lainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä ja ohjeita. Palveluntuottaja sitoutuu 

noudattamaan voimassa olevaa työsopimuslainsäädäntöä ja ajankohtaisia 

työehtosopimuksia. 

 

Palveluun sovelletaan Suomen lainsäädäntöä. 

 

12. Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän asettamat muut vaatimukset 

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä voi kussakin yksittäistapauksessa asettaa 

palvelua tuottavalle yksikölle edellä mainittujen edellytysten lisäksi myös muita 

vaatimuksia. Tämän säännöksen tarkoituksena on antaa Pohjanmaan 

hyvinvointialueen kuntayhtymälle joustavat mahdollisuudet huomioida esimerkiksi 

tietyn asiakasryhmän erityistarpeet. Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä voi 

vaatia, että palveluntuottaja ylittää tietyt minimiedellytykset esimerkiksi resurssiensa 

puolesta, mutta tällaista ehtoa ei saa muotoilla tiettyä palveluntuottajaa suosivaan ja 

toisia syrjivään muotoon. 

 

13. Hyväksymisen peruuttaminen 
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 Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymällä on oikeus peruuttaa palvelun 

tuottajan hyväksyminen ja poistaa palveluntuottajan nimi hyväksyttyjen 

palveluntuottajien listasta välittömästi ilman irtisanomisaikaa, mikäli: 

 hyviä hoito- ja palvelukäytäntöjä ei noudateta; 

 palveluntuottaja on hakemuksessaan antanut Pohjanmaan hyvinvointialueen 

kuntayhtymälle virheellistä tietoa; 

 palveluntuottaja ei noudata Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän 

kirjallisesta kehotuksesta huolimatta sääntökirjan ehtoja; 

 palveluntuottaja on tullut maksukyvyttömäksi, ei ole kyennyt hoitamaan 

laskujaan eräpäivään mennessä, on aloittanut akordimenettelyn, on asetettu 

selvitystilaan tai on välittömässä vaarassa tulla asetetuksi selvitystilaan; tai 

 palveluntuottaja tai joku sen johtoon kuuluva henkilö on tuomittu syyllisenä 

elinkeinotoimintaan liittyvässä rikoksessa. 

 

5  Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän 
velvoitteet 

 

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä:  

1. valitsee palvelusetelijärjestelmän piiriin kuuluvat palveluntuottajat palvelusetelilain 

edellyttämällä tavalla. 

 

2. ottaa palvelun tuottajan valintaa koskevan asian käsittelyyn kahden (2) viikon kuluessa 

palvelun tuottajan ilmoittautumisesta ja tekee päätöksen palveluntuottajan 

hyväksymisestä tai hylkäämisestä yhden (1) kuukauden kuluessa siitä, kun 

palveluntuottaja on toimittanut kaikki hyväksyntään liittyvät asiapaperit. 

 

3. pitää luetteloa hyväksymistään palvelujen tuottajista. Tiedot palvelujen tuottajista, 

näiden tuottamista palveluista ja niiden hinnoista tulee olla julkisesti saatavilla 

internetissä ja muulla soveltuvalla tavalla. 

 

4. peruuttaa palvelujen tuottajan hyväksyminen ja poistaa palveluntuottajaluettelosta, jos 

hyväksymiselle asetetut edellytykset eivät enää täyty tai palvelujen tuottaja pyytää 

hyväksymisen peruuttamista. 
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5. valvoo hyväksymiensä palveluntuottajien palvelujen laatua siten, että palveluntuottajat 

täyttävät toiminnalle asetetut vähimmäisedellytykset sekä varmistaa, että palvelujen 

laatu täyttää palvelusetelilain ja sääntökirjan mukaiset kriteerit.  

 

6. selvittää asiakkaalle tämän aseman palveluseteliä käytettäessä, palvelusetelin arvo, 

palveluntuottajien hinnat, omavastuuosuuden määräytymisen perusteet ja arvioitu suuruus 

sekä vastaavasta palvelusta sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 

mukaan määräytyvä asiakasmaksu. 

 

7. on palvelusetelillä järjestettävässä palvelussa syntyvien ja asiakasasiakirjojen EU:n 

tietosuoja-asetuksessa (679/2016) tarkoitettu rekisterinpitäjä ja vastaa viime kädessä 

niiden käsittelystä. Asiakasasiakirjat, jotka syntyvät setelillä palvelua järjestettäessä ja 

toteutettaessa, ovat viranomaisen asiakirjoja.  

 

8. vastaa ja ratkaisee asiakkaan asiakasrekisteriä koskevat tarkastus-, korjaamis- ja 

tietopyynnöt.  

 

6  Asiakasasiakirjat ja tietosuoja 
 

Palveluntuottaja pitää yllä Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän lukuun asiakasrekisteriä, 

säilyttää ja käsittelee asiakasasiakirjoja niin kuin kulloinkin voimassa olevassa lainsäädännössä 

säädetään, sitoutuu noudattamaan salassapitovelvollisuutta sekä toimii Pohjanmaan 

hyvinvointialueen kuntayhtymän ohjeistuksen mukaisesti. (EU tietosuoja-asetus 679/ 2016, 

tietosuojalaki 1050/2018, laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000, laki 

sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 159/2007, laki viranomaisten 

toiminnan julkisuudesta 621/1999, arkistolaki 831/1994, sosiaali- ja terveysministeriön asetus 

potilasasiakirjoista 298/2009, laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992.) 

 

6.1 Asiakasrekisterin pito ja asiakastietojen käsittely 
 

EU tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukaan Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä toimii 

palvelusetelillä järjestettävässä palvelussa asiakastietojen rekisterinpitäjänä. Koska kyse on 

viranomaisasiakirjoista, tiedon luovutuksesta päättää aina Pohjanmaan hyvinvointialueen 

kuntayhtymä rekisterinpitäjänä. Asiakirjojen luovuttamista ja salassapitoa koskevia julkisuuslain 

säädöksiä sovelletaan asiakirjoihin silloinkin, kun ne ovat palveluntuottajan hallussa. 

Palveluntuottaja noudattaa asiakirjoja käsitellessään, mitä potilasasiakirjojen käsittelystä 

säädetään (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) myöh. julkisuuslaki, 



13 

 

tietosuojalaki ja laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä sekä muu 

sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö) sekä siten, kuin Pohjanmaan hyvinvointialueen 

kuntayhtymä on ohjeistanut. Palveluntuottaja vastaa asiakastietojen käsittelyn lisäksi asiakirjojen 

tietosuojasta ja -turvasta. Asiakasasiakirjoista on ilmettävä niiden käsittelyperuste, 

palvelunjärjestäjä ja -tuottaja sekä palvelun toteuttaja (Asiakasasiakirjalaki 25§ 3 mom.) 

Palveluntuottaja sitoutuu saattamaan henkilötietojen käsittelyn ja tietosuojan EU:n yleisen 

tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 vaatimalle tasolle. 

Palveluntuottajan tulee noudattaa huolellisuutta tietojen käsittelyssä ja esimerkiksi huolehtia siitä, 

että salassa pidettäviä tietoja käsitellään oikein. Asiakasrekisterin tiedot sekä tieto asiakkuudesta 

ovat salassa pidettäviä.   

Palveluntuottaja sitoutuu olemaan käsittelemättä asiakastietoja sen jälkeen, kun asiakassuhde on 

päättynyt. 

Jos palvelujen tuottaja laatii toiminnassaan asiakirjoja manuaalisesti, Pohjanmaan 

hyvinvointialueen kuntayhtymä huolehtii siitä, että palveluseteliä käytettäessä kyseiset asiakirjat 

viedään sähköiseen järjestelmään vastaavasti kuin Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän 

itsensä tuottamissa palveluissa. 

Asiakas voi esittää tarkastuspyynnön tai virheen oikaisupyynnön rekisterinpitäjälle eli Pohjanmaan 

hyvinvointialueen kuntayhtymälle tai, jos palvelun tuottajan ja Pohjanmaan hyvinvointialueen 

kuntayhtymän välillä on erikseen sovittu, suoraan palveluntuottajalle. Pohjanmaan 

hyvinvointialueen kuntayhtymä on kuitenkin viime kädessä se, joka ratkaisee tarkastus- ja 

oikaisupyynnön. 

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymällä tai tämän nimeämällä riippumattomalla 

asiantuntijalla, joka ei voi olla palveluntuottajan kilpailija, on oikeus tarkastaa koska tahansa näiden 

ehtojen voimassaoloaikana, että palveluntuottaja noudattaa tämän sääntökirjan velvoitteita.  

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä ilmoittaa tarkastuksen toteuttamisesta 14 päivää 

etukäteen. Jos on syytä epäillä, että palveluntuottaja ei käsittele asiakastietoja näiden sääntökirjan 

ehtojen mukaisesti, Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymällä on oikeus suorittaa tarkastus 

ilmoittamatta tästä etukäteen.   

Tarkastuksen kohteena on asiakastietojen käsittelyyn liittyvä palveluntuottajan dokumentaatio sekä 

asiakastietojen käsittelyssä käytettävät järjestelmät ja toimitilat.  Palveluntuottaja osallistuu 

aktiivisesti tarkastuksen toteuttamiseen. Palveluntuottaja osallistuu Pohjanmaan hyvinvointialueen 

kuntayhtymän pyynnöstä myös valvontaviranomaisen Pohjanmaan hyvinvointialueeseen 

kuntayhtymänä kohdistettuun tarkastukseen ja antaa valvontaviranomaiselle tarvittavat tiedot 

tarkastuksen toteuttamiseksi.   
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Kumpikin osapuoli vastaa itse sille tarkastuksesta aiheutuvista kustannuksista. Jos tarkastuksessa 

käy ilmi, että Palveluntuottaja ei ole noudattanut sääntökirjan ehtoja tai tietosuojalainsäädäntöä, 

palveluntuottaja vastaa kaikista tarkastuksesta aiheutuneista kustannuksista. 

 

6.2 Tietoturvaloukkaus 
 

Tietoturvaloukkauksella tarkoitetaan tapahtumaa, jonka seurauksena on käsiteltyjen 

asiakastietojen vahingossa tapahtuva tai lainvastainen tuhoaminen, häviäminen, muuttaminen, 

luvaton luovuttaminen tai pääsy tietoihin, tai tapahtumaa, jossa asiakastietojen tietoturva on 

vaarantunut.  

Palveluntuottajan tulee viipymättä ilmoittaa asiakastietojen tietoturvaloukkauksesta ja ottaa 

yhteyttä puhelimitse/sähköpostilla Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän 

tietosuojavastaavaan.  Lisäksi palveluntuottaja sitoutuu ilmoittamaan Pohjanmaan 

hyvinvointialueen kuntayhtymälle muista olennaisista häiriö- tai ongelmatilanteista, joilla voi olla 

vaikutuksia rekisteröityjen asemaan ja oikeuksiin.   

Palveluntuottaja sitoutuu avustamaan Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymää 

tietoturvaloukkauksesta ilmoittamisessa valvontaviranomaiselle ja antamaan Pohjanmaan 

hyvinvointialueen kuntayhtymän saataville kaikki sen pyytämät tiedot. Palveluntuottaja on 

velvollinen ilmoittamaan rekisteröidyille tietoturvaloukkauksesta. 

Palveluntuottaja on välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin tietoturvaloukkauksen haittavaikutusten 

ehkäisemiseksi tai lieventämiseksi. Palveluntuottaja on tietoturvaloukkauksen jälkitoimenpiteenä 

laadittava Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymälle ehdotus menettelytavoista, joilla 

tietoturvaloukkaukset pystytään jatkossa torjumaan ja implementoi ne ilman aiheetonta viivytystä.   

Palveluntuottaja dokumentoi kaikki asiakastietojen tietoturvaloukkaukset, mukaan lukien 

tietoturvaloukkauksen vaikutukset ja tehdyt korjaavat toimenpiteet.     

Palveluntuottaja on vastuussa kaikista kolmannen osapuolen tai rekisteröidyn esittämistä 

vaatimuksista, vahingoista, kuluista ja kustannuksista sekä valvontaviranomaisen asettamista 

hallinnollisista sakoista, joita Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymälle aiheutuu siitä, että 

palveluntuottaja rikkoo näitä sääntökirjan ehtoja tai tietosuojalainsäädäntöä.    

Jos kyseiseen lainsäädäntöön tai sitä tai sen tulkintaa koskeviin suosituksiin, ohjeistuksiin tai 

määräyksiin tulee muutoksia, jotka vaikuttavat Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän 

asemaan tai velvollisuuksiin tai tässä sääntökirjassa määriteltyihin velvollisuuksiin tai vastuisiin, 

sairaanhoitopiiri voi tältä osin antaa tätä sääntökirjaa täydentäviä ja täsmentäviä määräyksiä ja 

ohjeita. 
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6.3 Säilyttäminen ja siirtäminen 
 

Palvelujen järjestämisen ja toteuttamisen kannalta olennaiset tiedot on tallennettava viimeistään 

palvelutapahtuman/-jakson päättyessä aina Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän omaan 

potilastietojärjestelmään. Palveluntuottaja ja Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä 

varmistavat, että palvelujen järjestämisen ja toteuttamisen kannalta tarpeelliset tiedot siirtyvät 

osapuolelta toiselle palvelutapahtuman eri vaiheissa. Tämä mahdollistaa sen, että jokaisen 

potilaan ja asiakkaan asiakirjat muodostavat hänen hoitonsa kannalta välttämättömän jatkuvan 

kokonaisuuden, johon hoitoa koskevat ratkaisut tulee perustaa. Asiakasta on informoitava tietojen 

siirtymisestä. 

Terveydenhuollon ammattihenkilöllä on lakiin perustuva velvollisuus säilyttää potilasasiakirjoja. 

Tästä syystä terveydenhuollon ammattihenkilön tulee pitää rekisteriä ja säilyttää kopio jokaisesta 

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymälle toimittamastaan asiakirjasta voidakseen esittää 

asiakirjat terveydenhuollon viranomaisille mahdollisten potilasvahinko- tai muiden valvonta-

asioiden yhteydessä. Palveluntuottaja on velvollinen säilyttämään Pohjanmaan hyvinvointialueen 

kuntayhtymälle toimitettujen asiakirjojen kopioita saman säilytysajan kuin mikä Pohjanmaan 

hyvinvointialueen kuntayhtymälle on lainsäädännössä (laki sosiaali- ja terveydenhuollon 

asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 159/2007) määritelty koskien asiakirjojen säilyttämistä. 

Sama koskee käyttölokitiedostoja. 

Palvelutuottaja pitää palveluseteli asiakkaista syntyneet asiakirjat erillään muun toiminnan 

yhteydessä syntyneistä asiakirjoista. Palveluntuottajalla on käyntikohtainen dokumentointi potilaan 

terapiatapahtumista. 

Palveluntuottaja ei saa luovuttaa asiakirjoja tai potilastietoja kolmansille osapuolille, vaan hänen 

tulee kääntyä asiassa Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän tietosuojavastaavan puoleen.  

Palveluntuottajan on palautettava palveluseteliasiakkaista syntyneet asiakirjat Pohjanmaan 

hyvinvointialueen kuntayhtymälle, mikäli yrityksen toiminta päättyy.  

 

7  Verotus 
 

Palveluseteli on saajalleen veroton etuus. Verottomuus edellyttää, että palveluseteli 

 myönnetään selkeästi määriteltyihin palveluihin 

 on henkilökohtainen eikä siirrettävissä toiselle henkilölle 

 ei ole suoraan asiakkaalle maksettavaa rahaa, jonka käytön hän itse määrittelee 
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Palveluseteliä käytettäessä asiakkaan omavastuu ei oikeuta kotitalousvähennykseen 

tuloverotuksessa. 

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; tai 

 sellaisen terveydenhuollon ammattihenkilön antama hoito, joka harjoittaa toimintaansa 

lakiin 

 perustuvan oikeuden nojalla tai joka on lain nojalla rekisteröity. 

 

8  Valvonta ja soveltamisohjeen muuttaminen 
 

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä ja palveluntuottaja asettavat nimeltä tai 

asemaltaan henkilön tai henkilöt, jotka toimivat yhteyshenkilöinä ja vastuuhenkilöinä 

soveltamisohjeen toteuttamisessa ja ilmoitusten vastaanottajina.  

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymällä on oikeus tehdä muutoksia tämän 

soveltamisohjeen ja sen liitteiden sisältämiin määräyksiin. Pohjanmaan hyvinvointialueen 

kuntayhtymä ilmoittaa muutoksista palveluntuottajalle välittömästi päätöksen tekemisen 

jälkeen. Mikäli palveluntuottaja ei halua tulla sidotuksi muuttuneisiin sääntöihin, tulee sen 

ilmoittaa siitä kirjallisesti Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymälle kuudenkymmenen 

(60) päivän kuluessa muutosilmoituksen lähettämisestä. Mikäli Pohjanmaan hyvinvointialueen 

kuntayhtymälle ei toimiteta edellä mainittua ilmoitusta, sitoutuu palveluntuottaja noudattamaan 

muuttuneita ehtoja muutosilmoituksessa mainitusta päivästä lukien, kuitenkin aikaisintaan 

kuusikymmentä (60) päivää muutosilmoituksen toimittamisesta.  

Tämä soveltamisohje on voimassa toistaiseksi. 
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Palvelukohtainen osio – soveltamisohjeen erityinen osa 

 

9  Palvelusetelijärjestelmän piiriin kuuluvat asiakkaat ja 
potilaat  

 

Palvelusetelin voi saada Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän potilas 

 jolla on lääkärin toteama toimintakyvyn vajaus 

 jolle lääkinnällinen kuntoutus on välttämätöntä toimintakyvyn parantamiseksi tai 

palauttamiseksi 

 joka ei ole pysyvästi laitoshoidossa.  

Palveluseteli on vaihtoehto Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän itse tuottamalle tai 

ostamalle palvelulle. Potilas tai hänen omaisensa tekee valinnan, käyttääkö hän palveluseteliä 

vai Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän muulla tavoin toteuttamaa lääkinnällistä 

kuntoutusta. Jos potilas valitsee palvelusetelin, hänelle kirjoitetaan palvelusetelisitoumus.  

 

10  Palvelusetelillä tuotettavan palvelun 
aikaraja/aikarajoitus 

 

Palveluntuottaja aloittaa uuden asiakkaan palvelun kahden viikon ja viimeistään kuukauden 

sisällä palvelun tilaamisesta. 

  

11  Palveluntuottajan toimitiloja koskevat vaatimukset 
 

Liikuntarajoitteisella, esim. pyörätuolia käyttävällä, asiakkaalla tulee olla esteetön pääsy 

palveluntuottajan toimitiloihin. Myös toimitiloissa tulee voida liikkua esteettömästi ja siellä on 

oltava riittävät hygienia- ja wc-tilat. Toimitiloilla on oltava pelastusviranomaisen hyväksymä 

pelastussuunnitelma ja turvallisuusselvitys. 

Mikäli terapia toteutetaan asiakkaan kotona, palveluntuottaja huolehtii potilasturvallisuudesta. 

Palveluntuottaja huolehtii siitä, että allastilojen käytössä noudatetaan Kuluttajaviraston 

julkaisusarjan 4/2002 ohjetta. Allasterapiaa toteutettaessa on allastiloissa oltava henkilö, jolla 
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on suoritettuna voimassa oleva SPR:n EA 1 –kurssi tai vastaavan tasoinen koulutus. 

Ensiaputaidot on päivitettävä määräajoin.  

 

12  Palveluntuottajan henkilökunnan 
pätevyysvaatimukset 

 

Henkilökunnan ja sijaisten tulee täyttää terveydenhuollon henkilöstölle asetetut lakisääteiset 

vaatimukset. Fysio-, toiminta-, puhe- ja lymfaterapiaa toteuttavalta henkilöstöltä edellytetään 

terveydenhuollon ammattihenkilöistä säädetyn lain (559/1994) mukaista oikeutta harjoittaa ko. 

terapeutin ammattia. Palveluntuottaja vastaa siitä, että terapiaa toteuttava henkilöstö täyttää laissa 

säädetyt kelpoisuusehdot ja suorittaa vain sellaisia työtehtäviä, joihin heillä on säännösten tai 

valtakunnallisten ohjeiden mukainen oikeus.  

Vastavalmistuneelle tai alle 2 vuotta työkokemusta omaavalle terapeutille tulee nimetä 

senioriterapeutti. Yksityinen ammatinharjoittaja nimeää sen itselleen ja yritys työntekijälleen.  

Manuaalista lymfaterapiaa saa antaa laillistettu ammattihenkilö, joka on fysioterapeutin, 

kuntohoitajan, sairaanhoitajan tai toimintaterapeutin tutkinnon lisäksi suorittanut lymfaterapeutin 

erikoispätevyyden Suomessa tai ulkomailla. Suomessa hyväksyttyjä koulutuksen järjestäjiä ovat 

Suomen Fysioterapia ja kuntoutusyrittäjät ry yhteistyössä Feldberg -klinikan kanssa, Suomen 

Lymfahoito ry Lymfterapi i Finland rf. ja Vodder Instituutti. 

Henkilöstöllä tulee olla hyvä suomen tai ruotsin kielen taito.  

Palveluntuottaja huolehtii henkilöstönsä ammattitaidon ylläpidosta ja täydennyskoulutuksesta ja 

päivittää henkilöstöluetteloa jatkuvasti niin, että se on ajantasainen. 

 

13  Palvelun sisältövaatimukset 
 

Palveluntuottaja noudattaa hyvää kuntoutuskäytäntöä. Hyvät kuntoutuskäytännöt perustuvat 

kokemusperäiseen ja tieteelliseen tietoon pohjautuvaan vaikuttavuusnäyttöön. Hyvä kuntoutus 

on oikea-aikaista ja oikein kohdennettua, jossa etukäteen otetaan huomioon 

kokonaisvaltaisesti kuntoutujan tarpeet ja nyky-ympäristö ja joka toteutuu yhdessä kuntoutujan 

kanssa asetettujen tavoitteiden mukaisesti käyttäen tuloksellisia ja yleisesti hyväksyttyjä 

kuntoutusmenetelmiä. Prosessin aikana syntyvä tieto ja jatko-ohjauksen tarve välitetään 

kuntoutujan suostumuksella hoidosta tai seurannasta vastaavaan yksikköön. Kuntoutuksen 
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aikana tehdään kuntoutujan tarpeiden mukaista verkostoyhteistyötä. Hyvään kuntoutukseen 

kuuluu riittävän tiedon antaminen ja ohjaus sekä kuntoutujan aktiivinen osallistuminen. 

Palveluntuottaja sitoutuu siihen, että palveluseteliä käytetään vain siihen terapiaan, joka 

myöntämispäätöksessä on määritelty. Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan 

kuntoutussuunnitelmaa ja siinä olevia tavoitteita, pyydettäessä käymään aloituskeskustelun 

tavoitteista lähettävän tahon kanssa. 

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän ohjeistukset eri terapioissa esitetään 

sääntökirjan liitteessä 1 (Palse.fi). 

 

14  Asiakkaan ostamat lisäpalvelut 
 

Asiakas ja potilas maksavat itse ne palvelut, jotka eivät kuulu palvelusetelipalveluun. 

 

15  Palvelupalautteen toimittaminen Pohjanmaan 
hyvinvointialueen kuntayhtymälle   

 

Palveluntuottaja kirjaa toteutuneet terapiakäynnit viiden (5) vuorokauden kuluessa Palse.fi 

–portaaliin ja toimittaa palvelupalautteen kuukauden kuluessa terapiajakson päättymisestä. 

Palvelupalaute on edellytys laskutukselle. 

Potilaan antaessa riittävän ajoissa palveluntuottajalle tiedon kontrollikäynnistä lääkärille, 

palveluntuottaja toimittaa terapiajaksosta väliarvion niin, että se on lääkärin käytettävissä 

kontrollikäynnillä.  

Lasten terapioissa käydään aloituskeskustelu ensimmäisen kolmen terapiakäynnin pohjalta 

yhteisen ymmärryksen muodostamiseksi kuntoutussuunnitelmassa määritellyistä tavoitteista. 

Palvelupalaute sekä mahdolliset väliarvio ja aloituskeskustelu sisältyvät palvelusetelin hintaan. 

 

16  Palvelusetelin myöntäjän riippumattomuus 
 

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän puolesta palvelusetelin myöntämisestä 

päättänyt henkilö ei voi olla työ-, toimeksianto- tai virkasuhteessa palvelusetelipalveluita 

tuottavalla palveluntuottajalla. Palvelusetelin myöntäneellä henkilöllä ei myöskään saa olla 
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omistusta, eikä hän saa käyttää merkittävää päätösvaltaa palvelua tuottavassa yrityksessä tai 

palveluntuottajan kanssa samaan konserniin kuuluvassa yhteisössä. 

 

17  Vaadittava raportointi, valvonta ja laadun hallinta  
 

Palveluntuottajan on ilmoitettava oma-aloitteisesti Pohjanmaan hyvinvointialueen 

kuntayhtymän yhteyshenkilölle toiminnassaan tapahtuvista olennaisista muutoksista, kuten 

toiminnan lopettaminen, toiminnan pitkäaikainen keskeyttäminen, vastuuhenkilön 

vaihtuminen, yhteystietojen muuttuminen.  

Palveluntuottaja päivittää palveluseteliportaalissa tietojaan niin, että ne ovat ajan tasalla. 

Portaalista löytyy palveluntuottajan yhteystiedot, henkilöstöluettelo, palveluun pääsyn kesto ja 

palvelun hinta.  

Palveluntuottajan tulee raportoida mahdolliset asiakastyytyväisyyskyselyjen tulokset, jotka 

palveluntuottaja tekee/teettää omasta toiminnastaan.  

 

18  Palvelusetelin arvo ja palvelusetelipalvelun 
hinnoittelu 

 

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä päättää palveluseteleiden arvon ja sitoutuu 

maksamaan palveluntuottajan antamasta palvelusta palvelusetelin arvoa vastaavan summan. 

Palvelusetelin arvo tarkistetaan pääsääntöisesti vuosittain tai tarvittaessa. Palvelun hinnan 

ollessa pienempi kuin palvelusetelin arvo, palveluntuottaja on oikeutettu veloittamaan vain 

palvelun hinnan verran. Lasten terapian osalta seteli kattaa koko terapian hinnan sisältäen 

laskutus- ja muut lisät. Aikuisten kohdalla palveluntuottaja saa veloittaa palvelusetelin ja 

palveluntuottajan hinnan välisen eron potilaalta omavastuuosuutena.  

Palveluseteleiden arvot terapiakohtaisesti esitetään Palse-portaalissa liite 2. 

Palveluntuottajaksi hakiessaan palveluntuottaja toimittaa palveluistaan hinnaston. Hinnasto on 

esillä palveluseteliportaalissa. Ilmoitettuun hintaan ei saa lisätä muuta maksua. Palveluseteliä 

käytettäessä potilaan maksama omavastuuosuus ei kerrytä maksukattoa. 

Matkakustannuksista asiakas voi saada korvausta siten kuin sairausvakuutuslaissa 

säädetään. Palvelusetelipalvelu ei oikeuta kotitalousvähennykseen. 
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Palvelusetelillä korvattavan terapian hinta ei saa muuttua potilaan palvelusetelin 

voimassaoloaikana. Palveluntuottaja voi tarkistaa hintojaan korkeintaan kerran 

kalenterivuodessa. Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä ilmoittaa vuosittain 

ajankohdan, jolloin palveluntuottajan on mahdollista halutessaan tehdä hinnanmuutoksia 

palveluseteliportaalissa. Muulla tavoin tehdyt hinnanmuutokset ovat mitättömiä. Laskutuslisät 

tai muut kulut sekä palvelukokonaisuuteen kuulumattomat lisäpalvelut katsotaan 

hinnankorotuksiksi. Palveluntuottajan muuttaessa hinnoittelua tulee palveluseteliportaalissa 

olla aina ilmoitettuna käytössä oleva hinta. Hinnoittelumalli ei sido palveluntuottajaa muutoin 

kuin palvelusetelin osalta. 

Palveluseteli on henkilökohtainen, eikä sitä voi luovuttaa toisen käyttöön tai muuttaa rahaksi. 

Palveluseteli tulee käyttää aina siihen tarkoitukseen mihin se on määrätty. Potilas voi 

halutessaan vaihtaa palveluntuottajaa palvelusetelin voimassaoloaikana, jolloin hän solmii 

sopimuksen uuden palveluntuottajan kanssa.  

Palvelusetelillä järjestettävä palvelu on arvonlisäverolain 34§:n mukaista verotonta terveyden- 

ja sairaanhoitopalvelun myyntiä.  

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä ei voi periä palvelusetelin käyttäjältä 

asiakasmaksua palvelusta. 

 

19  Laskutus  
 

Palvelusetelillä Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä sitoutuu maksamaan yksityisen 

palveluntuottajan antamasta palvelusta palvelusetelin arvoa vastaavan korvauksen. 

Palveluntuottajan antama terapia perustuu aina palvelusetelisitoumuksessa olevaan 

kuntoutussuunnitelmaan, josta ilmenevät terapian tavoitteet, sisältö, terapiakertojen määrä ja 

toteutumistapa. 

Jos asiakkaan ja palvelujen tuottajan sopima hinta palvelusta on pienempi kuin palvelusetelin 

arvo, Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä on velvollinen suorittamaan palvelujen 

tuottajalle enintään asiakkaan ja palvelujen tuottajan sopiman hinnan. 

Ilman perusteltua syytä käyttämättä jääneen ajan palveluntuottaja veloittaa potilaalta, eikä 

siihen voi käyttää palveluseteliä. Perustelluksi syyksi voidaan katsoa esimerkiksi äkillinen 

sairastuminen, jolloin peruuntuneen ajan voi yhden kerran veloittaa palvelusetelillä. Potilaan 

palvelutarpeen päättyessä pitkäaikaisesti tai pysyvästi, palvelusetelipäätös raukeaa ja se 
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palautetaan Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymälle.  Mikäli palvelu keskeytyy, on siitä 

välittömästi ilmoitettava Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymälle.  

Palveluntuottaja laskuttaa korkeintaan kaksi (2) kertaa kuukaudessa jälkikäteen 

palvelusetelipäätöksen mukaisesti. Kotikäyntien matkakulut korvataan 15 km 

yhdensuuntaisen matkan ylittävältä osuudelta voimassaolevan kilometrikorvauksen 

mukaisesti. Maksuehto: 21 pv netto. Laskussa tulee olla palveluseteliportaalissa muodostettu 

laskuviite. Laskun tulee olla ilman asiakkaiden henkilötietoja.  

Laskutus tapahtuu ensisijaisesti verkkolaskuna: xxx 

Mikäli sähköinen laskutus ei ole mahdollista, lasku lähetetään alla olevaan osoitteeseen: xxx 
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1. Yleiset periaatteet 

Pohjanmaan hyvinvointialueen asiakasmaksukäsikirja on jaettu hyvinvointialueen 

toimialoittain. Kunkin toimialan kohdalla on lyhyt kuvaus tarjottavasta palvelusta sekä 

kyseisen palvelun asiakasmaksut. Pohjanmaan hyvinvointialue päättää maksujen 

tarkistamisesta vuosittain, mikäli maksuja ei ole määrätty laissa tai asetuksessa.  

Sovellettava lainsäädäntö  

Kaikki Pohjanmaan hyvinvointialueen veloittamat maksut perustuvat sovellettavaan 

lainsäädäntöön, lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 3.8.1992/734 ja 

asetukseen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 9.10.1992/912.  

Maksun enimmäismäärä 

”Palvelusta perittävä maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien 

kustannusten suuruinen.” (asiakasmaksulaki 2 §) 

Maksukyvyn mukaan määräytyvät maksut 

Maksukyvyn mukaan määräytyviä maksuja koskevat päätökset ovat voimassa toistaiseksi. 

”Maksu on kuitenkin tarkistettava asiakkaan tai tämän edustajan hakemuksesta taikka 

kunnan tai kuntayhtymän aloitteesta silloin, jos: 

1) asiakkaan tai hänen perheensä tulot ovat muuttuneet; 

2) asiakkaan tai hänen puolisonsa oikeus 10 c, 10 d tai 10 g §:ssä säädettyihin vähennyksiin 

on muuttunut; 

3) perheen olosuhteet ovat muuttuneet; 

4) maksu osoittautuu virheelliseksi; 

5) asiakkaalle laadittua asiakassuunnitelmaa muutetaan siten, että sillä on vaikutusta 

asiakasmaksun suuruuteen; 

6) kunnan tai kuntayhtymän maksuperusteita muutetaan siten, että sillä on vaikutusta 

asiakasmaksun suuruuteen. 

Jos maksua koskeva päätös on perustunut asiakkaan tai hänen edustajansa antamiin 

virheellisiin tietoihin, maksu voidaan oikaista takautuvasti enintään yhden vuoden ajalta.” 

(asiakasmaksulaki 10 j §) 

Maksukatto 

”Asiakasmaksujen enimmäismäärä (maksukatto) asiakkaalle on 683 euroa 

kalenterivuodessa. Maksukaton ylittymisen jälkeen maksukattoon sisältyvät palvelut ovat 

asiakkaalle maksuttomia asianomaisen kalenterivuoden loppuun.  

Asiakkaalta perittyjen maksujen yhteismäärää laskettaessa otetaan huomioon 

kalenterivuoden aikana perityt maksut: 

1) terveyskeskuksen avosairaanhoidon palvelusta; 

2) poliklinikan antamasta tutkimuksesta ja hoidosta; 

3) päiväkirurgisesta toimenpiteestä; 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920734
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920912
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4) suun ja hampaiden tutkimuksesta ja hoidosta hammasteknisiä kuluja lukuun ottamatta; 

5) suun ja leukojen erikoissairaanhoidon hoitotoimenpiteistä; 

6) terveydenhuollon ammattihenkilön antamasta fysioterapiasta, neuropsykologisesta 

kuntoutuksesta, ravitsemusterapiasta, jalkojenhoidosta, puheterapiasta, toimintaterapiasta ja 

muusta niihin rinnastettavasta toimintakykyä parantavasta ja ylläpitävästä hoidosta; 

7) sarjassa annettavasta hoidosta, 

8) päivä- ja yöhoidosta; 

9) tilapäisestä kotisairaanhoidosta ja tilapäisestä kotisairaalahoidosta; 

10) lyhytaikaisesta terveydenhuoltolain 67 §:n 1 momentissa tarkoitetusta laitoshoidosta ja 

lyhytaikaisesta sosiaalihuoltolain 22 §:ssä tarkoitetusta laitospalvelusta; 

11) terveydenhuoltolain 29 §:n 2 momentin 7 kohdassa tarkoitetusta lääkinnällisen 

kuntoutuksen laitoskuntoutusjaksosta, jota annetaan kehitysvammaisten erityishuollosta 

annetun lain tai vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun 

lain mukaisia palveluja saavalle henkilölle.” (asiakasmaksulaki 6 a §) 

Asiakasmaksukaton täyttymisen seuranta Pohjanmaan hyvinvointialueella on asiakkaan 

vastuulla. Kun maksukatto on täyttynyt, asiakkaalle myönnetään pyynnöstä vapaakortti. 

Lääkekustannusten maksukatto on 579,78 euroa (vuonna 2021, lasketaan 

kalenterivuosittain), ja siitä vastaa Kela.  

Sairaankuljetus (asiakasmaksuasetus 10 §) 

”Sairaankuljetusajoneuvolla suoritetusta sairaankuljetuksesta voidaan periä enintään 

valtioneuvoston asetuksella vahvistetun taksan mukainen maksu. Tämä maksu voidaan 

periä myös silloin, kun annetun ensihoidon ansiosta potilaan tila on korjaantunut siinä 

määrin, että kuljetusta hoitopaikkaan ei ole tarvinnut suorittaa. 

1 momentissa säädettyä maksua ei saa periä lääkärin määräämästä 

sairaankuljetusajoneuvolla tapahtuvasta kuljetuksesta terveyskeskuksen tai sairaalan 

sairaansijalta toiseen hoitolaitokseen tai kotihoitoon.” (asiakasmaksuasetus 10 §) 

Omaishoitaja alentuneen toimintakyvyn vuoksi 

Maksu omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana tarjottavista palveluista 

11,40 €/vuorokausi (koskee yli 16 vuotiaita).  

 

Rintamaveteraanien, sotainvalidien ja vuonna 1926 syntyneet palvelukseen 

kutsuttujen maksut  

Valtiokonttorin ohjeiden mukaan.    
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2. Sosiaali- ja terveyskeskus 

Pohjanmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyskeskuksen toimiala tarjoaa 

terveydenhuoltoa sekä sosiaalihuollon palveluja. Osana palvelujärjestelmää voidaan tarjota 

mahdollisuus palveluun sähköisissä kanavissa. Toimintaan sisältyvät sosiaalihuolto, 

perusterveydenhuollon avohoitopalvelut, erikoissairaanhoito ja suun terveydenhuolto. 

Maksuttomat terveyspalvelut (asiakasmaksulaki 5 §) 

 terveydenhuoltolain (1326/2010) 13–17 §:n, 19 §:n 1 momentin sekä 24, 27 ja 

29 §:n perusteella järjestetyt perusterveydenhuollon palvelut sekä hoitoon kuuluvat 

aineet ja pitkäaikaisen sairauden hoitoon tarkoitetut hoitotarvikkeet;  

 

 terveydenhuoltolain 39 ja 40 §:n perusteella järjestetty ensihoito, lukuun ottamatta 

ensihoitoon liittyvää sairaankuljetusta; (30.12.2010/1329) 

 

 poliklinikan antama tutkimus ja hoito alle 18-vuotiaalle henkilölle; 

(30.12.2020/1201) 

 

 naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta 

tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen (SopS 53/2015) 25 artiklassa 

tarkoitettujen seksuaalisen väkivallan uhreja varten perustettujen tukikeskusten 

tarjoamat palvelut; (30.12.2020/1201) 

 

 päihteitä käyttäville raskaana oleville suunnattujen äitiyspoliklinikoiden antama 

tutkimus, hoito ja seuranta; (30.12.2020/1201) 

 

 psykiatrisen avohoidon toimintayksikössä annettu hoito siihen liittyvää osittaista 

ylläpitoa lukuun ottamatta; 

 

 hengityshalvauspotilaalle annettava hoito ja ylläpito sekä hoitoon liittyvät 

kuljetukset siten kuin asetuksella tarkemmin säädetään; 

 

 tartuntatautilaissa (583/86) tarkoitetut rokotukset, yleisvaarallisen tartuntataudin 

tutkimus, hoito ja hoitoon määrätyt lääkkeet ja yleisvaaralliseen tartuntatautiin 

sairastuneen tai sairastuneeksi perustellusti epäillyn eristäminen sekä valvottavaan 

tartuntatautiin sairastuneen hoitoon määrätyt lääkkeet; 

 ihmisen elimen, kudoksien tai solujen elävän luovuttajan tutkimus ja 

hoito; (24.6.2010/654)  

 alle 18-vuotiaalle henkilölle annettava hoito ja ylläpito siltä osin kuin hoitopäiviä 

kalenterivuodessa on kertynyt yli seitsemän sekä sarjassa annettava lääkinnällinen 

kuntoutus ja hyposensibilisaatio-, puhe- ja äänihäiriö-, säde- ja sytostaattihoito 

sekä muu vastaava hoito samoin kuin jatkuva dialyysihoito lukuun ottamatta 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920734#a30.12.2010-1329
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920734#a30.12.2020-1201
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920734#a30.12.2020-1201
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920734#a30.12.2020-1201
https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920734#a24.6.2010-654
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erikoissairaanhoitolain (1062/89) 38 §:n 1 momentin mukaisia erikoismaksuluokan 

lisämaksuja; 

 erikoissairaanhoitolain 1 §:n 2 momentissa tarkoitettuun lääkinnälliseen 

kuntoutukseen kuuluva neuvonta, kuntoutustarvetta ja mahdollisuuksia selvittävä 

tutkimus sekä sopeutumisvalmennus ja kuntoutusohjaus; 

 terveydenhuoltolain 29 §:ssä tarkoitetun lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineet 

sekä niiden sovitus, tarpeellinen uusiminen ja huolto paitsi silloin, kun apuvälineen 

tarve aiheutuu työtapaturma- ja ammattitautilain (459/2015), maatalousyrittäjien 

tapaturmavakuutuslain (1026/1981), sotilasvammalain (404/1948), 

liikennevakuutuslain (279/1959), potilasvahinkolain (585/1986) tai näitä vastaavan 

aikaisemman lain mukaan korvattavasta vahingosta tai ammattitaudista; sekä 

(24.4.2015/468) 

 lääkärin määräämä sairaankuljetusajoneuvolla tapahtuva sisäänkirjoitetun potilaan 

kuljetus terveyskeskuksen tai sairaalan sairaansijalta toiseen hoitolaitokseen tai 

kotihoitoon. 

 

Terveydenhuollon avohoitomaksut  
Asiakasmaksuasetus 3 § ja 7 § 

 

Lääkärikäynnit 

 

20,60 € 

 Peritään kolmelta ensimmäiseltä 

käynniltä / kalenterivuosi 

 Peritään kaikilta 18 vuotta 

täyttäneiltä  

 Koskee myös videoyhteydellä 

toteutettuja etävastaanottoja  

 

Käynnit sairaan- tai 

terveydenhoitajalla 

 

 

- 

 

 Maksua ei peritä 

Päivystysmaksu 

 

28,30 €  Peritään kaikilta 18 vuotta 

täyttäneiltä 

 Kello 20.00–8.00 sekä lauantaisin, 

sunnuntaisin ja pyhäpäivinä.  

 

Erikoislääkärin vastaanotto 

terveyskeskuksessa 

 

 

41,20 € 

 

 Peritään kaikilta 18 vuotta 

täyttäneiltä 

 

Sarjassa annettava hoito 

 

 

11,40 € 

 Peritään kaikilta 18 vuotta 

täyttäneiltä 

 Enintään 45 kertaa/kalenterivuosi 

 

Jalkahoito 

 

11,40 € 

 

 Lääketieteellinen jalkahoito 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150459
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1981/19811026
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1948/19480404
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1959/19590279
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1986/19860585
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920734#a24.4.2015-468
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Rokotuskäynti 

 

 

20,60 € 

 Käynti lääkärillä esim. 

ulkomaanmatkaa varten 

 

Lääkärin kotikäynti 

 

 

18,90 € 

 

 Peritään kaikilta 18 vuotta 

täyttäneiltä 

 

 

Kotisairaala 

 

 

12,00 € 

 Enintään 3 käyntiä/vuorokausi 

 Jos potilas kuuluu tehostetussa 

palveluasumisen tai kotihoidon 

piiriin, maksua ei veloiteta  

 

Maksu peruuttamattomasta 

ajasta 

 

50,80 € 

 

 Peritään kaikilta 18 vuotta 

täyttäneiltä. 

 Peruutus on tehtävä viimeistään 

yhtä arkipäivää ennen käyntiaikaa. 

 

Hoitoon kuuluvat tarvikkeet  
 
 
Maksuttomia pitkäaikaissairaille, eli henkilöille, joiden hoito on kestänyt kauemmin kuin 3 

kuukautta, henkilöille, joilla on käynnissä lääkärin tai muun hoitohenkilökunnan 

hoitosuunnitelmaan perustuva selvitys jossakin yksikössämme tai muussa hoitolaitoksessa, 

aineet on hyväksytty sopimustuotteina. 

 

Erikoissairaanhoidon avohoito 

 

Poliklinikkamaksu 

 

 

41,20 € 

 Peritään kaikilta 18 vuotta täyttäneiltä 

 Koskee myös videoyhteydellä 

toteutettuja etävastaanottoja  

 Ei peritä henkilöiltä, jotka palaavat 

toiseen hoitoyksikköön tai 

tehostettuun palveluasumiseen  

 (asiakasmaksuasetus 8 §) 

 

Päiväkirurgia 

 

 

135,10 € 

 Peritään myös alle 18-vuotiailta 

(asiakasmaksuasetus 8 §) 

 

 

Sarjassa annettava hoito 

(erikoissairaanhoito) 

 

  

11,40 € 

 

 Peritään kaikilta 18 vuotta täyttäneiltä 

 Enintään 45 kertaa/kalenterivuosi 

 

Maksu peruuttamattomasta 

ajasta 

 

50,80 €  

 Peritään kaikilta 18 vuotta täyttäneiltä. 

 Peruutus on tehtävä viimeistään yhtä 

arkipäivää ennen käyntiaikaa. 
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Suun terveydenhuolto 

Suun terveydenhuolto on maksutonta alle 18-vuotiaille lapsille. Sotaveteraaneille 

maksuttomia hammashoitopalveluja ovat hammaslääkärin tarkastus, ennaltaehkäisevä hoito 

ja proteeseihin liittyvä kliininen työ. 

 

Suun terveydenhuollon asiakasmaksut:  

 

Perusmaksu suuhygienisti 

 

 

10,20 € 

 

Perusmaksu hammaslääkäri 

 

  

13,10 € 

 

Perusmaksu erikoishammaslääkäri 

 

 

19,20 € 

 

Hammaskuvat 

 

 

8,40 € 

 

Panoraamaröntgenkuvaukset 

 

 

18,90 € 

 

Ehkäisevän hoidon käyntimaksu 

 

 

8,40 € 

 

Toimenpide, vaativuusluokka 0–2 

 

 

8,40 € 

 

Toimenpide, vaativuusluokka 3–4 

 

 

18,90 € 

 

Toimenpide, vaativuusluokka 5–7 

 

 

37,50 € 

 

Toimenpide, vaativuusluokka 8–10 

 

 

54,90 € 

 

Toimenpide, vaativuusluokka 11– 

 

 

77,00 € 

 

Proteesin pohjaus 

 

 

54,90 € 

 

Proteesin korjaus 

 

 

37,50 € 
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Akryyliosa- ja kokoproteesi 

 

 

183,50 € 

 

Kruunut ja sillat hampaalta 

 

 

183,50 € 

 

Rankaproteesi 

 

 

222,70 € 

Käyttämättä jätetystä ja peruuttamattomasta varauksesta veloitetaan 18 vuotta täyttäneiltä 

50,80 euroa. 

 

Käyttämättä jätetystä palvelusta perittävä maksu 

Asiakasmaksulaki 3 § 

Koskee terveydenhuollon palveluihin etukäteen varattuja aikoja. Maksu on 50,80 euroa, ja se 

peritään kaikilta 18 vuotta täyttäneiltä. Jos varatun ajan peruuttamatta jättämiseen on 

perusteltu syy, maksua ei peritä. Peruutus on tehtävä viimeistään yhtä arkipäivää ennen 

varattua aikaa. Huomaa, että maksu voidaan veloittaa, vaikka käynti itsessään olisi 

maksuton. 

 

Lääkärintodistukset ja -lausunnot 

Lääkärin ja hammaslääkärin antamasta todistuksesta ja lausunnosta voidaan periä 

todistuksen ja lausunnon laadusta riippuen enintään 50,80 euroa. Ajokorttilaissa (386/2011) 

säädetyn ajo-oikeuden saamiseksi tai säilyttämiseksi tarvittavasta lääkärintodistuksesta 

voidaan kuitenkin periä enintään 61,00 euroa. Maksua ei saa periä kansanterveystyössä 

hoitoon liittyvästä todistuksesta tai lausunnosta eikä koulu- tai opiskeluterveydenhuollon 

yhteydessä kerättyihin tietoihin perustuvasta terveystodistuksesta (nuorison terveystodistus). 

(asiakasmaksuasetus 23 §) 

Perusterveydenhuollossa annettavien lääkärintodistusten ja -lausuntojen maksut  

 

Maksuttomat 

todistukset ja 

lausunnot 

 

- 

 Hoitoon liittyvä lausunto 

 B-lausunto lääkekorvauksia varten 

 B-lausunto kuntoutusta varten 

 B-lausunto työkyvyttömyydestä 

 A-todistus 

 A-todistus sairaan lapsen hoidosta 

 Todistus matkakorvausta varten 

 Äitiystodistus 

 Karanteenitodistus 

 Todistus hoitotarvikkeiden ilmaisjakelua 
varten 

 Nuorison terveystodistus  

 

 

 

 

 Elintarviketyöntekijän salmonellatodistus 

 HIV-todistus 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110386


10 

 

 

 

Luokka 1 

 

 

20,00 € 

 TBC-todistus 

 Rokotustodistus 

 Todistus INVA-pysäköintiä varten 

 Suppean lomakkeen täyttäminen 

 Todistus kuljetuspalvelua varten 

 B-lausunto verotusta varten 

 

 

 

Luokka 2 

 

 

 

50,80 € 

 Merimiestodistus 

 Todistus sukelluslupaa varten 

 Todistus lentolupaa varten 

 C-lausunto 

 Laajan lomakkeen täyttäminen 

 T-todistus 

 Todistus tai lausunto vieraalla kielellä 

 E-lausunto (ilman potilasasiakirjojen 
kopioita) 

 

Erikoissairaanhoidossa annettavien lääkärintodistusten ja -lausuntojen maksut  

  

Perusmaksu 

Kyseisen 

erikoisalan 

erikoislääkäri 

 
B-lausunto, lyhyt. Esim. lääkekorvauksia tai muita 
etuuksia varten 
  

  

14,19 € 

  

21,29 € 

  
B-lausunto, laaja (aikaa vievä). Esim. 
työkyvyttömyyttä, kuntoutusta tai eläkettä varten 
  

  

16,22 € 

  

24,33 € 

  
C-lausunto, lyhyt. Esim. hoitotukea tai vastaavaa 
varten 
  

  

14,19 € 

  

21,29 € 

  
  
Muu vapaamuotoinen todistus tai lausunto 
  

  

16,22 € 

  

24,33 € 

  
Lausunto oikeustoimikelpoisuudesta 
  

  

24,33 € 

  

36,50 € 

  
E-lausunto, tavallinen 
  

  

10,14 € 

  

15,21 € 

  
E-lausunto, laaja (yksisivuinen) 
  

  

17,74 € 

  

26,61 € 

  
E-lausunto, laaja ja aikaa vievä (kaksisivuinen) 
  

  

24,33 € 

  

36,50 € 
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Muut todistukset ja lausunnot 

 

Ajokorttitodistus 

  

 

  

61,00 

 

Lausunto oikeudenkäyntiä varten aiemmin tehdyn tutkimuksen 

tai sairauskertomuksen perusteella 

  

  

20,00 € 

 

Lausunto oikeudenkäyntiä varten viranomaisen pyynnöstä 

tehdystä tutkimuksesta 

 

  

32,00 € 
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3. Sairaalapalvelut 

 

Pohjanmaan hyvinvointialueen sairaalapalveluiden toimiala käsittää akuuttisairaalan ja hoito-

osastot, joiden päätehtävänä on tuottaa kiireellistä ja suunniteltua erikoissairaanhoitoa koko 

alueelle. Somaattisen hoidon lisäksi tarjotaan tarvittaessa kriisi- ja sosiaaliavun päivystystä. 

Sairaalapalveluihin kuuluvat myös diagnostiset ja lääkinnälliset tukipalvelut. 

Akuuttisairaala 

 

Yhteispäivystysmaksu 

 

 

41,20 € 

 Peritään kaikilta 18 vuotta täyttäneiltä 

 Ei peritä henkilöiltä, jotka palaavat 

toiseen hoitoyksikköön tai 

kunnalliseen vanhainkotiin.  

 (asiakasmaksuasetus 8 §) 

 

Päivystysmaksu 

 

 

28,30 € 

 Peritään kaikilta 18 vuotta täyttäneiltä 

 Kello 20.00–8.00 sekä lauantaisin, 

sunnuntaisin ja pyhäpäivinä. 

 

Kriisi- ja sosiaalipäivystys 

 

  

- 

 

 Maksuton 

 

Hoito-osastot 

 

Hoitopäivämaksu 

 

 

48,90 € 

 Maksu lyhytaikaisesta laitoshoidosta 

 Peritään kalenterivuorokautta kohden 

(vuorokausi vaihtuu klo 0.00) 

 ”Hoitopäivämaksun saa periä vain 

kerran kalenterivuorokaudelta. Jos 

asiakas siirtyy välittömästi toiseen 

laitokseen, lähettävä laitos ei saa 

periä maksua siltä päivältä, jona 

asiakas siirtyy.” 

(asiakasmaksuasetus 12 §) 

 Maksu veloitetaan sekä 

yleislääketieteen osastoilla että 

erikoissairaanhoidossa.  

 Alle 18-vuotiailta lapsilta laskutetaan 

korkeintaan 7 

hoitopäivää/kalenterivuosi 

Hoitopäivämaksu  

(vapaakortti) 

 

22,50 €  Maksukaton täytyttyä (vapaakortti) 

 Maksu lyhytaikaisesta laitoshoidosta 

 Peritään kalenterivuorokautta kohden 

 Maksutonta alle 18-vuotiaille lapsille 

Hoitopäivämaksu  

(lääketieteellinen kuntoutus) 

 

16,90 €  Peritään kalenterivuorokautta kohden 

 Maksukaton täyttymisen jälkeen 

maksuja ei peritä.  
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 Peritään kaikilta 18 vuotta täyttäneiltä  

 ”Vammaiselle henkilölle 

terveydenhuoltolain 29 §:n 

1 momentin 7 kohdassa tarkoitettuna 

laitoshoitona annetusta 

kuntoutushoidosta tai 

kehitysvammaisten erityishuoltona 

annetusta kuntoutushoidosta voidaan 

periä enintään 16,90 euroa 

hoitopäivältä.” (asiakasmaksuasetus 

14 §) 

 

Päivä- ja yöhoito  

 

 

22,50 € 

 Peritään kaikilta 18 vuotta täyttäneiltä 

 ”Jos hoidollisista syistä on 

tarkoituksenmukaista, että henkilö on 

terveyskeskuksessa, sairaalassa tai 

sen toimintayksikössä taikka 

sosiaalihuollon laitoksessa tai muussa 

toimintayksikössä hoidettavana vain 

joko päivällä (päivähoito) tai yöllä 

(yöhoito), voidaan häneltä periä 

12 §:ssä säädetyn maksun sijasta 

enintään 22,50 euroa 

vuorokaudessa.” 

(asiakasmaksuasetus 13 §) 

 

Perhehuone 

(synnytys) 

 

 

30,00 € 

 

 Peritään kalenterivuorokautta kohden 

 

Hengityshalvauspotilaat 

 

 

- 

 

 Hengityshalvauspotilailta ei peritä 

asiakasmaksuja 
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4. Koti- ja asumispalvelut 

Pohjanmaan hyvinvointialueen koti- ja asumispalvelujen toimiala käsittää henkilöiden kotona 

annettavat hoidon ja palvelut sekä asumispalvelut.  

Kotiin annettavat palvelut  

Kotiin annettaviin palveluihin lukeutuvat kotipalvelu, kotisairaanhoito ja kotihoito eli integroitu 

kotipalvelu ja kotisairaanhoito sekä niihin liittyvät tukipalvelut. 

Maksut jatkuvista ja säännöllisistä kotiin annettavista palveluista, palveluasumisesta ja 

senioriasumisesta määräytyvät palvelutuntien määrän, asiakkaan maksukyvyn ja perheen 

koon mukaan. Maksuperuste määräytyy asiakkaan palvelupäätöksen perusteella. Jos 

palvelun tarpeessa tai palvelun saatavuudessa tapahtuu muutoksia, palvelupäätöstä on 

muutettava ja maksuperustetta tarkistettava. 

Tilapäisestä kotihoidosta veloitetaan tuntikohtainen maksu. Useista saman päivän aikana 

tehdyistä käynneistä veloitetaan käyntien yhteenlasketun keston mukaan. Kotihoidon ja 

palveluasumisen yhteydessä annettavista ja asiakkaan suunnitelmaan sisältyvistä 

tukipalveluista saa veloittaa kohtuullisen maksun. Myös näitä maksuja voidaan alentaa tai ne 

voidaan jättää perimättä takautuvasti erillisen hakemuksen perusteella. Asiakasmaksun 

vahvistamiseksi käytetään lomake ”Selvitys asiakasmaksun määrittämiseksi; kotipalvelu ja 

pitkäaikainen palveluasuminen”. 

Senioriasuminen  

Senioriasumisessa tarjotaan hoitoa ja palveluja kotiin annettavien palvelujen mukaisesti, ja 

niiden maksut ovat kotiin annettavien palvelujen maksujen mukaiset. 

Palveluasuminen 

Maksut jatkuvista ja säännöllisistä kotiin annettavista palveluista, pitkäkestoisesta 

palveluasumisesta määräytyvät asiakkaan tarpeiden, palvelutuntien määrän, asiakkaan 

maksukyvyn ja perheen koon mukaan samoin kuin kotihoidon maksut. Asiakkaan 

palvelukokonaisuuden tulee vastata palvelupäätöksessä esitettyä. Jos palvelun tarpeessa tai 

palvelun saatavuudessa tapahtuu muutoksia, palvelupäätöstä on muutettava ja 

maksuperustetta tarkistettava. 

Jatkuvan ja säännöllisen kotihoidon tulorajat ja maksut 

Perheen koko, 

henkilömäärä 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

Tuloraja, euroa 

kuukaudessa 

588 1084 1701 2103 2546 2924 

 

 Maksuprosentti perheen koon mukaan 

Palvelutunnit 

kuukaudessa 

 

 

1 

henkilö 

 

2 

henkilöä 

 

3 

henkilöä 

 

4 

henkilöä 

 

5 

henkilöä 

 

6 

henkilöä 

tai 

enemmän 



15 

 

4 tuntia tai 

vähemmän 

 

8,00 

 

7,00 

 

6,00 

 

6,00 

 

6,00 

 

6,00 

5 10,00 8,75 7,50 7,50 7,50 7,50 

6 12,00 10,50 9,00 9,00 9,00 9,00 

7 14,00 12,25 10,50 10,50 10,50 10,50 

8 16,00 14,00 12,00 12,00 12,00 12,00 

9 17,00 14,75 12,50 12,50 12,50 12,00 

10 18,00 15,50 13,00 13,00 13,00 12,00 

11 19,00 16,25 13,50 13,50 13,50 12,00 

12 20,00 17,00 14,00 14,00 14,00 12,00 

13 21,00 17,75 14,50 14,50 14,00 12,00 

14 22,00 18,50 15,00 15,00 14,00 12,00 

15 23,00 19,25 15,50 15,50 14,00 12,00 

16 24,00 20,00 16,00 16,00 14,00 12,00 

17 24,50 20,50 16,50 16,00 14,00 12,00 

18 25,00 21,00 17,00 16,00 14,00 12,00 

19 25,50 21,50 17,50 16,00 14,00 12,00 

20 26,00 22,00 18,00 16,00 14,00 12,00 

21 26,50 22,50 18,50 16,00 14,00 12,00 

22 27,00 23,00 19,00 16,00 14,00 12,00 

23 27,50 23,50 19,00 16,00 14,00 12,00 

24 28,00 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 

25 28,50 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 

26 29,00 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 

27 29,50 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 

28 30,00 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 

29 30,50 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 

30 31,00 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 

31 31,50 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 

32 32,00 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 

33 32,50 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 

34 33,00 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 

35 33,50 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 

36 34,00 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 

37 34,50 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 

38 tai 

enemmän 

35,00 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 

 

 

 

 

 



16 

 

Muut kotihoidon maksut  

 

 
 
Tilapäinen kotipalvelu, tuntiveloitus  
  

  

 15 €/h (vähimmäiskäyntiaika 15 
minuuttia) 

 Pyöristys kuten säännöllisessä 
kotihoidossa  
  
 

  
ALVAR-palvelu  
  

  

 Laitevuokra 35 €/kuukausi 

 Hoito ja sisältö: kuten säännöllisen 
kotihoidon maksut (korvaa fyysisen 
käynnin)  

  

  
Tilapäinen kotipalvelu / lapsiperheet, 
tuntiveloitus  
  

  

 15 € (3 h tai vähemmän)  

 30 € (yli 3 h)  
  

  
Kotisairaanhoidon käynti  
  

  

 12 €/käynti  

  
Tehostettu kotisairaanhoito  
  

  

 12 €/käynti 

 

Kotihoidon tukipalvelut 

Kotihoidon tukipalveluiden avulla tuetaan kotona selviytymistä. Tukipalveluita ovat muun 

muassa ateria-, kylvetys- ja turvapuhelin palvelut, sekä muut teknologiset palvelut. 

Tukipalveluihin kuuluu lisäksi kauppapalvelu, apteekkipalvelu, lumipalvelu ja 

ruohonleikkuupalvelu. Osa palveluista järjestetään vain sotainvalideille/rintamaveteraaneille 

ja muut ohjataan yksityisen palvelun piiriin.  

 

Kotihoidon tukipalveluiden maksut 

 

 
Lounas kotihoidon asiakkaille kuljetuksineen  
  

  

 9,70 €  

  
Kuljetus (sis. ruokakuljetus Kårkullaan) 
  

  

 2 € 

  
Turvapuhelin (kuukausimaksu laitteen 
vuokrasta)  
  

  

 35 € 
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Turvahälytys, käyntimaksu 

 15€ /käynti, max.150€ /kk 
(tilapäinenkotihoidon asiakas/ 

            tukipalveluasiakas)  

 Kuluneen ajan mukaan 
            (säännöllinen kotihoidon asiakas) 
  

  
Sauna- ja kylvetyspalvelu 
  

  

 8,50 € 

  
Kuljetus saunaan 
  

  

 4 €/yhdensuuntainen matka  

  
Päivätoiminta koko päivä 
  

  

 3,50 €/h (enint. 22,50 €) 
  

  
Kuljetus palveluun ja päivätoimintaan 
  

  

 4 €/yhdensuuntainen matka  

  
Saattajapalvelu 
  

 Kuluneen ajan mukaan säännöllinen 
kotihoidon asiakas) 

 15 € /h (tilapäinen kotihoidon 
asiakas) 

  

  
Lumenluonti, ruohonleikkaus 
  

  

 15 €/kerta  

  
Kauppapalvelu  
  

  

 10 €/kerta  

  
Evondos-lääkerobotti  
  

  

 Laitevuokra 35 €/kuukausi  
 

 

Kuntosalitoiminta vanhushuollon toimintapisteissä   

 
Närpiön kaupunki, kuntosalitoiminta  

  
  

  

 31,50 €/kausi  

 
Vaasan kaupunki 

  

 
Kuntosalitoiminta  

  
  

  

 23 € (Vähäkyrö, 1 x viikossa) 

 46 € (Vaasa, 2 x viikossa)  

  
Aamu-uinti  

  
  

  

 5,50 €/kerta  

  
Vesivoimistelu  

   

  

 8 €/henkilö  
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Erikoisryhmät, kausi  

  
  

  

 23 €/kausi 

 

Senioriasumisen ja ikäihmisten palveluasumisen ateriapalvelun maksut  

 

Aamiainen  
 
 

2,00 € 

 
Lounas  

 
 

7,70 € 

 
Päivällinen  

 
 

3,80 € 

 
Kahvi  

 
 

1 € 

 
Ateriapalvelu  

 
 

14,50 €/päivä  

 
Ateriapalvelun kotiinkuljetus 

 
 

2 € 

 
Ateriamaksu/kuukausi  

 
 

435 € 

 

Tehostettu palveluasuminen (ympärivuorokautinen palveluasuminen) 

Pitkäkestoisen tehostetun palveluasumisen maksuista määrätään asiakasmaksulain 

7 c §:ssä. Kunta saa periä asiakkaalta kuukausimaksun mainitusta palvelusta. Maksu 

vahvistetaan asiakkaan (ja mahdollisen puolison) kuukausittaisten nettotulojen perusteella. 

Maksu saa olla enintään 85 prosenttia asiakkaan kuukausituloista, joista on tehty laissa 

säädetyt vähennykset.  

Jos asiakkaan avio- tai avopuoliso jää kotiin asumaan ja tehostettuun palveluasumiseen 

siirtyvän henkilön tulot ovat suuremmat, palvelumaksu saa vähennysten jälkeen olla enintään 

42,5 prosenttia puolisoiden yhteenlasketuista kuukausituloista. Tällöinkin on nettotuloista on 

ensin tehtävä laissa säädetyt vähennykset. Asiakkaan henkilökohtaiseen käyttöön on jäätävä 

vähintään 164 euroa kuukaudessa. Asiakasmaksun vahvistamiseksi käytetään lomake 

”Selvitys asiakasmaksun määrittämiseksi; tehostettu palveluasuminen”.  
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Maksun perusteena olevat tulot  

Kun 7 c §:n mukaisia maksuja määritetään, otetaan huomioon asiakkaan (tai hänen 

puolisonsa) jatkuvat tai vuosittain toistuvasti saadut tulot ennakonpidätyksen ja 

ennakonkannon jälkeen (nettotulot). Maksun perusteena olevat tulot (10 b §): 

 eläkkeet, myös ulkomailta saadut 

 hoitotuki 

 vuosittain toistuvasti saatuja tuloja ovat esimerkiksi osinko- ja korkotulot 

 vuokratulot 

 muut säännölliset tulot 

 laskennallinen metsätulo 

 

Asiakasmaksuja laskettaessa tuloista tehtävät vähennykset  

Ennen kuin pitkäaikaisen palveluasumisen maksut määrätään, asiakkaan (ja mahdollisen 

puolison) tuloista on tehtävä seuraavat vähennykset (10 c ja 10 d §)  

 Palveluasumisen vuokra vähennettynä asumistuella 

 

 Laissa terveydenhuollon ammattihenkilöistä tarkoitetun terveydenhuollon 

ammattihenkilön määräämien ja sairausvakuutuslain mukaan korvattavien lääkkeiden 

todelliset kustannukset, kuitenkin enintään sairausvakuutuslain mukaisen 

vuosiomavastuun verran. Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 

tarkoitetun terveydenhuollon ammattihenkilön määräämien ja terveydenhuollon 

ammattihenkilön asiakkaan terveydelle tarpeellisiksi arvioimien muiden lääkkeiden, 

kliinisten ravintovalmisteiden ja perusvoiteiden kustannukset, joihin asiakas on 

oikeutettu saamaan korvausta sairausvakuutuslain nojalla.  

 

 Edunvalvojan palkkion perusmaksu, jonka suuruudesta säädetään holhoustoimesta 

annetun lain (442/1999) 44 §:n 5 momentin nojalla. Edunvalvojan palkkio kuitenkin 

enintään edellä tarkoitetun edunvalvojan palkkion perusmaksun suuruisena. 

 

 Asumiskustannukset otetaan huomioon seuraavasti:  

o omistusasunnosta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset kulut viimeisten 

kuuden kuukauden ajalta. Vähennys on voimassa niin kauan, kun menot ovat 

ajankohtaiset, mutta korkeintaan kuudeksi kuukaudeksi.  

o vuokra-asunnon vuokra ja muut asumisesta aiheutuvat välttämättömät ja 

kohtuulliset kulut asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain (481/1995) 

52 §:ssä tarkoitetulta vuokralaisen irtisanomisajalta  

o asumisoikeusasunnon asumisoikeusasunnoista annetun lain (650/1990) 

16 §:ssä tarkoitettu käyttövastike ja muut asumisesta aiheutuvat 

välttämättömät ja kohtuulliset kulut kolmelta kuukaudelta. 

Tehostetun palveluasumisen kuukausimaksu 
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Tehostetun palveluasumisen kuukausimaksu 

 

Asiakasmaksulain 

mukaan 

 

 

Palveluasunnon vuokra 

 

 

Palveluyksikön 

mukaan 

 

Henkilökohtaiseen käyttöön jäävä summa  

 

 

164,00 €/kuukausi 

 

Perushyödykkeet, hygieniatuotteet 

wc-paperi, suihkusaippua, perusvoide (ei reseptilääke), 

kertakäyttöiset käsipyyhkeet 

 

 

 

13,00 €/kuukausi 

 

Laitoshoito 

Pitkäaikaisen laitoshoidon maksut perustuvat lain sosiaali- ja terveydenhuollon 

asiakasmaksuista (734/1992) 7 c §:ään, ja lyhytkestoisen laitoshoidon maksut asetuksen 

sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (912/1992) 12 §:ään. Pitkäaikaisen 

laitoshoidon maksu veloitetaan hoidon aloituspäivästä lähtien, kun ympärivuorokautisen 

hoidon arvioidaan kestävän kauemmin kuin kolme kuukautta. Muussa tapauksessa maksu 

määrätään, kun henkilö on ollut laitoshoidossa yli kolme kuukautta ja hoidontarpeen 

arvioidaan jatkuvan. Maksu saa olla enintään 85 prosenttia asiakkaan nettokuukausituloista, 

ja asiakkaan henkilökohtaiseen käyttöön on jäätävä vähintään 110 euroa. Maksuun sisältyvät 

asuminen, ateriat ja lääkkeet. 

Laitoshoidon maksut 

 

Maksu lyhytaikaisesta laitoshoidosta 

 

Asiakasmaksulain 

mukaan 

 

 

Tilapäinen laitoshoito, intervallihoito 

 

 

48,90 €/vuorokausi 

 

Tilapäinen laitoshoito, intervallihoito maksukaton täyttymisen 

jälkeen 

 

 

22,50 €/vuorokausi 

 

Maksu omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana tarjottavista 

palveluista 

 

 

11,40 €/vuorokausi 

 

Henkilökohtaiseen käyttöön jäävä summa 

 

 

110,00 €/kuukausi 
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5. Kuntoutus- ja vammaispalvelut 

 

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntoutustoimialaan kuuluvat kuntoutus- ja vammaispalvelut. 

Kuntoutuspalvelut kuuluvat olennaisena osana muihin avohoidon, kotihoidon, 

palveluasumisen ja osastohoidon palveluihin. Palveluita voidaan tarjota digitaalisina 

palveluina, fyysisinä kotikäynteinä tai palveluyksiköissä.  

Vammaispalvelu on palvelua henkilöille, joilla on sairauden tai vamman seurauksena 

pitkäaikaisia tai pysyviä vaikeuksia osallistua arjen toimintoihin itsenäisesti. 

Vammaispalvelulain nojalla myönnettävät palvelut ovat pääsääntöisesti maksuttomia. 

 

Avokuntoutus 

Kuntoutuspalvelut ovat kohdennettuja, ja ne voivat käsittää mitä tahansa yksittäisistä 

hoitokerroista monialaisiin selvitys- ja kuntoutusohjelmiin käypä hoito -suositusten ja tutkitusti 

toimivien menetelmien mukaan. Kuntoutuksen perustan muodostaa kuntoutussuunnitelma, 

joka laaditaan yhdessä kuntoutuksen saajan kanssa tämän yksilöllisistä tarpeistaan lähtien 

ottaen huomioon henkilön ja hänen omaistensa resurssit. Kuntoutukseen sisältyy 

luonnollisena osana apuvälineiden tarpeen arviointi, ja apuvälineiden tulee tukea henkilön 

arjen toiminnallisuutta kotona, työssä tai muilla tärkeillä elämänalueilla. Ikääntyneen henkilön 

kotona asumisen tukipalveluja annetaan ennaltaehkäisevinä kuntoutustoimina kotona sekä 

säännöllisen päivätoiminnan muodossa. Monialainen kotikuntoutus tarkoittaa intensiivistä 

kuntoutusjaksoa, jonka tavoitteena on lisätä henkilön itsenäisyyttä arjessa. 

Fysiatrinen poliklinikka  

 

 

Käynti fysiatrilla 

 

 

41,20 € 

 

Sarjassa annettava hoidon maksut  

Maksu voidaan periä enintään 45 hoitokerralta kalenterivuoden aikaan. 

 Maksu hoitokertaa tai 

käyntiä kohden  

 

Lääketieteellinen kuntoutus sairaalassa 

 

 

11,40 € 

 

Fysioterapia 

 

 

11,40 € 

 

Puheterapia 

 

 

11,40 € 
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Ravitsemusterapia 

 

 

11,40 € 

 

Toimintaterapia 

 

 

11,40 € 

 

Lymfaterapia 

 

 

11,40 € 

 

Kotikuntoutus  

11,40 € 

 

 

 

Maksuttomat palvelut 

 

 

 Alle 18-vuotiaiden lasten hoito ja terapia 

 Apuvälinelainaus 

 Vammaisten henkilöiden kuntoutusohjaus 

 Rintamaveteraanien ja sotainvalidien kuntoutus 

 

Osastokuntoutus 

Osastokuntoutus on tarkoitettu kotona asuville ikäihmisille, jotka tarvitsevat kuntoutusta 

kotona asumisen tueksi. Tähän asiakasryhmään lukeutuvat myös omaishoidon tuen piiriin 

kuuluvat asiakkaat. 

 

Tilapäinen laitoshoito, intervallihoito 

 

 

48,90 €/vuorokausi 

 

Tilapäinen laitoshoito, intervallihoito 

maksukaton täyttymisen jälkeen 

 

 

22,50 €/vuorokausi 

 

Tilapäinen laitoshoito, psykiatria 

 

 

22,50 €/vuorokausi 

 

Maksu omaishoitajan lakisääteisen vapaan 

aikana tarjottavista palveluista 

 

 

11,40 €/vuorokausi 

 

Henkilökohtaiseen käyttöön jäävä summa 

 

110,00 €/kuukausi 
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Alle 18-vuotiailta henkilöiltä lyhytkestoisesta suljetusta hoidosta voidaan veloittaa maksu 

enintään seitsemältä hoitopäivältä kalenterivuoden aikana. Pitkäaikaisen hoidon (yli kolme 

kuukautta) asiakasmaksu kuukaudessa saa olla enintään 85 prosenttia asiakkaan 

nettotuloista, joista on tehty laissa määritetyt vähennykset. Jos asiakkaan tulot ovat 

suuremmat kuin hänen puolisonsa, maksu saa olla enintään 42,5 prosenttia puolisoiden 

yhteenlasketuista kuukausituloista. Kuntoutusosaston pitkäaikaisen hoidon asiakkaalle tulee 

jäädä henkilökohtaiseen käyttöön vähintään 110 euroa kuukaudessa. 

 

Vammaispalvelut 

Vammaisten palveluasuminen 

Tämä asumismuoto on tarkoitettu vaikeasti toimintarajoitteiselle henkilölle, joka vammansa 

tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee palvelua suoriutuakseen tavanomaisista 

elämän toiminnoista. Palveluasuminen käsittää asunnon ja asumiseen vammaispalvelulain 

nojalla liittyvät palvelut. Tällaiset palvelut liittyvät muun muassa liikkumisessa, 

henkilökohtaisessa hygieniassa, pukeutumisessa, ruokahuollossa ja kodin siisteydestä 

huolehtimisessa avustaminen. 

Palvelu järjestetään esimerkiksi henkilökohtaisen avustajan, kotipalvelun tai ostopalvelun tai 

palvelutalon muodossa. Kaikki asumiseen liittyvät palvelut ovat vaikeasti toimintarajoitteisille 

henkilöille maksuttomia. Jos muut palvelut eivät ole riittäviä tai eivät sovi toimintarajoitteiselle 

henkilölle, hänelle järjestetään palveluasuminen kehitysvammalain nojalla. Ylläpidosta 

peritään maksut jäljempänä kuvatusti. 

Ylläpidon maksut 

Ryhmäasuntolan saunatilan käyttö, 

kertamaksu  

 

3,25 €/kerta  

Pesutuvan käyttö, kertamaksu 

 

3,25 €/kerta  

Ryhmäasuntolan vesimaksu,  

kuukausimaksu  

 

 

21,10 €/kuukausi/henkilö  

Muu ylläpitomaksu, 

yleisten tilojen koneiden, aineiden ym.  

tarvikkeiden käyttö, kuukausimaksu  

 

30,65 €/kuukausi  

Muu ylläpitomaksu,  
yksikön välineiden ja aineiden käyttö  
omaan huoneeseen, kuukausimaksu 

 
 

4,35 €/kuukausi  
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Muu ylläpitomaksu,  

käyttösähkö / kk   

23,20 €/kuukausi  

Perustarvikemaksu  

(asiakas voi itsekin hankkia) 

13 €/ kk 

Ateriamaksu enintään päivässä  

(omakustannushinta) 

 

10,75 €/päivä 

aamiainen  

 

 

1,60 €/ateria 

lounas 

 

3,95 €/ateria 

päivällinen  

 

3,60 €/ateria 

iltapala  1,60 €/ateria 

 

Muut vammaispalvelujen maksut 

Ateriamaksu päivä- ja työtoiminnassa 4,60 €/päivä  

Ateriamaksut koululaisten iltapäivähoidossa, 

aamiainen, välipala  1,15 €/ateria 

 

Ateriamaksut koululomien aikana, 

aamiainen, välipala  

 

1,15 €/ateria 

Ateriamaksu koululomien aikana, lounas  

 

3,05 €/ateria 

 

Tilapäisen hoidon maksu 

Tilapäisen hoidon maksu yli 16-vuotiailta 

henkilöiltä (maksuton alle 16-vuotiaille 

lapsille) 

 

 

 

11,40 €/vuorokausi 

Kehitysvammaisten  

leirimaksu 

 

17,35 €/vuorokausi 
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6. Psykososiaaliset palvelut 

Pohjanmaan hyvinvointialueen psykososiaalisten palvelujen toimialaan kuuluvat 

mielenterveyden ja riippuvuuksien hoito sekä avohoitopalvelut, osastohoito ja perus- ja 

erikoistasoinen laitoskuntoutus. Toimiala vastaa lisäksi mielenterveys- ja päihdekuntoutujien 

asumispalveluista. 

Maksuttomat palvelut  

 Perus- ja erityistason palveluissa annettavat polikliiniset mielenterveys- ja 
päihdehuollon ohjaus ja neuvontapalvelut ja kiireetön ja akuutti psykososiaalinen 
tuki  

 Perus- ja erityistason palveluissa toteutettava mielenterveyshäiriöiden tutkimus, 
hoito ja lääkinnällinen kuntoutus ja päihdehuoltoa koskeva tutkimus, hoito ja 
lääkinnällinen kuntoutus  

 Avohuollossa toteuttava sosiaalityö, sosiaaliohjaus ja sosiaalisen kuntoutuksen 
palvelut 

 Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien päivätoiminta ja –päiväosastotoiminta 

  

Hoito-osastot 

  

  

  

  

Hoitopäivämaksu 

  

  

  

  

  

22,50 €/vuorokausi 

 Maksu lyhytaikaisesta 
laitoshoidosta 

 Peritään kalenterivuorokautta 
kohden 

 Alle 18-vuotiailta lapsilta 
laskutetaan korkeintaan 7 
hoitopäivää/kalenterivuosi 

 ”Maksuja ei saa myöskään periä 
mielenterveyslain 9 §:n 
perusteella järjestetyn tarkkailun 
ajalta, jos tarkkailtavaksi otettua 
ei tarkkailun perusteella määrätä 
mainitun lain 8 §:ssä tarkoitettuun 
tahdosta riippumattomaan 
hoitoon.” (asiakasmaksuasetus 
12 §) 

  

Laitosmuotoinen 

päihdekuntoutus 

  

  

48,90 €/vuorokausi 

 Pixne klinikka 

 Hyvinvointialueen ulkopuolelta 
ostettavassa laitosmuotoisessa 

  

Laitosmuotoinen 

päihdekuntoutus 

(vapaakortti) 

  

  

 

22,50 €/vuorokausi 

  

 
 

 Pixne klinikka 

 Hyvinvointialueen ulkopuolelta 
ostettavassa laitosmuotoisessa 
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Tehostettu palveluasuminen / ympärivuorokautinen palveluasuminen 

Pitkäkestoisen tehostetun palveluasumisen maksuista määrätään asiakasmaksulain 

7 c §:ssä. Kunta saa periä asiakkaalta kuukausimaksun mainitusta palvelusta. Maksu 

vahvistetaan asiakkaan (ja mahdollisen puolison) kuukausittaisten nettotulojen perusteella. 

Maksu saa olla enintään 85 prosenttia asiakkaan kuukausituloista, joista on tehty laissa 

säädetyt vähennykset.  

Jos asiakkaan avio- tai avopuoliso jää kotiin asumaan ja tehostettuun palveluasumiseen 

siirtyvän henkilön tulot ovat suuremmat, palvelumaksu saa vähennysten jälkeen olla enintään 

42,5 prosenttia puolisoiden yhteenlasketuista kuukausituloista. Tällöinkin on nettotuloista on 

ensin tehtävä laissa säädetyt vähennykset. Asiakkaan henkilökohtaiseen käyttöön on jäätävä 

vähintään 164 euroa kuukaudessa.  Asiakasmaksun vahvistamiseksi käytetään lomake 

”Selvitys asiakasmaksun määrittämiseksi; tehostettu palveluasuminen”. 

 

Tehostetun palveluasumisen kuukausimaksu 

 

Asiakasmaksulain 

mukaan 

  

 

 

Palveluasunnon vuokra 

  

 

  

Palveluyksikön 

mukaan 

 

Henkilökohtaiseen käyttöön jäävä summa  

 

 

  

164,00 €/kuukausi 

  

Kun 7 c §:n mukaisia maksuja määritetään, otetaan huomioon asiakkaan (tai hänen 

puolisonsa) jatkuvat tai vuosittain toistuvasti saadut tulot ennakonpidätyksen ja 

ennakonkannon jälkeen (nettotulot). Maksun perusteena olevat tulot (10 b §): 

 eläkkeet, myös ulkomailta saadut 

 hoitotuki 

 vuosittain toistuvasti saatuja tuloja ovat esimerkiksi osinko- ja korkotulot 

 vuokratulot 

 muut säännölliset tulot 

 laskennallinen metsätulo 

Ennen kuin pitkäaikaisen palveluasumisen maksut määrätään, asiakkaan (ja mahdollisen 

puolison) tuloista on tehtävä seuraavat vähennykset (10 c ja 10 d §) 

 Palveluasumisen vuokra vähennettynä asumistuella 

 Laissa terveydenhuollon ammattihenkilöistä tarkoitetun terveydenhuollon 

ammattihenkilön määräämien ja sairausvakuutuslain mukaan korvattavien lääkkeiden 

todelliset kustannukset, kuitenkin enintään sairausvakuutuslain mukaisen 

vuosiomavastuun verran. 

 Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa tarkoitetun terveydenhuollon 

ammattihenkilön määräämien ja terveydenhuollon ammattihenkilön asiakkaan 
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terveydelle tarpeellisiksi arvioimien muiden lääkkeiden, kliinisten ravintovalmisteiden 

ja perusvoiteiden kustannukset, joihin asiakas on oikeutettu saamaan korvausta 

sairausvakuutuslain nojalla. 

 Edunvalvojan palkkion perusmaksu, jonka suuruudesta säädetään holhoustoimesta 

annetun lain (442/1999) 44 §:n 5 momentin nojalla. 

Edunvalvojan palkkio kuitenkin enintään edellä tarkoitetun edunvalvojan palkkion 

perusmaksun suuruisena. 

 Asumiskustannukset otetaan huomioon seuraavasti:  

o omistusasunnosta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset kulut viimeisten 

kuuden kuukauden ajalta. Vähennys on voimassa niin kauan, kun menot ovat 

ajankohtaiset, mutta korkeintaan kuudeksi kuukaudeksi.  

o vuokra-asunnon vuokra ja muut asumisesta aiheutuvat välttämättömät ja 

kohtuulliset kulut asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain (481/1995) 

52 §:ssä tarkoitetulta vuokralaisen irtisanomisajalta asumisoikeusasunnon 

asumisoikeusasunnoista annetun lain (650/1990) 16 §:ssä tarkoitettu 

käyttövastike ja muut asumisesta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset 

kulut kolmelta kuukaudelta 

Asiakkaan vähimmäiskäyttövara on pitkäaikaisessa palveluasumisessa 504,06€/kk, mikä on 

sama kuin toimeentulotuen perusosa. Tuetussa palveluasumisessa käyttövaraa ei ole. 

Käyttövaralla on tarkoitus kattaa esimerkiksi asukkaan ravintomenot, hygieniamenot, parturi-

kampaamomaksut, jalkojenhoitajan palvelut, vähäiset terveydenhuoltomenot ( esimerkiksi 

lääkärin, kotisairaanhoidon ja fysioterapeutin palvelut, sairaala- ja kotisairaalamaksut, 

silmälasit ja hammashoito), kauppapalvelu, lääkkeet (sikäli kun niitä ei huomioitaisi 

vähennyksenä muutoin asiakasmaksua laskettaessa), paikallisliikenteen maksut, 

henkilökohtaisten sanomalehtien tilausmaksut, puhelimen käyttömenot, vaatemenot sekä 

harrastustoiminnan menot.  
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7. Asiakasmaksujen perimättä jättäminen ja 
alentaminen ja palveluseteliarvon korottaminen  
 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksun alentaminen tai perimättä jättäminen on 

mahdollista niissä tilanteissa, joissa asiakasmaksu heikentää asiakkaan toimeentulon 

edellytyksiä ja elatusvelvollisuuden toteutumista (asiakasmaksulaki 11 §). Asiakasmaksun 

perimättä jättäminen ja alentaminen ovat ensisijaisia toimenpiteitä toimeentulotukeen nähden.  

Asiakasmaksua voidaan alentaa tai jättää se kokonaan perimättä tapauskohtaisen tarve- ja 

tilannearvion perusteella ja maksun alentaminen perustuu tulo- ja menolaskelmaan. 

Asiakasmaksujen alentaminen tai perimättä jättäminen koskee kaikkia sosiaalihuollon 

asiakasmaksuja, sekä ansiosidonnaisia että tasasuuruisia maksuja ja kuljetuspalvelujen 

omavastuuosuuksia. Velvollisuus alentaa tai jättää perimättä asiakasmaksuja koskee myös 

kaikkia ansiosidonnaisia terveydenhuollon maksuja, kuten pitkäkestoista laitoshoitoa sekä 

jatkuvaa ja säännöllistä kotisairaanhoitoa. Myös laissa määrättyjä terveydenhuollon 

asiakasmaksuja voidaan alentaa, jos maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen 

toimeentulon edellytyksiä.  

 

Asiakkaan maksukykyä arvioitaessa huomioidaan myös puolison tulot ja menot. Päätös 

maksun alentamisesta tai perimättä jättämisestä tehdään hakemuskuukauden alusta alkaen. 

Alennusta ei myönnetä, jos asiakkaan säästöt ylittävät 4000€ tai jos pariskunnan 

yhteenlasketut säästöt ylittävät 8000€.  

 

Maksun alentamista tai perimättä jättämistä tai palvelusetelin arvon korottamista voi hakea 

lomakkeella “Hakemus asiakasmaksun huojentamiseksi tai setelin arvon korottamiseksi”. 

Hakemuksesta on käytävä ilmi, mistä maksuista alennusta tai vapautusta haetaan, mistä 

alkaen ja millä perusteilla. Hakemuksessa on esitettävä selvitys tuloista ja menoista 

tositteineen. 
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Taulukko asiakasmaksulain ja -asetuksen indeksitarkistetuista euromääristä 

 
 
PALVELU 
 
 

NYKYINEN MAKSU, 
TULORAJA TAI VÄ-
HIMMÄISKÄYTTÖ-

VARA (31.12.2021 ASTI) 
EUROA 

UUSI MAKSU, TULO-
RAJA TAI VÄHIM-

MÄISKÄYTTÖVARA 
(1.1.2022 LUKIEN) 

EUROA 
  

  

KOTONA ANNETTAVAT PALVELUT 
  

TULORAJAT: 
  

 1 HENKILÖ 588 598 

 2 HENKILÖÄ 1084 1103 

 3 HENKILÖÄ  1701 1731 

 4 HENKILÖÄ  2103 2140 

 5 HENKILÖÄ  2546 2591 

 6 HENKILÖÄ 2924 2976 
KOROTUS/LISÄHENKILÖ 350 356 
  

  

KOTISAIRAANHOITO 
  

 LÄÄKÄRI TAI HAMMASLÄÄ-
KÄRI

18,90 19,20 

 MUU HENKILÖ 12,00 12,20 
  

  

TK-LÄÄKÄRIN VASTAANOTTO 
  

 VUOSIMAKSU 41,20 41,80 

 KÄYNTIMAKSU 20,60 20,90 

 PÄIVYSTYSMAKSU 28,30 28,70 
FYSIOTERAPIA 11,40 11,60 
  

  

SAIRAALAN POLIKLINIKKAMAKSU 41,20 41,80 
PÄIVÄKIRURGIAN MAKSU 135,10 136,90 
  

  

SUUN JA HAMPAIDEN TUTKIMUS JA 
HOITO 

  

 PERUSMAKSU, SUUHYGIENISTI 10,20 10,30 

 PERUSMAKSU, HAMMASLÄÄ-
KÄRI

13,10 13,30 

 PERUSMAKSU, ERIKOISHAM-
MASLÄÄKÄRI

19,20 19,50 

 KUVANTAMISTUTKIMUKSET 
  

 HAMMASKUVA 8,40 8,50 

 PANORAAMARÖNTGEN 18,90 19,20 

 EHKÄISEVÄ HOITO: SC-RYH-
MÄN SUUN TERVEYDEN EDIS-
TÄMISEN TOIMENPITEET 

8,40 8,50 

  
  

LIITE § 82/2
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PALVELU 
 
 

NYKYINEN MAKSU, 
TULORAJA TAI VÄ-
HIMMÄISKÄYTTÖ-

VARA (31.12.2021 ASTI) 
EUROA 

UUSI MAKSU, TULO-
RAJA TAI VÄHIM-

MÄISKÄYTTÖVARA 
(1.1.2022 LUKIEN) 

EUROA 
MAKSU TUTKIMUKSESTA, HAMMAS-
TARKASTUKSESTA JA SAIRAUKSIEN 
HOIDOSTA TOIMENPITEELTÄ VAATI-
VUUSLUOKAN MUKAAN 

  

 0 - 2 8,40 8,50 

 3 - 4 18,90 19,20 

 5 - 7 37,50 38,00 

 8 - 10 54,90 55,60 

 11 - 77,00 78,00    

PROTEETTISET TOIMENPITEET 
  

 PROTEESIN POHJAUS 54,90 55,60 

 PROTEESIN KORJAUS 37,50 38,00 

 AKRYYLIOSA- JA KOKOPRO-
TEESI

183,50 186,00 

 KRUUNUT JA SILLAT HAM-
PAALTA

183,50 186,00 

 RANKAPROTEESI 222,70 225,70 
  

  

SARJASSA ANNETTAVA HOITO 11,40 11,60 
LYHYT AIKAINEN LAITOSHOITO 

  

 PSYKIATRIAN HOITOPÄIVÄ-
MAKSU

22,50 22,80 

 HOITOPÄIVÄMAKSU 48,90 49,60 

 LYHYTAIKAISEN LAITOS-
HOIDON YLLÄPITOMAKSU 
MAKSUKATON YLITTYMISEN 
JÄLKEEN

22,50 22,80 

PÄIVÄ- JA YÖHOIDON MAKSU 22,50 22,80 
  

  

KUNTOUTUSHOIDON MAKSU 16,90 17,10 
LASTENSUOJELUN MAKSUT 1835,20 1860,20 
  

  

LÄÄKÄRINTODISTUS 50,80 51,50 
LÄÄKÄRINTODISTUS AJO-OIKEUTTA 
VARTEN 

61,00 61,80 

KÄYTTÄMÄTTÄ JA PERUUTTAMATTA 
JÄTETYSTÄ PALVELUSTA PERIT-
TÄVÄ MAKSU 

50,80 51,50 

  
  

VÄHIMMÄISKÄYTTÖVARA PITKÄAI-
KAISESSA LAITOSHOIDOSSA 

110,00 112,00 
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PALVELU 
 
 

NYKYINEN MAKSU, 
TULORAJA TAI VÄ-
HIMMÄISKÄYTTÖ-

VARA (31.12.2021 ASTI) 
EUROA 

UUSI MAKSU, TULO-
RAJA TAI VÄHIM-

MÄISKÄYTTÖVARA 
(1.1.2022 LUKIEN) 

EUROA 
VÄHIMMÄISKÄYTTÖVARA PITKÄAI-
KAISESSA TEHOSTETUSSA PALVELU-
ASUMISESSA JA PERHEHOIDOSSA  

164,00 167,00 

MAKSUKATTO 683 692 
PÄIVÄMAKSU OMAISHOITAJAN VA-
PAAN AJALTA 

11,40 11,60 

 



POHJANMAAN HYVINVOINTIALUEEN KUNTAYHTYMÄN ENSIHOIDON
PALVELUTASOPÄÄTÖS AJALLE 1.1.2022-31.12.2022

Laadittu ja hyväksytty TYKS-erityisvastuualueen ensihoitokeskuksen ohjausryhmässä:
12.10.2021

Hyväksytty kuntayhtymän hallituksessa:

Hyväksytty kuntayhtymän valtuustossa:

1. Toimintaympäristö

Ensihoidon palvelutasopäätös koskee Pohjanmaan hyvinvointialueen
kuntayhtymän (myöhemmin kuntayhtymä) alueella tapahtuvaa ja kuntayhtymän
järjestämisvastuulla olevaa ensihoitoa. Tavoiteasettelu on laadittu
yhdenmukaiseksi ja hyväksytty erityisvastuualueen ensihoitokeskuksen
ohjausryhmässä terveydenhuoltolain 39 §:n mukaisesti. Alueen perustiedot on
esitetty taulukossa 1 ja erityisvastuualueen riskialueluokitus on esitetty liitteessä
1. Kuntayhtymän alueella on vuodessa noin 20 000 ensihoitotehtävää.

Taulukko 1. Alueen perustiedot (1. Sotkanet.fi 31.12.2020, 2. Maanmittauslaitos
1.1.2021, 3. CGI 2021)

2. Ensihoitopalvelun järjestämistapa

Kuntayhtymä tuottaa alueensa ensihoitopalvelun. Alueen pelastuslaitokset
tuottavat ensivastetoiminnan yhteistyösopimuksen mukaisella tavalla.

3. Ensihoitopalvelun sisältö

Ensihoitopalveluun kuuluvat terveydenhuoltolain 40 §:n ja ensihoitopalvelusta
annetun asetuksen 585/2017 2 §:n mukaiset tehtävät. Ensihoitopalveluun
sisältyy ensivaste, ensihoito perus- ja hoitotasolla, ensihoidon kenttäjohtaminen
sekä virka-aikainen lääkäriyksikkö. Kuntayhtymällä on ensihoidosta vastaava
lääkäri. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri järjestää erityisvastuualueen
ympärivuorokautisen ensihoitolääkäripäivystyksen.

Sairaanhoitopiirin nimi Pohjanmaan hyvinvointialue ky
Väkiluku edellisen vuoden lopussa 1 169 400
0 – 14 1 17,0 %
15 – 64 1 59,7 %
65 – 1 23,3 %
THL:n ikävakioimaton sairastavuusindeksi 2016 1 88,2
Alueen kokonaispinta-ala 2 17 081,1 km2

Josta vesi- tai merialueita 2 10 392,9 km2

Riskialuesolujen (km2) lukumäärä ja jakauma3

Ydintaajama 15 kpl, 0,2 %
Muu taajama 818 kpl, 10,3 %
Asuttu maaseutu 1873 kpl, 23,6 %
Muut alueet 5242 kpl, 66,0 %

LIITE § 84



Ensihoitopalvelun kenttäjohtajat vastaavat ensihoitopalvelun operatiivisesta joh-
tamisesta TYKS-erityisvastuualueen päivystävän ensihoitolääkärin ja kuntayhty-
män ensihoidon vastuulääkärin alaisuudessa.

4. Ensihoitohenkilöstön koulutusvaatimukset

4.1. Ensivasteyksikkö

Ensivasteyksikön henkilöstöstä vähintään kahdella henkilöllä tulee olla ensi-
vastetoimintaan soveltuva koulutus ja kelpoisuus.

4.2. Perustason ensihoidon yksikkö

Perustason ensihoidon yksikön henkilöstöltä edellytetään ensihoitopalvelusta
annetun asetuksen (585/2017) mukaista kelpoisuutta. Kuitenkin yksikön toi-
sen henkilön on oltava terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa
(559/1994) tarkoitettu terveydenhuollon ammattihenkilö, jolla on ensihoitoon
suuntautuva koulutus.

4.3. Hoitotason ensihoidon yksikkö

Hoitotason ensihoidon yksikön henkilöstöltä edellytetään ensihoitopalvelusta
annetun asetuksen (585/2017) mukaista kelpoisuutta siirtymäsäännös huo-
mioiden.

4.4. Yhden henkilön muodostama ensihoidon yksikkö

Yksi ensihoitopalvelusta annetun asetuksen 8 §:n kohdan 3 a) mukaisen hoi-
totason kelpoisuuden tai 11 §:n siirtymäsäännöksen kriteerit täyttävä laillis-
tettu terveydenhuollon ammattihenkilö voi muodostaa asetuksen 8 §:n koh-
dan 4 mukaisen ensihoitopalvelun yksikön, jonka tehtäviin kuuluu potilaiden
hoidon tarpeen arviointi, välittömän hoidon aloittaminen sekä muiden ensihoi-
topalvelun yksiköiden tukeminen. Tämän yksikön tehtäviin ei kuulu potilaan
kuljettaminen.

4.5. Ensihoidon kenttäjohtaja

Ensihoidon kenttäjohtajan tulee täyttää edellä kuvattu hoitotason ensihoitajan
pätevyysvaatimus. Lisäksi hänellä on oltava riittävä ensihoidon hallinnollinen
ja operatiivinen osaaminen ja tehtävän edellyttämä kokemus. Kenttäjohtajalta
edellytetään suomen ja ruotsin kielten hyvää suullista ja tyydyttävää kirjallista
taitoa.

4.6. Ensihoitolääkäri

Erikoislääkäreiden osalta pätevyysvaatimuksena on erikoislääkärin oikeudet
soveltuvalla erikoisalalla ja syvällinen perehtyminen ensihoitoon sekä riittävä
anestesiologinen osaaminen. Erikoistuvien lääkäreiden osalta pätevyysvaati-
muksena ovat laillistetun lääkärin oikeudet sekä riittävä kokemus eri erikois-
alojen potilaiden tutkimuksesta ja hoidosta. FinnHEMS-yksikössä toimiminen
edellyttää lisäksi lentotoiminnan ja FinnHEMS Oy:n asettamien kriteerien täyt-
tymistä.



4.7. Henkilöstön koulutusvaatimuksista poikkeaminen

Ensihoidon ruuhka- ja erityistilanteissa voidaan ensivasteyksiköiden, perusta-
son ensihoidon yksiköiden sekä hoitotason ensihoidon yksiköiden henkilöstön
koulutusvaatimuksista tilapäisesti poiketa.

5. Tavoitteet potilaan tavoittamisajasta

Tavoitteet potilaiden tavoittamisajoista on esitetty taulukossa 2. Tavoittamisvii-
veet lasketaan tehtävän vastuun siirtymisestä ensihoitopalvelulle kohteeseen
saapumiseen.

Taulukko 2. Palvelun saatavuus alueluokittain päivittäistehtävissä.

A- ja B-tehtävät

C- ja D-tehtävät

Ensihoitopalvelun toiminnasta raportoidaan neljännesvuosittain asetuksessa edel-
lytetyllä tavalla.

6. Ensihoitopalveluun kuuluvat siirrot

Ensihoitopalveluun kuuluvat terveydenhuoltolain 40 §:n mukaan äkillisesti sairas-
tuneen tai vammautuneen potilaan jatkohoitoon liittyvät siirrot, silloin kun potilas
tarvitsee siirron aikana vaativaa ja jatkuvaa hoitoa tai seurantaa.

Ensihoitopalveluun kuulumattomat ambulanssisiirrot tullaan kilpailuttamaan
1.1.2022 toimintansa aloittavan kuntayhtymän toimesta. Siihen asti
ensihoitopalvelu vastaa näiden siirtojen tuottamisesta.

7. Muut ensihoitopalvelun järjestämisen kannalta tarpeelliset asiat

Kuntayhtymien rajat ylittävissä tehtävissä ja ensihoitopalvelun ruuhka- ja
poikkeustilanteissa kuntayhtymien ensihoidon kenttäjohtajat sopivat
tilannekohtaisista menettelytavoista.

Ensihoitopalvelussa noudatetaan kansallisia (Duodecim: Ensihoito-opas), ensihoi-
tokeskuksen yhteen sovittamia ja/ tai kuntayhtymän ensihoidon vastuulääkärin
hyväksymiä ensihoidon ohjeita.

Alueluokka Mediaani 90 %
Ydinkeskusta 6 min 9 min
Muu taajama 8 min 17 min
Asuttu maaseutu 15 min 26 min

Koko maakunta 90 %
C 30 min
D 120 min
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Johdanto 

Tämän asiakirjahallinnon toimintaohjeen tarkoituksena on ohjata Pohjanmaan 
hyvinvointialueen kuntayhtymän asiakirjahallinnon ja arkistoinnin prosesseja. 
Asianhallintajärjestelmän (dynasty10) avulla siirrymme kokonaan asioiden ja asiakirjojen 
sähköiseen käsittelyyn.  

Asianhallinta on asioiden ja niihin liittyvien asiakirjojen käsittelyn ohjaamista niiden koko 
elinkaaren ajan. Asianhallintaan sisältyy asiankäsittely, asiakirjahallinta ja säilyttäminen 
(arkistointi). Asiankäsittely tarkoittaa viranomaisen prosessia, jossa asia käsitellään laissa 
määritellyn hallintomenettelyn mukaisesti. Asiankäsittelyn päävaiheet ovat vireilletulo, 
valmistelu, päätöksenteko, tiedoksianto, muutoksenhaku ja seuranta. 

Asioiden käsittely on julkista ja viranomaisen asiakirjat ovat julkisia, jollei julkisuutta ole 
välttämättömien syiden vuoksi lailla erikseen rajoitettu. Jokaisella on myös oikeus saada tieto 
julkisesta asiakirjasta. 

Asioiden rekisteröinnin ja kirjaamisen merkitys 

 Kuntayhtymän käsittelemien asioiden ja niihin liittyvien asiakirjojen ja päätösten sekä 
asioiden käsittelyvaiheiden merkitseminen ja seuranta. 

 Rekisteröinnin avulla turvataan tietojen saatavuus, käytettävyys ja säilyminen. 

 Julkisuusperiaatteen toteuttaminen. 

 Asiakkaan ja asianomaisten oikeusturvan toteuttaminen ja edistäminen. 

 Tietojen lajittelun, jakelun, säilyttämisen helpottaminen ja kehittäminen. 

 Rekisteröinti ja kirjaaminen ovat osa asiakirjahallintoa. 
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Asiakirjahallinto ja arkistotoimi 
Tiedonhallinnan suunnittelun tavoitteena on edistää hyvää tiedonhallintatapaa. Hyvä 

tiedonhallintatapa palvelee asiakkaita ja organisaatiota itseään. Hyvään tiedonhallintatapaan 

kuuluu asiakirjallisen tietoaineiston käsittelyn suunnittelu niin, että sen käytettävyys, 

saatavuus, eheys, virheettömyys ja luottamuksellisuus on varmistettu. 

Hyvin suunniteltu tiedonhallinta tukee organisaation toimintaa ja päätöksentekoa ja parantaa 

palvelun laatua, tehostaa julkisuusperiaatteen toteutumista ja auttaa tietosuojan ja 

oikeusturvan toteuttamisessa. Sen avulla varmistetaan myös pysyvästi tutkimuksen tarpeisiin 

säilytettävän aineiston, ns. kulttuuriperinnön talteen saattaminen. 

Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen tehtäviin kuuluu ohjeistaa asianhallintaa ja asiakirjojen 

laatimista, vastaanottamista, käsittelyä ja säilytystä niin, että voidaan noudattaa hyvää 

tiedonhallintatapaa. 

Asiakirjahallinto ja arkistotoimi on hallinnolliset organisaatiorajat ylittävä kokonaistehtävä, 

jonka piiriin kuuluvat koko Pohjanmaan hyvinvointialue. 

 

Asiakirjahallinnon organisointi, vastuut ja tehtävät 
Pohjanmaan hyvinvointialueen asiakirjahallinnon järjestäminen kuuluu hallitukselle. 

Pohjanmaan hyvinvointialue toimii tiedonhallintayksikkönä ja rekisterinpitäjänä. 

Hallintosäännössä on määritetty asianhallintaa johtavan viranhaltijan tehtävät, joka johtaa 

hallituksen alaisena asianhallintaa ja pysyvästi säilytettävistä asiakirjoista sekä vastaa 

hallituksen asianhallinnan viranomaistehtävien valmistelusta ja täytäntöönpanosta. 

Johtava viranhaltija ohjaa ja kehittää tiedonhallintaa, hyväksyy tiedonohjaussuunnitelman, 

laatii asianhallinnan ohjeistukset ja valvoo, että tehtävät hoidetaan annettujen ohjeiden 

mukaisesti sekä huolehtii asianhallintaan liittyvästä koulutuksesta ja neuvonnasta sekä vastaa 

keskusarkistosta ja pysyvästi säilytettävistä asiakirjoista. 

Hallintosäännön mukaan toimielimen ja toimialan asiahallinnan tehtävistä huolehtii oman 

toimialansa asiakirjatietojen hoitamisesta annettujen määräysten ja ohjeiden mukaisesti sekä 

nimeää asianhallinnan vastuuhenkilön omalla toimialallaan. 

Asianhallinnan vastuuhenkilöt ja arkistovastaavat 

Osa-arkisto Asianhallinnan 
vastuuhenkilö 

Arkistovastaava 

Yleishallinto Asianhallintaa johtava 
viranhaltija 

 

HR-asiat HR-johtaja  

Talousasiat Talousjohtaja  

Tekninen Tekninen johtaja  

   

Sosiaalihuolto Sosiaalijohtaja  

   

Terveydenhuolto Johtajaylilääkäri  
Poliklinikat, osastot, muut 
lääketieteelliset yksiköt. 

 Osastonhoitaja/ylilääkäri 

Erityistyöntekijät (psykologit, 
toimintaterapautit) 

 Toiminnasta vastaava 
viranhaltija 
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Muut yksiköt, joissa muodostuu 
potilasasiakirjoja 

 Toiminnasta vastaava 
viranhaltija 

Apteekki  Apteekkari 

 

Arkistonmuodostus 
Arkistonmuodostuksella tarkoitetaan prosessia, jonka tuloksena syntyy Pohjanmaan 

hyvinvointialueen kuntayhtymän arkisto. Arkistolain mukaan arkistonmuodostajan on 

ylläpidettävä asiakirjojen rekisteröintiä, julkisuutta, säilytysaikaa, -paikkaa ja -tapaa sisältävää 

tiedonhallinnan suunnitelmaa. 

Arkistoon kuuluvat kaikki ne asiakirjat, jotka ovat saapuneet arkistonmuodostajalle sen 

tehtävien johdosta tai syntyneet arkistonmuodostajan toiminnan yhteydessä riippumatta siitä, 

säilytetäänkö niitä päätearkistossa, osa-arkistoissa, eri työ- ja toimintapisteissä tai sähköisissä 

arkistoissa. 

 

Arkistonmuodostussuunnitelma (AMS) 
Arkistonmuodostussuunnitelma ohjaa paperisessa muodossa olevien asiakirjojen käsittelyä, 

hävittämistä ja säilyttämistä. Vanhat arkistonmuodostussuunnitelmat ovat voimassa osittain 

paperiaineistojen osalta. 

 Yleishallinnon arkistonmuodostussuunnitelma, vahvistettu 6.5.2014 

 Potilasasiakirja-arkiston arkistonmuodostussuunnitelma, vahvistettu 18.12.2009 

 

Toiminnanohjaussuunnitelma (TOS) 
Toiminnanohjaussuunnitelma ohjaa sähköisessä muodossa syntyvien asiankirjojen käsittelyä, 

hävittämistä tai säilyttämistä. Tiedonohjaussuunnitelmaan dokumentoidaan asiakirjojen 

julkisuuteen ja tietosuojaan liittyviä asioita, mutta on syytä korostaa, etteivät asiakirjahallinto ja 

arkistotoimi sinällään ole vastuussa julkisuus-, henkilötieto- ym. muun lainsäädännön 

soveltamisesta. 

Toiminnanohjaussuunnitelmassa asiakirjoille määritetään mm. seuraavia metatietoja: 

 tehtäväluokitus, 

 käsittelyvaiheet, 

 asiakirjatyyppi, 

 asiakirjan tarkenne, 

 säilytysaika ja sen laskenta- ja säilytysaikaperusteet, 

 julkisuusluokka, 

 salassapidon peruste, salassapitoaika ja sen laskentaperuste, 

 henkilötietoluonne sekä 

 henkilötietojen keräämisen peruste. 

Toiminnanohjaussuunnitelmaa ylläpidetään Dynasty TOJ Tiedonohjausjärjestelmässä, ja sitä 

ylläpitää ja päivittää siihen määrätty henkilö(t). 
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Asiankäsittelyjärjestelmä (Dynasty10) 
Pohjanmaan hyvinvointialueelle sen toiminnan johdosta syntyvät tai saapuvat asiakirjat 

rekisteröidään tai kirjataan Innofactor Dynasty10 asianhallintajärjestelmään. 

Dynasty10 sisältää mm. seuraavat toiminnot: 

 Asiarekisteri (rekisteröitävät asiat ja niihin liittyvät asiakirjat). 

 Viranhaltijapäätökset. 

 Kokoushallinta (toimielinten esityslistat, pöytäkirjat). 

 Sopimukset. 

 Sidonnaisuusrekisteri. 

 Sähköinen allekirjoitus. 

 

Dokumenttienhallintajärjestelmä 
Dokumenttienhallintajärjestelmässä tuotetaan ja säilytetään ne asiakirjat, joita ei käsitellä 

asiankäsittelyjärjestelmässä. Tarvittaessa dokumentinhallintajärjestelmästä asiakirja voidaan 

tuoda asiankäsittelyjärjestelmään kirjattavaksi ja siirrettäväksi sähköiseen arkistoon. 

 

Asiarekisteri 
Tiedonhallintalaki edellyttää, että tiedonhallintayksikkö ylläpitää viranomaisen käsittelyssä 

olevista ja olleista asioista asiarekisteriä, johon rekisteröidään asiaa, asiankäsittelyä ja 

asiakirjoja koskevat tiedot. Viranomaisen on rekisteröitävä viipymättä sille saapunut tai sen 

laatima asiakirja asiarekisteriin. 

 Kirjaamo/kirjaajat kirjaavat päätöksentekoon liittyvät asiat ja ne asiakirjat joihin 

viranhaltija antaa vastauksen. 

 Kirjattavia asiakirjoja ovat mm. kuntalaisaloitteet, valitukset, muutoksenhaut, 

lausuntopyynnöt, lausunnot, vastine- ja selvityspyynnöt, päätökset, anomukset, sekä 

vastauskirjeet. 

 

Kirjaamon aukioloajat 
Kirjaamo sijaitsee X-talon 7. kerroksessa ja on avoinna arkisin kello 9 - 14. 

Postiosoite: Hietalahdenkatu 2-4, 65130 Vaasa 

Sähköposti: kirjaamo@vshp.fi / kirjaamo@ovph.fi 

 

Saapuvien asioiden ja asiakirjojen rekisteröinti ja käsittely 
Rekisteröinnillä ja kirjaamisella tarkoitetaan organisaation käsittelemien asioiden ja niihin 

liittyvien asiakirjojen sekä niiden käsittelyvaiheiden merkitsemistä rekisteriin. Rekisteröinnin 

avulla seurataan ja valvotaan asioita ja niihin liittyviä asiakirjoja kaikissa käsittelyvaiheissa 

sekä tuetaan tiedon hakua ja löytymistä. Kirjaamisprosessi alkaa asian vireille tulosta ja 

päättyy mahdollisten välivaiheiden jälkeen asian päättämistietoihin. 

mailto:kirjaamo@ovph.fi


7 

 

Asian metatietoja eli tunnistetietoja merkitään asian käsittelyn ja seurannan sekä myöhemmän 

tietopalvelun kannalta tarpeellinen määrä. Hyvään tiedonhallintatapaan kuuluu, perinteisten 

asian seuraamiseen liittyvien tietojen tallentamisen lisäksi, lisätä viranomaisen toiminnan 

avoimuutta, tehostaa julkisuusperiaatteen toteutumista sekä parantaa mahdollisuuksia saada 

tietoja viranomaisen käsittelyssä olevista asioista. 

 

Asian pakolliset metatiedot 
 Asiatunnus. 

 Y-tunnus. 

 Viranomaista yksilöivä tieto (prosessin omistaja/vastuuorganisaatio). 

 Toimintaprosessin yksilöivä tieto (tehtäväluokkatunnus). 

 Asian vireilletuloajankohta. 

 Asian vireillepanija tai muut asianosaiset. 

Käsiteltävälle asialle avataan oma yksilöity asiatunnus/diaarinumero, jolle kyseessä olevaa 

asiaa koskevat tiedot merkitään. Tietojen merkitsemisen yhteydessä asiat ja asiakirjat on 

luokiteltava tehtäväluokan, julkisuustiedon ja henkilötietoluonteen kannalta sekä arvioitava 

onko kyseessä suojattava henkilötieto. 

Asian vireilletuloajankohta on ajankohta, jolloin viranomainen on saattanut sille saapuneiden 

asiakirjojen perusteella asian vireille tai oma-aloitteisissa asioissa käynnistänyt toimet asian 

vireillesaattamiseksi. Asian vireilletuloajankohta ei ole sama kuin asian avausajankohta tai 

tallennusajankohta. 

Asiakirjojen saapumisen ajankohta on rekisteröitävä päivän ja kellonajan tarkkuudella. 

Tilanteissa, joissa syntyy ajallista viivettä, kuten postitse saapuneiden ja skannattujen 

asiakirjojen rekisteröinnissä tai taannehtivassa rekisteröinnissä, pitää rekisteröidä niin 

tarkkasaapumisaika kuin on mahdollista. Kellonajalla voi olla merkitystä erityisesti 

oikaisuvaatimusasioissa, jolloin kellonaikaa ei saa muuttaa, jos asiaan liittyy säädettyjä 

määräaikoja. 

Sähköiset ja paperiset asiakirjat kirjataan kirjaamoon saapumispäivälle, ellei niissä ole muuta 

saapumisleimaa. Sähköisen asiakirjan vastaanottamisesta lähetetään automaattikuittaus. 

Lähettäjä vastaa siitä, että viesti tulee perille määräajan kuluessa, jos viestin toimittamiselle 

on asetettu jokin määräaika. 

 

Asian käsittelyvaiheiden pakolliset metatiedot 
Välitoimenpiteillä ja käsittelyvaiheiden merkitsemisellä, voidaan jälkikäteen todentaa, miten 

asiankäsittely on toteutettu ja mitä toimenpiteitä siinä on tehty. 

Asian käsittelyn tila kuvaa asiankäsittelyprosessissa tietyllä hetkellä meneillään olevaa 

käsittelyvaihetta. 

Suositeltavia asiankäsittelyn tilatietoja ovat esimerkiksi: 

 avattu/laadittu 

 vireillä/valmistelussa/käsittelyssä 

 mitätöity/rauennut 

 ratkaistu/päätetty/suljettu/lainvoimainen 
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 säilytyksessä 

 arkistoitu 

Viranomaiset toimenpiteet ja niissä käsitellyt asiakirjat käsittelyvaiheittain 

 

Vireilletulo tarkoittaa sitä, että asia tulee vireille joko organisaation ulkopuolelta tai sisäisesti 
ja se rekisteröidään asianhallintajärjestelmään (dynasty10).  

Kirjaamo skannaa saapuneen asiakirjan ja avaa asian dynastyyn. Sähköpostilla saapuneet 

asiakirjat kirjataan samojen periaatteiden mukaisesti kuin paperiset asiakirjat. Asiakirja 

ohjataan valmistelijalle tai ao. yksikölle asiankäsittelyjärjestelmässä. 

Asianhallintajärjestelmässä voidaan lähettää kirjaajalle pyyntö asian kirjaamiseen, jolloin 
asialle muodostuu yksilöity asiatunniste. 

Vireillepanossa ja asian muussa käsittelyssä vaatimuksen kirjallisesta muodosta täyttää myös 

viranomaiselle toimitettu sähköinen asiakirja (laki sähköisestä asioinnista 

viranomaistoiminnassa 13/2003 § 9). 

Viran tai työtehtävän hoitoon liittyvä posti tulee ohjata ensisijaisesti organisaatiolle. Näin 

varmistetaan asian käsittely ja tiedon kulku myös silloin, kun asian käsittelijä on sairaana tai 

estynyt muuten hoitamasta tehtävää. Viranhaltijan/työntekijän nimellä saapuva posti 

toimitetaan suoraan vastaanottajalle. 

Viranhaltija/työntekijä on velvollinen toimittamaan suoraan saapuneen viran tai tehtävän 

hoitamiseen liittyvän postin ja sähköpostin kirjaamoon kirjattavaksi. 

Valmisteluvaihe, hallintolaki pitkälti säätelee, mitä hyvä valmistelu on. Se voi olla hyvin pitkä 
vaihe. Asiaa on selvitettävä riittävästi: tuotava esiin erilaisia vaihtoehtoja, vaikutusarvioiden 
huomioiminen, hankittava riittävät selvitykset; tosiasiaselvitykset ja myös laillisuusselvitykset. 
Päätöksen täytyy perustua hyvin monipuolisen harkintaan.  

Päätöksentekovaihe: voi olla viranhaltijapäätös tai toimielimen päätöksenteko, jolloin asia 
viedään toimielimen esityslistalle ja sitä kautta päätöksentekoon.  

Tiedoksiantovaihe: kun viranhaltija-  tai toimielinpäätös on tehty, se tulee antaa tiedoksi. 
Tiedoksianto tapahtuu hallintolain mukaan ja kuntalaisille kuntalain mukaan. 
Muutoksenhakuaika lähtee kulumaan eri ajankohtana riippuen siitä, onko kyseessä 
asianosainen tai kuntalainen/muu muutoksenhakuun oikeutettu taho. Tiedoksisaantiaikaan 
vaikuttaa myös tiedoksiantotapa. 

Täytäntöönpanovaihe: kun tiedoksianto on tehty ja odotettu tiedoksiantoaika ja 
muutoksenhakuaika on mennyt, voidaan päätös laittaa täytäntöön, mikäli muutoksenhakua ei 
ole tapahtunut. Jos on päätetty tehdä jokin kauppa, hankinta tai sopimus, tehdään tarvittava 
käytännön toimenpide. 

SeurantaMuutoksenhaku
Toimeenpano, 
tiedoksianto

PäätöksentekoValmisteluVireilletulo
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Saapuneen asiakirjan pakolliset metatiedot 
 Asiakirjan yksilöivä tieto. 

 Asiakirjan saapumistapa. 

 Asiakirjan saapumisajankohta. 

 Asiakirjan lähettäjä tai asiamies. 

Saapumistavan rekisteröinti liittyy asiakirjan lähettäjän oikeusturvan varmistamiseen sekä 

saapumista ja vireilletuloa koskevien säännösten soveltamisen määrittämiseen jälkikäteen, 

esimerkiksi laillisuusvalvonnassa tai määräaikojen laskennassa. 

Saapumistapa on asiakirjan välittämiseen käytettävissä olevista tavoista se, jolla asiakirja on 

saapunut vastaanottajalle. 

Asiankäsittelyjärjestelmässä saapumistavan rekisteröintitavat: 

 sähköpostitse, 

 sähköisen asioinnin kautta, 

 postitse, 

 toimitettu. 

Paperilla saapuvien asiakirjojen määrä on vähentynyt koko ajan. Niiden rekisteröinti edellyttää 

pääsääntöisesti aina asiakirjojen muuttamista sähköiseen muotoon ja merkintää siitä, että 

asiakirja on saapunut paperisena. 

 

Viranomaisen laatiman asiakirjan pakolliset metatiedot 
 Asiakirjan yksilöivä tieto. 

 Asiakirjan laatija. 

 Asiakirjan laatimisajankohta. 

 

Takautuva rekisteröinti ja rekisteröintivirheet 
Asianhallintajärjestelmässä voidaan lähettää kirjaajalle asian kirjaamispyyntö. On kuitenkin 

huomioitava tiedonhallintalain vaatimus viranomaiselle rekisteröidä viipymättä sille saapunut 

tai sen laatima asiakirja asiarekisteriin. 

Asia ja siihen liittyvät asiakirjat saavat yksilöllisen asiatunnuksen, kun ne 

rekisteröidään/kirjataan asiankäsittelyjärjestelmään. Asiatunnusta ei lähtökohtaisesti voida 

muuttaa, mutta asiat ja asiakirjat voidaan ohjata oikealle käsittelijälle/päätöksentekijälle. 

 

Asiakirjojen arvonmääritys ja seulonta 
Arvonmääritys on asiakirjan elinkaarihallinnan prosessi, jossa määritellään, mitkä asiakirjat 

arkistoidaan (säilytetään pysyvästi) ja mitä asiakirjoja säilytetään määräajan sekä kuinka 

kauan määräajan säilytettäviä asiakirjoja säilytetään. Arvonmääritys ohjaa seulontaa. 

Seulonta on vastaavasti arvonmäärityksen toimeenpanoa ja soveltamista. Seulontaan kuuluu 

asiakirjatietojen säilytysmuodon määrittely, analogisen säilytysmuodon kulttuurihistoriallisen 



10 

 

arvon arvioiminen sekä arkistoitavien ja määräajan säilytettävien asiakirjatietojen erottaminen 

toisistaan. 

Toiminnanohjaussuunnitelma (TOS) ohjaa asiakirjojen säilyttämistä ja seulontaa. Määräajan 

säilytettävät asiakirjat hävitetään hävitysesitysten perusteella. 

 

Asiakirjojen siirtäminen 
Asianhallintajärjestelmässä luodut asiakirjat siirretään sähköiseen arkistoon, kun asia on 

loppuun käsitelty ja ratkaistu.  

Muut määräajan säilytettävät tiedot ja aineistot voidaan säilyttää omissa operatiivisissa 

tietojärjestelmissä, mutta niiden rekisteröinnistä, tuhoamisesta, siirtämisestä ja luetteloinnista 

on huolehdittava erikseen (tietojärjestelmän vastuuhenkilö/pääkäyttäjä). 

Aikaisemmin syntyneet analogiset aineistot, joita on säilytettävä yli 10 vuotta, siirretään 

keskusarkistoon. Ennen aineiston siirtoa on huolehdittava, siitä että aineisto seulotaan ja 

laitetaan arkistokoteloihin. Analoginen aineisto tulee arkistoida arkistonmuodostus-

suunnitelman mukaisessa järjestyksessä. Arkistokoteloon on merkittävä arkistonmuodostajan 

nimi, tehtäväluokka, kotelon sisältö ja vuosiluku sekä säilytysaikatiedot. 

Piirustukset ja kartat säilytetään teknisen puolen arkistossa. 

Sähköiset potilasasiakirjat siirretään valtakunnalliseen potilastiedonarkistoon niitä säätelevien 

lakien ja asetusten mukaisesti. 

Sähköiset asiakasasiakirjat siirretään valtakunnalliseen sosiaalihuollon asiakastietovarantoon 

niitä säätelevien lakien ja asetusten mukaisesti. 

 

Asiakirjojen säilyttäminen 
Toiminnanohjaussuunnitelmassa on määritetty tehtäväluokittain liittyville asioille säilytysajat. 

Säilytysaikojen peruste perustuu kunnallisten asiakirjojen säilytysajat – suosituksiin, laissa ja 

asetuksissa määrättyyn säilytysaikaan. 

Asianhallintajärjestelmässä luodut asiat ja niihin liittyvät asiakirjat säilytetään sähköisessä 

muodossa, eikä niitä tule tulostaa paperille säilytettäväksi. 

Asianhallintajärjestelmässä säilytysajan laskentaperusteet ovat: 

 Asiakirjan päivämäärä, 

 Asiakirjan valmistuminen, 

 Asian lopullinen ratkaisu, 

 Sopimuksen päättyminen. 

Potilasasiakirjat ja asiakasasiakirjat tuotetaan ja säilytetään määräajan omissa operatiivisissa 

tietojärjestelmissään.  

Potilasasiakirjojen säilytysajan laskentaperusteet: 

 0 (asian lopullinen ratkaisu: potilaan itse täyttämät kyselylomakkeet, hoitopalautteet 

yms., jos tieto on siirretty potilastietojärjestelmään). 
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 12 vuotta (asiakirjan päivämäärä: esim. kuvantamisen röntgenkuvat, valokuvat yms., 

testausasiakirjat). 

 12 vuotta potilaan kuolemasta tai, jos ei siitä tietoa, 120 vuotta potilaan syntymästä. 

Alle 1-vuotiaina kuolleiden tietoja säilytetään 120 vuotta lapsen syntymästä 

(potilasasiakirjamerkinnät, tutkimustulokset/lausunnot). 

Asiakasasiakirjojen säilytysajan laskentaperusteet: 

 12 vuotta palvelun päättymisestä (asian lopullinen ratkaisu). 

 30 vuotta palvelun päättymisestä (asian lopullinen ratkaisu). 

 12 vuotta asiakkaan kuolemasta. 

 120 vuotta lapsen syntymästä. 

 -1 pysyvästi säilytettävä (asian lopullinen ratkaisu). 

 

Asiakirjojen pysyvä säilyttäminen 
Arkistolaitos määrää, mitkä asiakirjat ja asiakirjoihin sisältyvät tiedot säilytetään pysyvästi. 

Arkistolaitoksen verkkosivuilla on koottuna kaikki pysyvästi säilytettävien asiakirjojen 

määräykset. Määräykset on huomioitu toiminnanohjaussuunnitelmassa.  

Esimerkiksi Arkistolaitos on määrännyt kunnallisten toimielinten ja julkista tehtävää hoitavien 

organisaatioiden toimielinten pöytäkirjat liitteineen pysyvään säilytykseen sähköisessä 

muodossa, ja niitä tulee säilyttää sähköisessä muodossa niin pitkältä ajalta kuin niitä on vain 

saatavissa sähköisinä.  

Asiakirjojen pysyvä sähköinen säilyttäminen edellyttää Arkistolaitoksen sähke2 määräyksien 

noudattamista. Kuntayhtymässä pysyvästi säilytettävät asiakirjat säilytetään 

asianhallintajärjestelmään liittyvässä sähköisessä arkistossa, joka täyttää Arkistolaitoksen 

vaatimukset. 

Yleishallinnon analoginen aineisto säilytetään keskusarkistossa ja teknisen puolen analoginen 

aineisto vastaavasti teknisen puolen arkistossa. 

Potilas- ja asiakasasiakirjat 

Sähköisten potilasasiakirjojen pysyvä säilyttäminen tapahtuu Kanta-palvelun 

potilastiedonarkistossa. Otanta-aineistona säilytetään pysyvästi 18. ja 28. päivinä syntyneiden 

arkistoitu analoginen aineisto. 

Sähköisten asiakasasiakaskirjojen pysyvä säilyttäminen tapahtuu vastaavasti sosiaalihuollon 

valtakunnallisessa asiakastietovarannossa. Otanta-aineistona säilytetään pysyvästi 8., 18. ja 

28. päivinä syntyneiden arkistoitu analoginen aineisto sekä ne analogiset asiakasasiakirjat, 

jotka ovat laissa määrätty erikseen pysyvästi säilytettäviksi: 

 Kotoutumisen edistämiseen liittyvät asiakirjat. 

 Lastensuojelun päätökset, suunnitelmat ja asiakaskertomukset. 

 Puolison elatusavun vahvistamisen kaikki vahvistetut elatussopimukset. 
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Asiakirjojen tuhoamiseen liittyvä rekisteröinti 
Asianhallintajärjestelmässä ylläpidetään hävitysluetteloa. 

Potilasasiakirjojen ja asiakasasiakirjojen tuhoamisesta ylläpidetään erillisiä hävitysrekistereitä. 

 

Asiakirjojen skannaaminen 
Kirjaamoon saapuvat asiakirjat 

Kaikki paperisena saapuvat asiakirjat skannataan ja tuodaan asiankäsittelyjärjestelmään 

rekisteröitäväksi ja käsiteltäväksi. Asioita ja asiakirjoja ei käsitellä paperisena (analogisesti). 

Potilasasiakirjat 

Potilasasiakirjoja ei käsitellä asiankäsittelyjärjestelmässä. 

Potilasasiakirjojen keskitetty skannaus tapahtuu potilaskertomusarkistossa. 

Asiakasasiakirjat 

Katso potilasasiakirjat, toiminta samoin periaattein omaan järjestelmään. 

 

Asiakirjojen julkaiseminen tietoverkossa 
Hyvinvointialueen järjestämiä palveluja sekä hyvinvointialueen toimintaa koskevat keskeiset 

tiedot on julkaistava yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla. Yleisessä 

tietoverkossa on oltava saatavilla vähintään seuraavat asiakirjat: 

 hyvinvointialuestrategia; 

 hallintosääntö; 

 talousarvio ja -suunnitelma; 

 tilinpäätös; 

 tarkastuslautakunnan arviointikertomus; 

 tilintarkastuskertomus; 

 hyvinvointialueiden yhteistoimintaa koskevat sopimukset; 

 konserniohje; 

 luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset; 

 tiedot luottamushenkilöiden palkkioiden ja korvausten perusteista; 

 tiedot palveluista perittävistä maksuista. 

Hyvinvointialueen ilmoitukset (esityslistat, pöytäkirjat) saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne 

yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla, jollei salassapitoa koskevista 

säännöksistä muuta johdu, sekä tarpeen vaatiessa muulla hyvinvointialueen päättämällä 

tavalla. 

Ilmoitusten on oltava yleisessä tietoverkossa 14 vuorokautta, jollei asian luonteesta muuta 

johdu. Ilmoituksen sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta edellä mainitun ajan 

kuluttua. 



13 

 

Henkilötietojen käsittely 
Henkilötietojen käsittely tarkoittaa kaikkea henkilötietoihin kohdistuvia toimenpiteitä: 

suunnittelusta keräämiseen, käsittelyyn ja henkilötietojen poistamiseen. Henkilötietoja ovat 

kaikki tiedot, jotka liittyvät tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan henkilöön. Henkilötietoja 

ovat esimerkiksi nimi, puhelinnumero, sijaintitiedot ja sairauteen liittyvät tiedot. 

Henkilötiedon käsittelyssä tulee huomioida tietosuojalainsäädännön mukaiset 

tietosuojaperiaatteet: 

 käsiteltävä lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi 

 käsiteltävä luottamuksellisesti ja turvallisesti 

 kerättävä ja käsiteltävä tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten 

 kerättävä vain tarpeellinen määrä henkilötietojen käsittelyn tarkoitukseen nähden 

 päivitettävä aina tarvittaessa ‒ epätarkat ja virheelliset henkilötiedot on poistettava tai 

oikaistava viipymättä 

 säilytettävä muodossa, josta rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan niin kauan kuin 

on tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten. 

Henkilötietojen käsittely edellyttää aina laista löytyvää käsittelyperustetta. Peruste on 

määritettävä ennen käsittelyn aloittamista. Kun henkilötietojen käsittely sidotaan johonkin 

käsittelyperusteeseen, perustetta ei voi enää vaihtaa toiseen. Käsittelyperuste vaikuttaa 

merkittävästi siihen, mitä oikeuksia rekisteröidyllä on suhteessa rekisterinpitäjään. 

Tietosuoja-asetuksessa on kuusi eri perustetta, joilla henkilötietojen käsittely on mahdollista: 

 rekisteröidyn suostumus, 

 sopimus, 

 rekisterinpitäjän lakisääteinen velvoite, 

 elintärkeiden etujen suojaaminen, 

 yleistä etua koskeva tehtävä tai julkinen valta, 

 rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettu etu. 

 

Tietoturva ja tietosuoja 
Tietoturvasta ja tietosuojasta on omat erilliset toimintaohjeet. 

 

Arkistotilat 
Asiakirjat on säilytettävä niin, että ne on suojattu tuhoutumiselta, vahingoittumiselta ja 

asiattomalta käytöltä. Pysyvästi säilytettävät asiakirjat on arkistoitava tiloihin, jotka täyttävät 

arkistolaitoksen määräykset. Arkistotilojen rakentamisessa, peruskorjaus- ja muutostöissä 

noudatetaan voimassaolevia säädöksiä ja määräyksiä, viranomaispäätöksiä ja ohjeita. 

Arkistolaitoksen määräys ja ohjeet arkistotiloista (AL/19699/07.01.01.00/2012). 

Arkistotiloja ei saa käyttää sinne kuulumattoman aineiston säilytyspaikkana. Arkistotilat on 

pidettävä siistinä ja arkistoyksiköt puhtaana pölystä. 

Keskusarkisto 
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Keskusarkistolla tarkoitetaan sitä asiakirjakokonaisuutta, joka syntyy Pohjanmaan 

hyvinvointialueen eri osa-arkistoista ja asiakirjoista, joita säilytetään kauemmin kuin 10 vuotta. 

Pysyvästi säilytettävät asiakirjat siirretään keskusarkistoon. 

Piirustusarkisto (teknisen asioiden arkisto) 

Säilytettävä aineisto piirustukset ja kartat. 

Potilasasiakirja-arkistot 

Sairaanhoidossa syntyvien potilasasiakirjojen kokonaisuus. Asiakirjat laaditaan ja säilytetään 

potilasasiakirjoja koskevan asetuksen, potilaan oikeuksia koskevan lain ja sosiaali- ja 

terveyshuollon asiakastietojen sähköistä käsittelyä koskevan lain mukaisesti. 

 Hietalahden arkistotila B.0 

 Hietalahden arkistotila A.0 

 Hietalahden arkistotila G.0 

 Huutoniemen arkistotilat 

 Selkämeren arkistotilat 

 

Tietopalvelutehtävät 
Asiakirjahallinnon tietopalvelu on tiedon jakamista sitä tarvitseville tai sitä etsiville ja se liittyy 

kiinteästi henkilöstön päivittäiseen työhön. Eri organisaatioyksiköiden asiakirjahallinnon 

tietopalvelua hoidetaan yleisesti kirjaamossa, arkistoissa ja asiakaspalvelupisteissä. Arkiston 

tietopalvelun tärkeänä tehtävä on palvella tutkimusta tiedon lähteenä. Tietopalvelu sisältää 

asiakirjojen pitämisen tarvitsijoiden saatavissa ja jäljennösten ja todistusten antamisen niistä. 

Se on hoidettava arkistolain, julkisuus- ja tietosuojalain, tietosuoja-asetuksen sekä muun 

erityislainsäädännön määräykset huomioiden. Tietopalvelun apuna hakemistoina käytetään 

tiedonohjaussuunnitelmaa, arkistoluetteloita ja aineiston sisältämiä rekistereitä ja diaareja. 

Asiakirjojen lainaaminen 

Asiakirjoja lainataan vain toiselle viranomaiselle, arkistolaitoksen yksikölle tai muuhun 

laitokseen, jossa niiden käyttö on valvottua. Lainauksesta tehdään lainauslomake, josta 

ilmenee lainattu asiakirja, laina-aika ja lainaajan nimi sekä virasto. Arkistokoteloon, josta 

asiakirjat on lainattu, tulee tehdä lainamerkintä puuttuvista asiakirjoista. Lainaaja ei saa lainata 

asiakirjoja edelleen ja lainaaja vastaa asiakirjoista siihen saakka, kunnes ne on palautettu. 

Yksityiskäyttöön asiakirjoja ei lainata. Arkiston käytön tulee tapahtua valvottuna. Asiakirjojen 

kopiot ovat maksullisia ja vaativissa tiedonhauissa noudatetaan vahvistettuja hintoja. Tilaukset 

käsitellään niiden saapumisjärjestyksessä ja tilaajan on annettava riittävät tunnistetiedot 

asiakirjojen löytämiseksi ja riittävät toimitusyhteystiedot asiakirjakopion toimittamiseksi. 

Toimitusaika vaihtelee pyynnön laajuuden, työtilanteen ja perustietojen tarkkuuden mukaan.  

Oman organisaation sisällä asiakirjoja lainaksi annettaessa lainaamisesta ja palauttamisesta 

huolehtii organisaatioyksikön arkistoissa yksikön arkistovastaava. 

Asiakirjojen säilyttämisessä ja käytössä on otettava huomioon asiakirjojen julkisuudesta 

annetun lain ja asetuksen, henkilötietolain sekä muun lainsäädännön aiheuttamat rajoitukset.  

Poikkeuksena on päätearkisto, jossa arkiston henkilöstö on vastuussa asiasta tietopalvelua 

hoitaessaan.  
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Asiakirjojen käyttörajoitukset merkitään tiedonohjaussuunnitelmaan ja arkistoluetteloon. 

Viranomaisen asiakirjat ovat oletuksen mukaan ensisijaisesti julkisia asiakirjoja, ellei niitä ole 

laissa määritelty salassa pidettäviksi. 

 

Tietopyynnöt 

Julkiseen asiakirjaan kohdistuvaa tietopyyntöä ei tarvitse perustella. Viranomaisen sisäistä 

työskentelyä varten laaditut asiakirjat eivät kuulu lain soveltamisalan piiriin paitsi salassa pidon 

säännösten osalta sekä silloin kun nämä sisältävät arkistoon liitettävää tietoa. Viranomainen 

voi päättää arkistoon liitettävien asiakirjojen osalta, että niistä annetaan tietoja vain ao. 

viranomaisen luvalla. Viranomaisen valmisteltavana olevat keskeneräiset asiakirjat sekä 

viranomaiselle toimitetut, ei vielä julkiset asiakirjat sen sijaan tulevat julkisiksi valmistuessaan 

tai kun julkiseksi tulemisen ehto on täyttynyt, paitsi niiltä osin kuin asiakirjat sisältävät salassa 

pidettävää tietoa. 

Salassa pidettävästä viranomaisen asiakirjasta tai sen sisällöstä saa antaa tiedon vain, jos niin 

erikseen julkisuuslaissa tai muussa erityislaissa säädetään. Jos vain osa asiakirjasta on 

salassa pidettävä, on annettava tieto asiakirjan julkisesta osasta, mikäli se on mahdollista 

tehdä niin, ettei salassa pidettävä osa tule tietoon. Asianosaisella on oikeus saada tieto 

muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, mikäli se voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa 

käsittelyyn. Tiedon pyytäjää on tarvittaessa avustettava yksilöimään tarvitsemansa asiakirja, 

josta hän haluaa tiedon. Jokaisella on myös tietyin rajoituksin oikeus saada tieto häntä itseään 

koskevista henkilörekisteriin sisältyvistä tiedoista. Tieto julkisesta asiakirjasta on pyrittävä 

antamaan mahdollisimman pian, viimeistään kahden (2) viikon kuluessa tietopyynnön 

vastaanottamisesta.  

Tieto julkisesta asiakirjasta tulee antaa pyydetyllä tavalla, ellei pyynnön noudattaminen 

asiakirjojen suuren määrän, kopioinnin vaikeuden tms. syyn vuoksi aiheuta kohtuutonta 

vaivaa. Mikäli vastauksen antaminen vaatii erityistoimenpiteitä tai tavanomaista suurempaa 

työmäärää (esim. pyydettyjä asiakirjoja on paljon, niihin sisältyy salassa pidettäviä osia tms.) 

on vastaus annettava kuukauden kuluessa tietopyynnön saapumisesta. Mikäli pyydettyä tietoa 

ei voida antaa, on siitä ilmoitettava pyytäjälle. 

Samalla on ilmoitettava kieltäytymisen syy. Kirjallisen asiakirjapyynnön tehneelle on annettava 

tieto myös siitä, että asia voidaan saattaa viranomaisen ratkaistavaksi ja tiedusteltava 

asiakkaalta, haluaako hän saattaa asian viranomaisen ratkaistavaksi ja ilmoitettava asian 

käsittelyn johdosta perittävistä maksuista. Asiakirjojen antamisesta peritään kulloinkin 

voimassa olevan taksan mukainen maksu. 

Asiakas- ja potilasasiakirjojen tietopalvelu 

Potilastietoihin liittyvät tietopyynnöt osoitetaan Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän 

potilaskertomusarkistoon ja/tai vastaavasti sosiaalihuollon asiakasasiakirjoja koskevat 

tietopyynnöt Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän sosiaalihuoltoon. 

Lokitietopyynnöt 

Asiakas- ja potilastietojen käsittelyä koskevat kirjalliset lokitietopyynnöt osoitetaan 

Pohjanmaan hyvinvointialueen tietosuojavastaaville. 
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Tutkimusluvat 

Tutkimustyön tarkoituksena on kehittää kuntayhtymässä tieteellistä tutkimusta, laajentaa 

henkilöstön osaamista sekä tukea sairaalan toimintaa. Tutkimushoitaja neuvoo ja opastaa 

tutkimusanomuksiin ja -lupiin liittyvissä asioissa. 

Toisiolain mukaista neuvontaa saa sähköpostiosoitteesta aineistoneuvonta@vshp.fi. 

 

Voimaantulo ja päivitys 
Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän hallitus hyväksyy asiakirjahallinnon ja 

arkistotoimen toimintaohjeen. Tällä ohjeella kumotaan aiemmat asiakirjahallinnon ja 

arkistotoimen toimintaohjeet sekä muihin ohjeisiin sisältyvät arkistoa ja asiakirjahallintoa 

koskevat ohjeet. 

Toimintaohjeen soveltamisesta, ylläpitämisestä ja muuttamisesta vastaa asianhallintaa 

johtava viranhaltija. 

 

Liitteet 
Asiakirjojen suojelusuunnitelma 

  

mailto:aineistoneuvonta@vshp.fi
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Lähteet 
Arkistolaki 

Julkisuuslaki 

Tiedonhallintalaki 

Hallintosääntö 

Arkistolaitoksen määräys ja ohjeet arkistotiloista (AL/19699/07.01.01.00/2012) 
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Asiakirja- ja tietopalvelumaksut 

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) mukaan jokaisella on oikeus 

saada tieto viranomaisen julkisesta asiakirjasta. Asianosaisella (hakija, valittaja) on 

tiedonsaanti oikeus saada viranomaiselta tieto muusta kuin julkisesta asiakirjasta, jonka 

oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee. 

 

Maksuttomat palvelut 

Tiedon antamisesta ei peritä maksua, kun: 

 tieto asiakirjasta annetaan suullisesti; 

 tieto annetaan viranomaisen luona luettavaksi tai jäljennettäväksi; 

 julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse; 

 sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään asianosaiselle sähköpostitse; 

 pyydetyn tiedon antaminen kuuluu viranomaisen neuvonta-, kuulemis- tai 

tiedotusvelvoitteen piiriin; 

 tietoaineistoa luovutetaan teknisen rajapinnan avulla toiselle viranomaiselle. 

 

 joka annetaan asianosaiselle, kuntayhtymän omilta viranomaisilta, asianomaista 

koskevasta työ- tai palvelutodistuksesta. 

 joka tarvitaan kuntayhtymän virasta, työsuhteesta tai luottamustoimesta johtuvan 

eläkkeen tai muun etuuden hakemista varten. 

 

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 

EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisten oikeuksien käyttäminen (mm. tarkastusoikeus, virheen 

oikaiseminen, käyttölokien tarkastaminen) on lähtökohtaisesti maksuton kerran vuodessa. 

Pyydettäessä useampia jäljennöksiä, Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä voi periä 

niistä maksun, joka kattaa toimenpiteen kustannukset. 

 

Potilas- tai asiakasasiakirjakäännökset 

Potilas/asiakas voi pyytää maksutta potilas- tai asiakasasiakirjatiedon kääntämistä omalle 

äidinkielelleen suomeksi tai ruotsiksi. Potilasasiakirjatietoja ei käännetä englanninkielelle, 

poikkeuksena tilapäisesti Suomessa oleskeleva matkustaja, joka on menossa jatkohoitoon tai 

sillä on vaikutusta tulevaisuudessa. 

 

Tavanomainen asiakirja 

Tavanomaisena tietojen antamisena pidettäisiin sellaisen asiakirjan kopion tai tulosteen 

antamista, joka on yksilöitävissä ja löydettävissä viranomaisen käytössä olevan 

asiakirjaluokittelun ja asiakirjan tunnisteen avulla tai sähköisesti ylläpidetyn rekisterin 

hakutoimintojen avulla ja joka on kokonaan julkinen tai josta salassa pidettävien osien 

poistaminen on vaivatonta. 

LIITE § 85/2
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Erityistoimenpiteitä vaativa tiedonhaku tai saanti 

Erityistoimenpiteitä vaativia ovat tilanteet, joissa tietoaineiston haku ei ole mahdollista 

tavanomaisilla keinoilla, ja salassa pidettävien tietojen poistaminen vaativat tavanomaista 

enemmän työtä. Tällainen tilanne on kyseessä, kun asiakirja ei ole yksilöitävissä ja 

löydettävissä asiakirjaluokittelun tai muun hakutiedon avulla viranomaisen asianhallinta- tai 

muusta järjestelmästä. Asiakirja antaminen voi vaatia erityisiä toimenpiteitä myös siitä syystä, 

että pyydetty asiakirja-aineisto on laaja ja sisältää salassa pidettäviä tietoja, jotka on 

poistettava asiakirjasta ennen sen antamista tai jos asiakirjan koostaminen vaatii erityisen 

paljon muokkaamista tai useiden asiakirjallisten tietojen yhdistämistä tai on muutoin erityisen 

aikaa vievää. Erityistoimenpiteitä vaativia ovat myös tilanteet, joissa tarvitaan laajaa 

asiakirjojen haku-, seulonta-, yhdistely- ja tulostustyötä. 

 

Perittävät asiakirja —ja tietopalvelumaksut 

Asiakirja- ja tietopalvelumaksua ei peritä, jos maksu on suuruudeltaan niin pieni (alle viisi 

euroa), ettei se kata laskun lähettämisestä aiheutuvia kustannuksia.  

 

Hinnasto astuu voimaan 1.1.2022. Hintoihin lisätään arvonlisävero (alv) 24%. 

 

 

 

Asiakirja Hinta Tarkenne 

Valokopiot (A4 tai A3), 
  

2 € / ensimmäinen sivu 
 
0,50 € seuraavat sivut 

Pöytäkirjanote, 
kopio tai muu tuloste 

Kuvantamisen tutkimukset  
CD/DVD-tallenteena 

15 €  

Lääketieteelliset 
käännöstyöt (potilasteksti) 

40 €  

Käännöstyöt (työtodistus) 20 €  

Pikatoimituslisä (tieto 
annettava kahden työpäivän 
kuluessa) 

Tuotteen hinta 100%:lla 
korotettuna 

 

Tiedonhaun palvelu Hinta Tarkenne 

Normaali tiedonhaun 
perusmaksu, työaika alle 2 h 

70 € Tiedonhaku kohdistuu 
asiakirjamuodossa olevaan 
sähköiseen tai paperiseen 
aineistoon. 

Vaativa tiedonhaku, työaika 
2-5h 

100 €  

Hyvin vaativa tiedonhaku, 
työaika yli 5 h 

270 €  

Muu tiedonhaku, jossa 
joudutaan käyttämään 2M-
IT:n palveluja tai muuta 
järjestelmäntoimittajaa 
apuna 

Erillinen veloituksen 
mukainen hinta. 

Esim. Findata 
lupakäyttöprosessissa hinta-
arvio vahvistetaan jokaiseen 
hakemukseen erikseen. 
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Muuta laskutukseen liittyvää 

Maksu peritään myös sellaisesta asiakirjasta, jonka antaminen vaatii erityisiä toimenpiteitä, 

kuten asiakirjojen tuottamista jollekin muulle tallennevälineelle kuin paperi, esim. 

paperiasiakirjojen skannaaminen digitaalisessa muodossa luovutettavaksi. 

 

Asiassa, jossa asiakirjojen pyytäjä on asianosainen Pohjanmaan hyvinvointialueen 

kuntayhtymässä vireillä olevassa asiassa, esimerkiksi henkilöstönimitysasiassa, ja henkilö 

pyytää asiaan liittyen julkisia asiakirjoja, on hänellä asianosaisuutensa nojalla oikeus niihin 

veloituksetta. 

 

Salassa pidettävään asiakirjaan, joka annetaan asianosaiselle ja joka on pidettävä salassa 

toisen tai yleisen edun vuoksi, on tehtävä merkintä sen salassa pitämisestä. Merkinnästä tulee 

käydä ilmi, miltä osin asiakirja on salassa pidettävä ja mihin salassapito perustuu. 

 

Kiinteä perusmaksu voidaan periä sellaisissa tapauksissa, joissa pääsäännön mukaan ei 

perittäisi maksua, mutta asiakirjan tai tiedon antaminen edellyttää ym. erityistoimenpiteitä.  

 

Perusmaksun lisäksi ei tällöin peritä sivu- tai muuta yksikkökohtaista maksua. 

 

Tiedonsaanti erityistoimenpiteitä vaativasta asiakirjasta on kuitenkin maksutonta, jos pyydetyn 

asiakirjan antaminen kuuluu viranomaisena sairaanhoitopiirin neuvonta-, kuulemis- tai 

tiedottamisvelvollisuuden piiriin (julkisuuslaki 34 §). 

 

Potilaalle toimitettavista asiakirjakopioista ei peritä arvonlisäveroa (arvonlisäverolaki 34 §, 

hoitoon tavanomaisesti liittyvät palvelut ja tavat). 

 

Muutoksenhakuoikeus 

Jos maksuvelvollinen katsoo, että määrättäessä maksua on tapahtunut virhe hän voi vaatia 

maksun oikaisua maksun määränneeltä viranomaiselta kuuden (6) kuukauden kuluessa 

maksun määräämisestä. Jos asiakas on tyytymätön hänelle annettuun päätökseen, saa hän 

hakea muutosta siihen siten kuin hallintolainkäyttölain 12 §:ssä säädetään tekemällä valitus 

toimivaltaiselle hallinto-oikeudelle. Asiakasta on informoitava tästä hänen oikeudestaan. 

 



Tiedonhallintamalli
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Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän
tiedonhallintamalli

1. Yleistä
Vuoden 2020 alusta alkaen on ollut voimassa laki julkisen hallinnon tiedonhallinnosta

(906/2019, jäljempänä tiedonhallintalaki). Kuntayhtymän on ylläpidettävä sen

toimintaympäristön tiedonhallintaa määrittelevää ja kuvaavaa tiedonhallintamallia.

Valtuusto on siirtänyt vastuun tiedonhallinnasta ja asiakirjahallinnan järjestämisestä

hallitukselle. Hallituksen tehtävänä on vastata siitä, että tiedonhallintalain mukaiset vastuut,

käytännöt ja valvonta on määritetty kuntayhtymässä.

Tiedonhallintalain lisäksi kuntayhtymälle on säädetty velvollisuuksia julkisuuslaissa

(621/1999), digipalvelulaissa (306/2019), arkistolaissa (831/1994), hallintolaissa (434/2003),

sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003) sekä Euroopan

unionin tietosuoja-asetuksessa ja kansallisessa tietosuojalaissa (1050/2018).

Tämän tiedonhallintamallin tarkoituksena on kuvata ja koota yhteen ne vastuut, jotka

tiedonhallintaan liittyvät. Jokapäiväisessä työssä tiedonhallinnan koordinoinnista vastaa

sairaanhoitopiirin tiedonhallinnan ohjausryhmä, johon kuuluvat tiedonhallinnan

vastuuviranhaltijat.

Tiedonhallintamallin tarkoituksena on:

• määritellä ja kuvata kuntayhtymän toimintaympäristön tiedonhallinta;

• toimia palvelujen kehittämisen apuvälineenä;

• toimia asiankäsittelyn suunnittelun ja toteuttamisen apuvälineenä;

• toimia tietoaineistojen suunnittelun ja toteuttamisen apuvälineenä;

• toimia tiedonsaantia koskevien oikeuksien ja rajoitusten toteuttamisen apuvälineenä;

• auttaa moninkertaisen tiedonkeruun vähentämisessä;

• olla apuväline tietojärjestelmien ja tietovarantojen yhteentoimivuuden toteuttamisessa;

sekä

• toimia apuvälineenä tietoturvallisuuden ylläpidossa.
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2. Tiedonhallintamalli ja muutosvaikutusten arviointi
Tiedonhallintamallia ylläpidetään palvelujen, asiankäsittelyn ja tietoaineistojen hallinnan

suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi, tiedonsaantia koskevien oikeuksien ja rajoitusten

toteuttamiseksi, moninkertaisen tietojen keruun vähentämiseksi, tietojärjestelmien ja

tietovarantojen yhteentoimivuuden toteuttamiseksi sekä tietoturvallisuuden ylläpitämiseksi.

Kuntayhtymän tiedonhallintamalli koostuu seuraavista kokonaisuuksista:

1) tiedonhallintamallin toimintaprosessit;

2) tiedonhallinnan tietovarannot;

3) tiedonhallinnan tietoaineistot;

4) tiedonhallinnan tietojärjestelmät; sekä

5) tietosuoja- ja tietoturvallisuustoimenpiteet.

Suunniteltaessa tiedonhallintamallin sisältöön vaikuttavia olennaisia hallinnollisia uudistuksia

ja tietojärjestelmien käyttöönottoa kuntayhtymä arvioi näihin kohdistuvat muutokset ja niiden

vaikutukset suhteessa tiedonhallinnan vastuisiin.

Muutosten arvioinnissa otetaan huomioon tietovarantojen yhteentoimivuus sekä niiden

hyödynnettävyys tietoaineistoja muodostettaessa ja käytettäessä. Arvioinnin perusteella

ryhdytään tarpeellisiin toimenpiteisiin tiedonhallintamallin muuttamiseksi ja muutosten

toimeenpanemiseksi. Tietosuojaa koskevasta vaikutustenarvioinnista ja siihen liittyvästä

ennakkokuulemisesta säädetään erikseen.

3. Tiedonhallinnan toimintaprosessit
Tiedonhallintalaissa toimintaprosesseilla tarkoitetaan viranomaisen asiankäsittely- tai

palveluprosessia. Tiedonhallinnan toimintaprosesseja käsittelevät asiakirjat sisältävät tiedot

tietojen käsittelytehtävistä, prosessista vastaavat viranhaltijat, tehtävien ja toimintaprosessien

tiedonhallinnan valvontamenettelyt ja valvonnasta vastaavat sekä muut tiedonhallintalaissa

säädetyt asiat.

Kuntayhtymän tietohallinnan toimintaprosesseja on kuvattu seuraavissa asiakirjoissa:

• kuntayhtymän hallintosääntö;

• tietosuojapolitiikka sekä muut tietosuojaan liittyvät asiakirjat;

• tiedonohjaussuunnitelma (valmistuu vuoden 2021 aikana);
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• tietovarantojen prosessikuvaukset (valmistuu vuoden 2022 aikana);

• tiedon luovutuksen käytännöt ja tietopyynnöt (asiakirjajulkisuuskuvaus);

• saavutettavuusseloste;

• toisiokäytön hallintamalli (valmistuu vuoden 2022 aikana); sekä

• potilaskertomusarkiston toimintaohje.

4. Tiedonhallinnan tietovarannot
Prosessien käyttämä tieto, keräämä ja tuottama tieto muodostuu tai kertyy tietovarantoihin,

joita kuntayhtymä hallinnoi. Kuntayhtymällä on seuraavat kymmenen tietovarantoa:

• yleishallinnon ja sairaanhoidonhallinnon tietovarannot;

• henkilöstöhallinnon tietovaranto;

• taloushallinnon tietovaranto;

• tietohallinnon tietovaranto;

• terveydenhuollon tietovaranto;

• sosiaalihuollon tietovaranto;

• hankinta- ja materiaaliyksikön tietovaranto;

• kunnossapito ja kiinteistöhuollon tietovaranto;

• ympäristöhuollon tietovaranto; sekä

• lääkintä- ja viestintätekniikan tietovaranto.

Tiedonhallinnan tietovarantoja käsittelevät asiakirjat sisältävät tiedot tietovarannon

hallinnointitehtävistä, tietovarannosta vastaavat viranomaiset, rekisterinpitovastuut,

tietovarantojen ylläpidon ja hyödyntämisen valvontamenettelyt ja valvonnasta vastaavat sekä

muut tiedonhallintalaissa säädetyt asiat.
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Kuntayhtymän tiedonhallinnan tietovarantoja on kuvattu/tullaan kuvaamaan seuraavissa

asiakirjoissa:

• tiedonohjaussuunnitelma;

• ICT-ympäristön kokonaisarkkitehtuurin kuvaus (valmistuu vuoden 2023 aikana); sekä

• tiedon luovutuksen käytännöt ja tietopyynnöt (asiakirjajulkisuuskuvaus).

5. Tiedonhallinnan tietoaineistot
Kuntayhtymän tietovarannot sisältävät erilaisia tietoaineistoja. Tiedonhallinnan tietoaineistoja

käsittelevät asiakirjat sisältävät tiedot tietoaineistojen ylläpitotehtävistä, ylläpidon vastuut,

tietoaineistojen ylläpidon ja hyödyntämisen valvontamenettelyt ja valvonnasta vastaavat sekä

muut tiedonhallintalaissa säädetyt asiat.

Kuntayhtymän tiedonhallinnan tietoaineistoja on kuvattu seuraavissa asiakirjoissa:

• asianhallinnan ohje;

• tiedonohjaussuunnitelma; sekä

• rekisterihallinnon rekisteriselosteet.

6. Tiedonhallinnan tietojärjestelmät
Tietojärjestelmien kuvaaminen osana tiedonhallintamallia liittyy tarpeeseen tunnistaa ja kuvata

myös tietojärjestelmien ylläpitoon liittyvät vastuut ja tuotantorakenteet.

Tiedonhallinnan tietojärjestelmiä käsittelevät asiakirjat sisältävät tiedot tietojärjestelmien

hallinnointitehtävistä, tietojärjestelmästä vastaavat viranhaltijat, tietojärjestelmien ylläpidon ja

hyödyntämisen valvontamenettelyt ja valvonnasta vastaavat sekä muut tiedonhallintalaissa

säädetyt asiat.

Kuntayhtymän tiedonhallinnan tietojärjestelmiä on kuvattu seuraavissa asiakirjoissa:

• tietohallinnon puitesopimus ja palvelusopimus 2M-IT:n kanssa; sekä

• kuntayhtymän käyttämien tietojärjestelmien ja vastuukäyttäjien listaus.
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7. Tietosuoja- ja tietoturvallisuustoimenpiteet
Kuntayhtymällä on suunniteltu ennakkoon, millä tavoin tietoturvallisuus toteutetaan ja mitä

menettelyitä tietojenkäsittelyn, tietojärjestelmien ja tietoaineistojen turvaamiseksi on toteutettu

tai aiotaan toteuttaa ja miten nämä on vastuutettu.

Tietosuoja- ja tietoturvallisuustoimenpiteitä käsittelevät asiakirjat sisältävät tiedot

toimintaprosesseihin, tietovarantoihin, tietoaineistoihin ja tietojärjestelmiin liittyvät

tietoturvallisuustoimenpiteet ja niistä vastaavat viranomaiset, tietoturvallisuustoimenpiteiden

toteuttamisen valvontamenettelyt ja valvonnasta vastaavat sekä muut tiedonhallintalaissa

säädetyt asiat.

Kuntayhtymän tietosuoja- ja tietoturvallisuustoimenpiteitä on kuvattu seuraavissa asiakirjoissa:

• tietosuojapolitiikka sekä muut tietosuojaan liittyvät asiakirjat;

• potilastietojen tietosuojaohje;

• tietosuojaselosteet ja rekisteriselosteet;

• tietoturvapolitiikka; sekä

• asiakirjojen suojelusuunnitelma.

8. Kuvaus asiakirjajulkisuuden toteuttamiseksi
Tiedonhallintalaki edellyttää, että kuntayhtymän on julkisuusperiaatteen toteuttamista varten

ylläpidettävä kuvausta sen hallinnoimista tietovarannoista ja asiarekisteristä.

Kuvaus asiakirjajulkisuuden toteuttamiseksi on hyväksytty hallituksen kokouksessa x.x.2021 §

x samalla kuin tämä tiedonhallintamalli on hyväksytty.

Kuntayhtymän tietopyyntöjä koskevat käytännöt on kuvattu seuraavissa asiakirjoissa:

• ohjeet potilastietojen luovuttamiseen; sekä

• muut tietojen luovutuskäytännöt.

9. Tietopyynnöistä aiheutuvat kustannukset
Kuntayhtymä perii asiakirja- ja tietopalvelumaksuja sekä tietopyyntöihin vastaamisesta siten

kuin hallitus on päättänyt asiakirja- ja tietopalvelumaksuja koskevassa päätöksessään.

Pääsääntöisesti asiakkaalle toimitetuista asiakirjoista ei peritä asiakasmaksuja.
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Perittävät maksut koskevat mm. kohtuullisia kopio-, lunastus- ja lähetysmaksuja sekä

tavanomaisen työn ylittävästä tiedonetsintätyöstä aiheutuvista kustannuksista. Tällöin

tietopyynnön lähettäjälle ilmoitetaan etukäteen arvio kustannuksista.
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Asiakirjajulkisuuskuvaus
Tämä Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä ylläpitää kuvausta sen hallinnoimista
tietovarannoista ja asiarekistereistä tiedonhallintalain (906/2019) 28 §:n mukaisesti.
Asiakirjajulkisuuskuvaus toteutetaan ja ylläpidetään erillisenä julkaisuna ulkoisilla
verkkosivuilla otsikolla ”Tiedonluovutuksen käytännöt ja tietopyynnöt” saavutettavuuden
kriteerit huomioiden. Asiakirjajulkisuuskuvauksen tarkoituksena on informoida kansalaisia
tekemään tarpeeksi yksilöity tietopyyntö ja kohdistamaan sen oikealle
viranomaiselle/toimijalle. Velvollisuutena on avustaa tiedon pyytäjää asiakirjan yksilöinnissä.

Tietovarantojen nimikkeet ja käyttötarkoitukset
Tietovarannot sisältävät kuntayhtymälle kuuluvien tehtävien hoidossa tai muussa toiminnassa
muodostuvia tietoaineistoja, joita käsitellään tietojärjestelmien avulla tai manuaalisesti.

Hallinto

Tietovaranto Käyttötarkoitus
Kuntayhtymä hallinnon tietovarannot Lakisääteisten tehtävien hoitoon liittyvä

asiankäsittely
Henkilöstöhallinnon tietovarannot Palvelussuhteen aikainen asiankäsittely
Taloushallinnon tietovarannot Taloushallintoon liittyvä asiankäsittely
Tietohallinnon ja tietopalvelun tietovarannot Tiedonhallintaan ja tietopalveluun liittyvä

asiankäsittely
Sosiaali- ja terveydenhuolto

Tietovaranto Käyttötarkoitus
Terveydenhuollon tietovarannot Hoitosuhteen aikainen asiankäsittely
Sosiaalihuollon tietovarannot Asiakassuhteen aikainen asiankäsittely

Huolto

Tietovaranto Käyttötarkoitus
Hankinta- ja materiaaliyksikkö Hankintoihin liittyvä asiankäsittely
Toimitilahallinto Toimitilojen vuokraukseen liittyvä

asiankäsittely
Kunnossapito ja kiinteistöhuolto Kiinteistöjen huoltoon liittyvä asiankäsittely
Ympäristöhuolto Ympäristöasioihin liittyvä asiankäsittely
Lääkintä- ja viestintätekniikka sähkölaitteisiin, lääkintälaitteisiin sekä

viestintä- ja turvatekniikkaan liittyvä
asiankäsittely

LIITE 86/2
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Kuntayhtymän asiarekisterit ja tietojärjestelmät
Asiarekisteriä ylläpidetään asiankäsittelyjärjestelmässä (Dynasty10).

Kuntayhtymän käsittelemät asiat ja niihin liittyvät asiakirjat käsitellään
asiankäsittelyjärjestelmässä (Dynasty10).

Hakutekijät, joilla asiakirjoja on mahdollista hakea
Tietopyynnöissä voidaan käyttää hakutekijöinä esimerkiksi henkilön nimeä, henkilötunnusta,
kiinteistötunnusta tai asianumeroa. Potilas- ja asiakastietojen hakemisessa käytetään
henkilötunnusta.

Tietoaineistojen saatavuus avoimesti teknisen rajapinnan
avulla
Teknisellä rajapinnalla tarkoitetaan sähköisen tietojenvaihdon mahdollistavaa
tiedonsiirtoratkaisua kahden tai useamman tietojärjestelmän välillä. Katseluyhteydellä
tarkoitetaan tietojärjestelmään toteutettua tietoaineistojen katselun mahdollistavaa rajattua
näkymää.

Potilaat ja asiakkaat

Tietoaineistot eivät ole saatavissa avoimesti teknisen rajapinnan avulla suoraan
potilaille/asiakkaille. Omakanta-palvelujen kautta asiakas näkee ne potilasasiakirjat, jotka on
sinne määritetty. Asiakastietojen näyttäminen Omakannassa edellyttää lainsäädäntöön
perustetta, jota odotetaan uudistuvaan lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen
sähköisestä käsittelystä.

Terveydenhuollon toimintayksiköt

· [Vaasan sairaanhoitopiirin yhteisrekisteri, KuntaEsko (katseluyhteys)].
· Sähköiset lähetteet ja hoitopalautteet (rajapinta).
· Kuvantaminen, Pacs -järjestelmä (rajapinta).

Rekisteritietojen säännölliset luovutukset toiselle
viranomaiselle

· Kantapalvelut: potilastiedon arkisto, reseptikeskus, tiedonhallintapalvelu,
sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto (rajapinta).

· Kela (kelalle toimitettavat lääkärintodistukset/lausunnot) (rajapinta).
· Terveyden ja hyvinvointilaitoksen lakisääteiset rekisterit (rajapinta).
· Digi- ja väestötietovirasto, tiedot syntymästä ja kuolemasta (rajapinta).
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Tietopyyntöjen maksullisuus
Potilaiden ja asiakkaiden tekemistä tietopyynnöistä ei laskuteta asiakirja- ja/tai
tietopalvelumaksuja. Tieteellisien tutkimuspyyntöjen kohdalla maksut määräytyvät
kuntayhtymän vahvistaman asiakirja- ja tietopalvelumaksuhinnaston mukaisesti.

Asiarekisterin tai tietojärjestelmän sisältämien tietojen
antamisesta päättävä viranhaltija
Kuntayhtymän hallintosäännön mukaan hallitus, kuntayhtymän johtaja ja johtavat viranhaltijat
huolehtivat, että asiakkaat/potilaat ja palvelujen käyttäjät saavat riittävästi tietoja
valmisteltavina olevista yleisesti merkittävistä asioista ja voivat osallistua ja vaikuttaa näiden
asioiden valmisteluun. Viestinnässä käytetään selkeää ja ymmärrettävää kieltä ja otetaan
huomioon eri asiakasryhmien tarpeet.

Tietopyyntö Vastuutaho
yleishallintoa koskevat tietopyynnöt hallintojohtaja, juristi

henkilöstöhallintoa koskevat tietopyynnöt hr-johtaja

taloushallintoa koskevat tietopyynnöt talousjohtaja

tietohallintoa koskevat tietopyynnöt

lokitietopyynnöt

tietosuojavastaava

potilastieto- tai asiakastietopyynnöt toimialajohtaja

virheen oikaisupyynnöt ko. tekstin sanellut lääkäri/ erikoisalan

ylilääkäri

tieteelliseen tutkimukseen liittyvät

tietopyynnöt

johtajaylilääkäri

kantelut ja muistutukset johtajaylilääkäri

apteekkitoimintaa koskevat tietopyynnöt apteekkari

Yhteystiedot tiedonsaantia koskevan pyynnön
esittämiseksi
Kuntayhtymän kirjaamossa käsitellään kuntayhtymän hallinnon lähteviä
ja saapuvia asiakirjoja. Kirjaamo rekisteröi tietopyynnöt määräaikojen noudattamiseksi ja
toimittaa tietopyynnöt vastattavaksi oikealle taholle.

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä
Kirjaamo, X-7
Hietalahdenkatu 2-4
65130 Vaasa
Avoinna arkisin 9-14. Puhelinnumero 06 213 1111, sähköposti: kirjaamo@vshp.fi
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Potilastieto- tai asiakastietopyynnöt
Potilastieto- ja asiakastietopyynnöissä palvelee potilaskertomusarkisto. Tietosuojasyistä
emme käsittele henkilötietoja sisältäviä viestejä sähköpostitse. Tietopyynnöt on tehtävä
kirjallisesti ja osoitettava:

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä
Potilaskertomusarkisto
Hietalahdenkatu 2-4
65130 Vaasa
Avoinna arkisin klo 8.00–15.30. Puhelinnumero 06 213 1841.

Lokitietopyynnöt
Asiakas- ja potilastietojen käyttölokitietopyyntöihin liittyvissä asioissa palvelevat
tietosuojavastaavat. Tietosuojasyistä emme käsittele henkilötietoja sisältäviä viestejä
sähköpostitse. Tietopyynnöt on tehtävä kirjallisesti ja osoitettava:

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä
Tietosuojavastaava
Hietalahdenkatu 2-4
65130 Vaasa
Puhelinnumero 06 213 1840
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Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän
tietosuojapolitiikka

1. Johdanto
Kuntayhtymän henkilötietojen suojaa koskevan tietosuojapolitiikan tarkoituksena on kuvata

kuntayhtymässä noudatettavat tietosuojaperiaatteet, roolit ja vastuut tietosuojakysymyksissä

sekä tietosuoja-asetuksen toimeenpano. Tietosuojapolitiikkaa täydentävät kuntayhtymän

tietosuojaa koskevat kuvaukset, ohjeet ja muut dokumentit, joiden tarkoituksena on varmistaa

tietosuoja-asetuksen edellyttämä asianmukainen henkilötietojen suojan taso.

2. Tietosuoja
Tietosuojalla tarkoitetaan rekisteröityjen (luonnollisten henkilöiden) henkilötietojen

suojaamista. Henkilötietoja ovat kaikki sellaiset tiedot, joista luonnollinen henkilö voidaan

tunnistaa suoraan tai epäsuorasti.

3. Tietosuojaperiaatteet
Kuntayhtymä noudattaa tietosuojan toteuttamisessa Euroopan unionin tietosuoja-asetuksen

(EU) 2016/679 ja kansallisen tietosuojalain (1050/2018) mukaisia periaatteita henkilötietojen

käsittelyssä.

Kuntayhtymän tietosuojaperiaatteet ovat:

• käsittelyn lainmukaisuus, kohtuullisuus ja läpinäkyvyys, joilla tarkoitetaan tietojen

käsittelyä säädösten tai suostumuksen perusteella ja rekisteröidyn oikeuksien

toteuttamista siten, että käsittely ja suojatoimet ovat näihin oikeassa suhteessa;

• käyttötarkoitussidonnaisuus ja tietojen minimointi, joilla tarkoitetaan käsittelyä vain

selkeästi ilmoitettuun tarkoitukseen sekä sitä, että tiedot ovat olennaisia ja rajoitettuja

siihen, mikä on tarpeellista suhteessa käsittelyn tarkoituksiin;

• tietojen täsmällisyys, jolla tarkoitetaan sitä, että varmistetaan tietojen

paikkansapitävyys ja ajantasaisuus sekä huolehditaan epätarkkojen tai virheellisten

tietojen oikaisemisesta tai poistamisesta;
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• tietojen säilytyksen rajoittaminen, jolla tarkoitetaan sitä, että tietoja säilytetään vain

käyttötarkoituksen edellyttämän ajan, ellei kyse ole yleisen edun mukaisesta arkistointi-

, tutkimus- tai tilastollisesta tarkoituksesta;

• tietojen eheys ja luottamuksellisuus, joilla tarkoitetaan tietojen turvaamista ja

suojaamista luvattomalta tai lainvastaiselta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta

häviämiseltä, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta; sekä

• rekisterinpitäjän osoitusvelvollisuus, jolla tarkoitetaan teknisiä ja organisatorisia toimia,

joilla osoitetaan periaatteiden mukainen velvoitteista huolehtiminen.

Edellä kuvatuttuja periaatteita noudatetaan kuntayhtymässä sisäänrakennetun ja

oletusarvoisen tietosuojan mukaisesti kaikissa henkilötietojen käsittelyn vaiheissa.

4. Tietosuojaroolit ja vastuut kuntayhtymässä
Kuntayhtymän johto vastaa siitä, että tietosuoja-asetusta ja siihen perustuvia ohjeita ja

säädöksiä noudatetaan. Jokainen kuntayhtymässä työskentelevä vastaa omalta osaltaan

tietosuojaperiaatteiden ja ohjeiden noudattamisesta.

Kuntayhtymä toimii rekisterinpitäjänä ja henkilötietojen käsittelijänä. Osa henkilötietojen

käsittelystä voi tapahtua yhdessä muiden osapuolten kanssa, jolloin kuntayhtymä voi toimia

näiden kanssa yhteisrekisterinpitäjänä. Kuntayhtymän toimiessa rekisterinpitäjänä tai

henkilötietojen käsittelijänä kuntayhtymä määrää tahon, joka vastaa rekisterin tai käsittelyn

tietosuojan toteutumisesta.

Kuntayhtymällä on erikseen nimetyt tietosuojavastaavat. Tietosuojavastaavat käyttävät

kuntayhtymän osoittamia resursseja tehtäviensä täyttämiseksi. Tietosuojavastaavan tehtäviin

kuuluu tietojen ja neuvojen antaminen rekisterinpitäjille ja henkilötietojen käsittelijöille

tietosuoja-asetuksen mukaisten velvollisuuksien täyttämisessä. Tietosuojavastaava seuraa,

että tietosuoja-asetusta ja muuta tietosuojalainsäädäntöä noudatetaan, ja toimii

yhteistyötahona tietosuojavaltuutetun suuntaan.

Tietosuojavastaavien tueksi jokainen toimiala nimeää tietosuojan yhteyshenkilön.

Yhteyshenkilön tehtävänä on välittää tietoa tietosuojavastaavan ja toimialan välillä.
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5. Tietosuoja-asetuksen toimeenpano
5.1 Tietosuojan suunnittelu
Kuntayhtymän tietosuojan toteuttamisessa käytetään apuna tietosuojan vuosikelloa, jonka

avulla varmistetaan suunnitelmallinen tietosuojaa varmistavien toimien toteuttaminen.

Vuosikello on jaettu neljään kvartaaliin ja jokaisen kvartaalin aikana tehdään kvartaalille

kuuluvat toimenpiteet. Tietosuojalle tehdyt toimenpiteet käsitellään kuntayhtymän hallinnon

johtoryhmässä jokaisen kvartaalin päätteeksi.

Tietosuojan suunnittelu tapahtuu seuraavien neljän kokonaisuuden ympärillä:

• Raportoinnin toteuttaminen: tärkeimpien järjestelmähankkeiden ja muutosten tilanne,

rekisteröidyiltä ja valvontaviranomaisilta tulleet yhteydenotot, tietosuojavaikutuksia

sisältävien merkittävien tietoturvatapahtumien käsittely sekä yleisesti tietosuojaan

liittyen havaitut puutteet ja tarpeet;

• Riskiarvion laatiminen: tietosuojariskien arvioinnin ja vaikutusarviointien toteuttaminen

sekä tietosuojan valvontatoimenpiteet;

• Dokumenttien päivittäminen: tietosuojaa koskevien ohjeiden, ilmoitusten ja muun

dokumentoinnin päivitys; sekä

• Koulutustarpeen määrittäminen: Uudelle henkilöstölle erillinen tietosuojakoulutus,

vanhan henkilöstön koulutustarpeen määrittäminen palvelualueittain.

5.2 Tietosuojan toteuttaminen
Kuntayhtymä edellyttää omassa ja sen lukuun henkilötietoja käsittelevien toiminnassa

tietosuoja-asetuksessa ja muissa tietosuojaa koskevissa säädöksissä ja viranomaisohjeissa

määriteltyjen teknisten ja organisatoristen suojaamistoimien toteuttamista, ylläpitoa ja jatkuvaa

kehittämistä.

Esimiehet vastaavat siitä, että henkilöstö noudattaa tässä kuvattuja tietosuojaperiaatteita.

Tietosuojaosaamista ylläpidetään, kehitetään ja varmistetaan koulutuksella, johon

osallistuminen on henkilöstön velvollisuus.

Henkilötietojen luovuttaminen toteutetaan säädöksen, viranomaismääräyksen, kuntayhtymälle

saapuneen pyynnön tai sopimuksen perusteella. Kuntayhtymän tietosuojavastaavat arvioivat

aina tietojen luovutuksen ja sen laajuuden lainmukaisuuden. Lainmukaisuuden arvioinnissa

tietosuojavastaava voi tarvittaessa hyödyntää kuntayhtymän juristien asiantuntemusta.

Rekisteröidylle luovutetaan häntä itseään koskevat henkilötiedot, ellei niiden luovuttamista ole
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säädösperusteisesti rajoitettu. Jonkun muun kuin rekisteröidyn itsensä pyytäessä tietoja

luovutusperusteet arvioidaan saapuneen pyynnön ja siinä esitettyjen perusteluiden pohjalta.

5.3 Tietosuojan valvonta
Kuntayhtymän tietosuojavastaavat seuraavat tietosuojasäädösten, -periaatteiden ja -

käytäntöjen noudattamista. Tietosuojan tietoturvaloukkauksista raportoidaan tietosuoja-

asetuksen mukaisesti. Tietosuojavastaava raportoi kuntayhtymän johdolle tietosuojatoimien

toteutumisesta sekä suunnitelluista tietosuojatoimenpiteistä.

6. Ohjaavat säädökset ja viranomaisohjeet
Henkilötietojen käsittelyä ohjaavat mm. seuraavat säädökset ja tulkintaa helpottavat

viranomaisohjeet:

• EU:n tietosuoja-asetus (EU) 2016/679 ja siihen perustuvat kansalliset säädökset;

• Tietosuojalaki (1050/2018);

• Tiedonhallintalaki (906/2019);

• Digipalvelulaki (306/2019);

• Julkisuuslaki (621/1999);

• Laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014) ja tietoturva-asetus (681/2010);

• Arkistolaki (831/1994);

• Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003);

• Hankintalaki (1397/2016); sekä

• Tietosuojavaltuutetun ohjeet ja JHS-suositukset.
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Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän
tietoturvapolitiikka

1. Johdanto
Kuntayhtymän palveluiden perustana ovat asiakkaiden tarpeet. Palveluiden tuottaminen

perustuu tietoon sekä sen käsittelyyn kuntayhtymän toimintaympäristöissä. Kuntayhtymän

palvelutuotanto on riippuvainen ICT-teknologiasta ja -palveluiden keskeytyksettömästä ja

turvallisesta toiminnasta.

Kuntayhtymän strategian visiossa Pohjanmaalla on innovaatiokykyä sekä yhdistetty sosiaali-

ja terveydenhuolto, jonka vaikuttavuus on erinomainen. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää

laajaa digitalisaatiota sekä tietoturvallisuuden kaikkien osa-alueiden, kokonaisarkkitehtuurin ja

yhteentoimivuuden laajaa huomioimista jo suunnitteluvaiheessa.

Tässä tietoturvapolitiikassa määritellään kuntayhtymän johtamista, palveluita ja toimintoja

koskevat tietoturvallisuuden periaatteet, tavoitteet, vastuut ja toteuttamistavat.

Tietoturvapolitiikka toimii perustana tietoturvallisuutta koskeville muille ohjeistuksille, joiden

tehtävänä on tarkentaa tietoturvapolitiikassa annettuja määräyksiä ja ohjeistaa niiden

soveltamista käytäntöön.

Tietoturvapolitiikka koskee koko kuntayhtymän organisaatiota, sen työntekijöitä ja

luottamushenkilöitä sekä niitä kuntayhtymän sidosryhmien edustajia, jotka työnsä tai

toimeksiantojensa puitteissa käsittelevät kuntayhtymän omistamaa tai hallinnoimaa tietoa.

Tietoturvapolitiikka kattaa kuntayhtymän omistaman tiedon riippumatta sen esitystavasta,

muodosta, suojaustasosta tai elinkaaren vaiheesta.

2. Tietoturvallisuuden merkitys organisaatiolle
Viimeaikaiset lainsäädäntömuutokset, kuten Euroopan unionin saavutettavuusdirektiivi ja

yleinen tietosuoja-asetus sekä kansallinen tietosuojalaki, tähtäävät tietoturvan, tietosuojan,

riskienarvioinnin, kokonaisarkkitehtuurin ja yhteen toimivuuden huomioimiseen suunnittelussa

ja sen kautta saatavaan kustannustehokkuuteen ja tietojen käytettävyyteen.

Tietoturvallisuuden toteutumiseksi kuntayhtymässä tulee tunnistaa sen toiminnan kannalta

elintärkeät palvelutehtävät ja määritellä niiden turvaamiseksi riittävät tietoturvaperiaatteet.

Tietoturvallisuuden toteutumista tukevat kuntayhtymän käytännöt ja ohjeistukset, joita on

muun muassa tietosuojapolitiikka sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistuksessa.
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3. Tietoturvallisuuden määritelmä ja tavoitteet
Tietoturvallisuus koostuu tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvistä vastuista ja käytännöistä, joilla

pyritään varmistamaan tietojen, tietojärjestelmien ja palvelujen suojaaminen ja turvaaminen

siten, että niiden luottamuksellisuus, eheys ja saatavuus voidaan taata ja osoittaa toteutuneen.

• Luottamuksellisuus (confidentiality): Luottamuksellisen tiedon tunnistaminen ja sen

luottamuksellisuuden turvaaminen. Tiedot, tietojärjestelmät ja palvelut ovat vain niihin

oikeutettujen saatavilla, eikä niitä luvatta paljasteta tai muutoin saateta sivullisten

tietoon.

• Eheys (integrity): Tiedon oikeellisuuden, ristiriidattomuuden ja oikeakestoisen

säilymisen turvaaminen. Tiedot, tietojärjestelmät ja palvelut ovat oikeita ja eheitä,

eivätkä ole muuttuneet tahallisen tai tahattoman teknisen tai inhimillisen toiminnan

seurauksena.

• Saatavuus (availability): Tiedon oikeiden käyttömahdollisuuksien turvaaminen. Tiedot,

tietojärjestelmät ja palvelut ovat tarvittaessa niihin oikeutettujen esteettä

hyödynnettävissä. Pääsynvalvonnalla varmistetaan, että tietoa tai tietojärjestelmää ei

voi käyttää ilman lupaa. Todentamisella varmistutaan osapuolten luotettavasta

tunnistautumisesta.

Tietosuojaa käsitellään tarkemmin kuntayhtymän tietosuojapolitiikassa.

4. Tietoturvatoimintaa ohjaavat tekijät
Kuntayhtymän tietoturvallisuutta velvoittavat ja ohjaavat yleiset lainsäädäntövelvoitteet sekä

toimialakohtaiset erityislainsäädäntövelvoitteet. Lisäksi muut tietoturvallisuutta ohjaavat

velvoitteet, määräykset ja ohjeet, kuten toimittajien kanssa tehdyt turvallisuussopimukset.

Lisäksi noudatetaan soveltuvin osin muuta tietoturvaan liittyvää ohjeistusta (mm.

JUHTA/VAHTI).

Kuntayhtymän ylimmän johdon tehtävänä on ohjata tietoturvallisuuden kehittämistä

strategisella tasolla yhdessä tietohallintojohtajien ja muiden tietoturvasta vastaavien kanssa.
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5. Tietoturvallisuuden organisointi ja vastuut
Tietoturvallisuutta johtaa kuntayhtymän johtaja. Hänen kanssaan ylin vastuu

tietoturvallisuudesta on kuntayhtymän hallituksella, joka päättää kuntayhtymän

kokonaisturvallisuuden eri osa-alueiden kehittämistoiminnan tavoitteista, organisoinnista,

resursseista ja toimintavaltuuksista.

Tietoturvallisuuden kehittämisestä, toteutuksen valvonnasta ja tietoturvatietouden

edistämisestä kuntayhtymässä vastaavat tietohallintojohtajat johdolta saamiensa valtuuksien

ja resurssien puitteissa. Jokainen kuntayhtymän tietoja käsittelevä, tietojärjestelmien tai

tietoverkkojen ylläpitäjä ja käyttäjä on viime kädessä vastuussa tietoturvallisuuden

toteuttamisesta omalta osaltaan. Kukin kuntayhtymän tietojärjestelmien ja niiden sisältämien

tietojen omistaja vastaa tietojensa ja tietojärjestelmiensä suojaamisesta. Yksityiskohtainen

kuvaus vastuista on tarkemmin kuntayhtymän tietoturvasuunnitelmassa.

6. Tietoturvallisuuden toteutuminen käytännössä
Tietoturvallisuuden toteuttamisen perusta on tämä kuntayhtymän johdon hyväksymä kirjallinen

tietoturvapolitiikka. Jokaiselle kuntayhtymän henkilökunnan jäsenelle ja tietojärjestelmien

käyttäjälle annetaan siihen pohjautuvat ohjeet.

Tietoturvallisuuden tavoitteiden saavuttaminen on jatkuva prosessi, joka sisältää hallinnollisia,

fyysisiä ja teknisiä ratkaisuja. Tietoturvapolitiikan pohjalta laaditaan kuntayhtymän

tietoturvasuunnitelma sekä käyttäjän, tietojärjestelmävastaavan ja tietohallinnon

tietoturvaohjeet.

Kuntayhtymässä otetaan käyttöön tietojen ja tietojärjestelmien turvallisuusluokitus. Kullekin

turvallisuusluokalle on määritelty vaadittava tietoturvallisuustaso ja sen mukaiset

tietoturvatoimenpiteet. Jokaisella tietojärjestelmällä tai sen osalla on oltava yksikäsitteinen

omistaja. Tietoturvallisuuden toteuttamista ohjaavat dokumentit ovat vahvistettuja ja

asianomaisten kohderyhmien saatavissa.

Henkilökunnalle jaetaan heidän toimissaan tarvitsemansa tietoturvallisuusohjeet. Sijaisille,

opiskelijoille ja yhteistyökumppaneille tiedotetaan tietoturvallisuudesta ja heitä koskevista

säännöistä ja suosituksista. Yleensäkin kuntayhtymän jäsenten tietoturvallisuustietoisuutta

lisätään tiedottein ja kirjoituksin eri tiedotuskanavissa sekä järjestämällä koulutustilaisuuksia.

Kuntayhtymän tietojenkäsittelyn ja tietojärjestelmien tietoturvallisuuden tasoa arvioidaan

sisäisen valvonnan keinoin, tarvittaessa myös ulkoista tarkastusta käyttäen.

Tietoturvallisuuden puutteet analysoidaan järjestelmien ylläpitäjien ja omistajien kanssa.
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Kuntayhtymä varmistaa, että myös palveluntuottajat sopimuksellisesti sitoutuvat siihen, että

hankittava tietojen käsittelyjärjestelmä tai -palvelu täyttää sisäänrakennetun ja oletusarvoisen

tietosuojan vaatimukset. Rekisterinpitäjän velvollisuuksien ja rekisteröidyn oikeuksien

toteutuminen on huomioitava ja varmistettava jo tietojärjestelmän määrittelyssä ja

toteutuksessa.

7. Tiedon ja tietojärjestelmien käyttö
Kuntayhtymän henkilöstönsä käyttöön luovuttamat laitteet, ohjelmistot, tietojärjestelmät sekä

tieto on tarkoitettu työtehtävien hoitamiseen. Kuntayhtymän tietojärjestelmäympäristössä saa

käyttää ainoastaan kuntayhtymän hallinnon johtoryhmän ja tietohallintojohtajien hyväksymiä

tietojärjestelmiä, laitteita ja ohjelmistoja. Asennustyöt suorittaa kuntayhtymän työntekijät, 2M-

IT tai kuntayhtymän kanssa sopimussuhteessa olevat toimijat, kuten ICT-palveluntuottajat

sekä järjestelmä- ja laitetoimittajat. Kuntayhtymän ja näiden toimijoiden välisissä sopimuksissa

tulee huomioida tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvät vastuut ja velvoitteet.

Jokainen kuntayhtymän henkilöstöön kuuluva sitoutuu tietojen ja tietojärjestelmien

tietoturvalliseen ja ohjeiden mukaiseen käyttöön allekirjoittamalla tätä koskevan sitoumuksen.

Vastaavasti sitoumus edellytetään niiltä kuntayhtymän luottamushenkilöiltä, joille sallitaan

oikeus käyttää kuntayhtymän omistamia tietojärjestelmiä.

Kuntayhtymän omistamat tietojärjestelmät tunnistetaan ja niille nimetään omistajaksi

organisaatioyksikkö, jonka vastuulla on tietojärjestelmän käyttövaltuushallinta.

Tietoturvallinen toimintatapa kuvataan tarkemmin tietoturvaohjeissa. Laiminlyönteihin ja

väärinkäytöksiin puututaan välittömästi.

8. Tietojen luokittelu
Kuntayhtymän omistamat tiedot luokittelee se, joka tiedon omistaa. Tietojen luokittelu perustuu

lakiin viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki, 621/1999) sekä kuntayhtymän

antamiin tarkempiin ohjeisiin lain soveltamisesta. Julkisuuslain mukaiset luokat ovat julkinen,

ei-julkinen ja salassa pidettävä.

Pilvipalveluiden käytössä tulee huomioida, että luokittelematonta tietoa ei saa viedä

pilvipalveluun.
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9. Tietoturvaosaaminen ja -tietoisuuden ylläpito
Jokainen kuntayhtymän työntekijä, jonka tehtävät edellyttävät tietoturvaohjeistuksen

osaamista, saa opastuksen tietoturvaohjeiden sijainnista sekä tietoturvan organisoinnista

kuntayhtymässä.

Tietoturvaohjeet ovat jokaisen henkilöstöön kuuluvan saatavissa kuntayhtymän Intranetistä.

Tietoturvallisuuden ylläpidosta, kehittämisestä ja johtamisesta vastaaville tulee tarjota

mahdollisuus riittävän perus- ja jatkokoulutuksen hankkimiseen.

10. Tietoturvallisuudesta tiedottaminen
Tietoturvallisuuteen liittyvä henkilöstön tiedottaminen ajankohtaisasioista, ohjeista ja

poikkeamatilanteista tehdään pääsääntöisesti sähköpostin ja lähiesimiehen välityksellä.

Jokainen esimies on velvollinen seuraamaan ja varmistamaan, että henkilöstö seuraa

tiedotteita.

Teknistä tietoturvaa (esim. virustorjunta, palomuurit ja roskapostisuodatus) tuottavien

ulkopuolisten ICT- palveluntuottajien kanssa sovitaan kirjallisesti poikkeamatilanteiden

tiedotusmenettelyistä ja yhteyshenkilöistä palvelusopimuksia tehtäessä.

11. Tietoriskien hallinta
Tietoriskien hallinnan perustana on niiden tunnistaminen ja vaikutusanalyysin muodostaminen

sekä tarvittavista toimenpiteistä päättäminen riskien hallitsemiseksi. Kuntayhtymän tietojen

turvaamistoimet mitoitetaan riskien mukaisesti yhteistyössä tiedon omistajan ja

tietohallintojohtajien kanssa.

12. Toiminta häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa
Kuntayhtymän käytössä olevista tietojärjestelmistä ja palveluista on määriteltävä ja kuvattava

suojattavat kohteet. Näiden toipumis- ja jatkuvuussuunnitelmissa tulee huomioida

tietoturvallisuuteen kohdistuvat uhat ja toiminta poikkeamatilanteissa (esim.

palvelunestohyökkäysten vaikutus). Suojattavat kohteet on priorisoitava.
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13. Tietoturvallisuuden seuranta ja ongelmatilanteiden
käsittely
Tietohallintojohtajilla on kuntayhtymän ylimmän johdon antama valtuutus ja velvollisuus tehdä

kuntayhtymän tietojärjestelmien tietoturvallisuuden kartoituksia ja ryhtyä toimenpiteisiin

havaittujen tietoturvallisuuden heikkouksien parantamiseksi.

Jokainen kuntayhtymän työntekijä, tietoja käsittelevä, tietojärjestelmien tai tietoverkkojen

ylläpitäjä ja käyttäjä on omalta osaltaan vastuussa tietoturvan toteuttamisesta ja velvollisia

noudattamaan kuntayhtymän johdon hyväksymiä käyttösääntöjä ja tieto-turvaohjeita.

Kuntayhtymän työntekijällä on tietosuoja- ja tietoturva-asioihin liittyvä valvontavastuu.

Käyttäjien ja ylläpitäjien tulee ilmoittaa havaitsemistaan tietoturvallisuuden puutteista,

tietoturvallisuuteen liittyvistä väärinkäytöksistä tai epäilemistään tietoturvarikkomuksista

HaiPro - tietoturvailmoituksen avulla tai ottamalla yhteyttä 2M-IT:n Servicedeskiin.

Tietoturvallisuudesta annettujen ohjeiden toteutumisesta vastaa kukin toimintayksikkö.

Yksiköiden pää- ja vastuukäyttäjät vastaavat, että yksiköissä on riittävä tietämys

tietojärjestelmien käyttämisestä ja annetuista ohjeista.

14. Tietoturvallisuuden kehittäminen
Kuntayhtymän tietoturvallisuustyö perustuu toiminnan, teknologian ja osaamisen jatkuvaan

kehittämiseen noudattaen seuraavia periaatteita:

SUUNNITTELU – Kuntayhtymän johto ja tietoturvasta vastaavat tuottavat analyysien ja

arvioiden perusteella politiikkoja, periaatteita ja suunnitelmia. Tälle vaiheelle vaatimuksia

asettavat mm. lainsäädäntö, riskienhallinnan tulokset, vaatimukset (sopimukset, asiakkaat ja

sidosryhmät) sekä toimintaolosuhteet.

TOTEUTUS – Edellisen vaiheen päätökset ja suunnitelmat otetaan käyttöön, tiedotetaan ja

jalkautetaan niin henkilökunnalle kuin yhteistyökumppaneille ja asiakkaille.

SEURANTA – Suoritetaan tietoturvallisuuden teknistä valvontaa ja raportointia sekä

arvioidaan, ratkaisevatko toteutetut toimenpiteet tunnistettuja tietoturvariskejä ja vähenivätkö

ne suunnitellulle tasolle.

MUUTOSHALLINTA – Toteutetaan muutoshallintaprosessin mukaista normaalia

muutoshallintaa seurantavaiheen tuloksista opitun perusteella.
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15. Valvonta ja rikkomusten seuraamukset
Tietojen ja tietojärjestelmien käyttöä valvotaan olemassa olevien lakien ja asetusten

mukaisesti huomioiden yksityisyyden suoja työelämässä. Kaikki tietoturvarikkomukset

käsitellään asianmukaisesti mm. kuntayhtymän potilasrekisterin tietosuojaohjeessa tarkemmin

kuvatulla tavalla. Tietoturvarikkomusta lieventää merkittävästi, mikäli rikkomuksen tehnyt

henkilö on välittömästi rikkomuksen huomattuaan ottanut yhteyttä esimieheensä sekä

tietoturva- tai tietosuojavastaavaan, eikä käytä missään olosuhteissa väärin saamaansa tietoa.

Tietoturvarikkomuksesta seuraa kurinpidollisia toimenpiteitä johtajaylilääkärin erikseen

vahvistetun ohjeesta mukaisesti ja em. rikkomuksen perusteella on mahdollista myös päättää

työ- tai virkasuhde. Tietoturvarikkomuksesta voi seurata myös rikosoikeudellinen vastuu.
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Liite 1 Keskeiset käsitteet

Tietoturva

Järjestelyt, joilla pyritään varmistamaan tiedon käytettävyys, eheys ja luottamuksellisuus.

Tietoturvallisuus on riskienhallintaa ja osa yritysturvallisuutta.

Tietosuoja

Tietosuojalla tarkoitetaan toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on suojata henkilön yksityisyys

henkilötietojen käsittelyssä.

Tietoturvapolitiikka

Johdon hyväksymä näkemys tietoturvallisuuden päämääristä, periaatteista ja toteutuksesta.

Tietoturvasuunnittelu

Suunnitteluprosessi, johon kuuluu muun muassa uhka-analyysi, perusturvallisuuden

määrittely sekä toipumisvalmiuden ja poikkeusolojen valmissuunnittelu, ja jonka tuloksena on

tietoturvasuunnitelmia, -linjauksia ja - ohjeistoja.

Tietoaineistoturvallisuus

Tietoturvallisuuteen tähtäävät toimet asiakirjojen, tiedostojen ja muiden tietoaineistojen

käytettävyyden, eheyden ja luottamuksellisuuden ylläpitämiseksi keinoina muun muassa

tietoaineistojen luettelointi ja luokitus sekä tietovälineiden ohjeistettu hallinta, käsittely, säilytys

ja hävittäminen.

Eheys

Ominaisuus, että tietoa tai viestiä ei ole valtuudettomasti muutettu, ja että mahdolliset

muutokset voidaan todentaa kirjausketjusta.
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Käytettävyys

Ominaisuus, että tieto, tietojärjestelmä tai palvelu on siihen oikeutetuille saatavilla ja

hyödynnettävissä haluttuna aikana ja vaaditulla tavalla.

Luottamuksellisuus

Henkilötietojen käsittely tavalla, jolla varmistetaan henkilötietojen asianmukainen turvallisuus,

mukaan lukien suojaaminen luvattomalta ja lainvastaiselta käsittelyltä
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Liite 2 Tietoturvallisuuden osa-alueet

Hallinnollinen turvallisuus

Hallinnollinen tietoturva koostuu johdon hyväksymistä periaatteista, vastuunjaosta,

tarkoitukseen varatuista resursseista sekä riskien arvioinnista ja valvonnasta.

Ohjelmistoturvallisuus

Käyttöjärjestelmiin ja muihin ohjelmistoihin kohdistuvat toimet, kuten ohjelmistojen

tunnistamis-, eristämis-, pääsynvalvonta- ja varmistusmenettelyt, tarkkailu- ja paljastustoimet,

lokimenettelyt ja laadunvarmistus sekä ohjelmistojen ylläpitoon ja päivitykseen liittyvät toimet

tietoturvallisuuden parantamiseksi.

Tietoaineistoturvallisuus

Tietoaineistoturvallisuudella säilytetään asiakirjojen, tietueiden ja tiedostojen

luottamuksellisuus sekä estetään tietojen tuhoutuminen tai tahaton muuttuminen. Oleellista on

myös tallenteiden suojaaminen ja oikeanlainen säilyttäminen. Tietoaineistoturvallisuuteen

liittyvät tiedon jatkuva varmistaminen, asianmukainen säilytys sekä hävittäminen.

Käyttöturvallisuus

Käyttöturvallisuutta ovat mm. salasanat, käytössä olevien ohjelmien osaaminen ja

virustentorjunta. Annettujen käyttöoikeuksien tulee olla mukautettu työtehtäviin.

Käyttöturvallisuus koostuu järjestelmien turvallisista käyttöperiaatteista,

tietojenkäsittelytapahtumien valvonnasta sekä jatkuvuuden turvaamisesta. Laitteiden

käyttövarmuus on myös käyttöturvallisuutta. Laaditaan ns. toipumissuunnittelu, jonka avulla

varmistetaan toiminnan jatkuminen jonkun yllättävän tilanteen ilmaantuessa.

Laitteistoturvallisuus

Tietojenkäsittely- ja tietoliikennelaitteiden ja tilojen käytettävyyteen, toimivuuteen,

kokoonpanojen määrittelyyn ja pääsynvalvontaan sekä varaosien ja tarvikkeiden

saatavuuteen liittyvät toimet tietoturvallisuuden toteuttamiseksi.
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Fyysinen turvallisuus

Henkilöiden, laitteiden, aineistojen, postilähetysten, toimitilojen ja varastojen suojaaminen

tuhoja ja vahinkoja vastaan. Fyysinen turvallisuus sisältää muun muassa kulun ja tilojen

valvonnan, vartioinnin, palo-, vesi-, sähkö-, ilmastointi- ja murtovahinkojen torjunnan sekä

kuriirien ja tietoaineistoja sisältävien lähetysten turvallisuuden. Fyysinen turvallisuus koostuu

monesta eri osatekijästä, turvallisuuden perusta kuitenkin luodaan jo rakennusvaiheessa.

Tietoliikenneturvallisuus

Tietoliikenneturvallisuudella pyritään varmistamaan tietoturvan perustavoitteet eli verkossa

välitettävien tietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys. Keskeisenä tavoitteena on

varmistaa viestien alkuperäisyys, koskemattomuus ja luottamuksellisuus. Tieto-

liikenneturvallisuudessa on kyse kaikista niistä toimenpiteistä, joilla varmistetaan tietojen

turvallisuus tiedon liikkuessa järjestelmän sisällä tai organisaatioiden välillä.

Henkilöstöturvallisuus

Henkilöstöturvallisuuden tavoite on, ettei työntekijä tietämättömyyden, huonon motivaation tai

pahantahtoisuuden vuoksi pääse muuttamaan tai tuhoamaan tietoa, tai mahdollista jonkun

ulkopuolisen käyttämään sitä. Henkilöstöturvallisuuden pääpaino on riskien välttäminen

ennakkoon ja synnyn estäminen.
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Pohjanmaan
hyvinvointialueen
turvallisuuspolitiikka
Tämä turvallisuuspolitiikka on Pohjanmaan hyvinvointialueen hallituksen hyväksymä.

Kaikki työntekijät ovat velvoitettuja käymään turvallisuuspolitiikan sisällön läpi ja toimimaan sen mukaisesti työpaikalla.

LIITE § 87
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E Kuntayhtymässä turvallisuus on yhteinen asia. Se edellyttää johdon ja koko
henkilökunnan sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin. Turvallisuuspolitiikka koskee koko
kuntayhtymän organisaatiota, sen työntekijöitä ja luottamushenkilöitä.

Turvallisuuspolitiikka on lyhyt tiivistelmä asioista mitkä ohjaavat hyvinvointialueen
turvallisuuskulttuuria. Turvallisuuspolitiikka toimii perustana turvallisuutta koskeville
muille ohjeistuksille, joiden tehtävänä on tarkentaa turvallisuuspolitiikassa annettuja
linjauksia ja ohjeistaa niiden soveltamista käytäntöön. Turvallisuuspolitiikkaa
täsmennetään mm. tietoturvapolitiikalla, riskienhallinnan ohjeistuksella sekä asiakas-
ja potilasturvallisuuspolitiikalla.

Turvallisuus on luonteva ja kiinteä osa kaikkea tekemistä, kaikilla osa-alueilla.
Turvallisuutta edistämme rakentamalla pitkäjänteisesti turvallisuuskulttuuria.
Kuntayhtymän arvot ”ihmiseltä ihmiselle”, ”eteenpäin katsova” ja ”tasa-arvoinen
kohtelu” ovat läsnä päivittäisessä turvallisuustoiminnassa.



Ö
S

T
E

R
B

O
T

T
E

N
S

 V
Ä

L
F

Ä
R

D
S

O
M

R
Å

D
E

| 
P

O
H

J
A

N
M

A
A

N
 H

Y
V

IN
V

O
IN

T
IA

L
U

E

KOKONAISTURVALLISUUS JA
SEN TAVOITTEET
Valtuuston hyväksymässä strategiassa painotetaan ihmisten saatavilla olevia turvallisia, sujuvia, vaikuttavia ja kaksikielisiä sosiaali- ja
terveydenhuollon palveluita. Kokonaisturvallisuudella on suuri merkitys näiden toteutumiseen.

Turvallisuustoiminnan tulee kattaa kaikki toiminnot koko hyvinvointialueella. Turvallisuustoimintaa ei voida tarkastella suppeasti, vaan
lähtökohtana on laaja kokonaisturvallisuuden hallinnan näkökulma. Pohjanmaan hyvinvointialueen kokonaisturvallisuus jakaantuu osa-
alueisiin, joita ovat mm.
• turvallisuusjohtaminen
• henkilöturvallisuus
• asiakas- ja potilasturvallisuus
• tietoturvallisuus, tietosuoja
• työturvallisuus, työsuojelu
• kiinteistöjen ja alueiden turvallisuus, toimitilaturvallisuus
• palontorjunta sekä pelastustoiminta
• valmius ja varautuminen
• ympäristöturvallisuus

Turvallisuustoiminnalla pyritään omalta osaltaan luomaan sellaiset olosuhteet, että hyvinvointialue on turvallinen, luotettava
ja haluttu työnantaja. Turvallisuustoiminnan tavoitteet tulee asettaa lyhytaikaisemmaksi kuin päämäärät. Turvallisuustavoitteiden
saavuttamiseksi laaditaan vuosittain toimenpideohjelma.
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Tavoite siitä minkälainen hyvinvointialue haluaa olla lähivuosien
kuluttua:
• häiriötön ja turvallinen toimintaympäristö niin henkilöstölle, potilaille,

asiakkaille ja muille sidosryhmille
• turvallisuus on osa ammattitaitoamme, panostamme henkilökunnan

turvallisuusosaamiseen
• työpaikkatapaturmien vähentäminen, nolla- tapaturmaa tavoite
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E TURVALLISUUDEN PERIAATTEET
• toimimme lainsäädäntöä, paikallisia määräyksiä ja kuntayhtymän

turvallisuusohjeistuksia noudattaen
• perehdytämme kaikki työntekijäämme turvallisuusasioihin
• järjestämme henkilöstöllemme säännöllisesti turvallisuuskoulutusta
• tiedotamme aktiivisesti henkilöstöä turvallisuusasioista
• jokainen meistä on sitoutunut turvallisuustilanteen jatkuvaan

parantamiseen
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ORGANISOINTI JA VASTUUT
Turvallisuuspolitiikan toteuttaminen edellyttää kuntayhtymän kaikilla tasoilla systemaattista työtä, joka tukee laadukkaan ja
turvallisen palvelun kokonaisuutta, eri ammattiryhmien yhteistyötä sekä toimintatapojen kehittämistä.

Turvallisuutta johtaa kuntayhtymän johtaja. Hänen kanssaan ylin vastuu turvallisuudesta on kuntayhtymän hallituksella,
joka päättää kuntayhtymän kokonaisturvallisuuden eri osa-alueiden kehittämistoiminnan tavoitteista, organisoinnista,
resursseista ja toimintavaltuuksista.

Turvallisuuden johtamisjärjestelmä ja vastuut kuvataan Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän laadunhallinnan, ja
asiakasturvallisuuden suunnitelmassa tarkemmin. Johtamisjärjestelmä ja vastuut kappaleessa kuvataan Pohjanmaan
hyvinvointialueen kuntayhtymän ylimmän virkamiesjohdon johtamisjärjestelmä ja vastuut tehtävittäin.
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Österbottens välfärdsområdes
kommunikationsstrategi 2022–2024 

Pohjanmaan hyvinvointialueen 
viestintästrategia 2022–2024 

Utkast 28.9.2021

Luonnos 28.9.2021

Samkommunens styrelse 25.10.2021

Kuntayhtymän hallitus 25.10.2021
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Kommunikationen klär strategin i ord

Österbottens välfärdsområde förenar social- och hälsovården och senare även 
räddningsväsendet i Österbotten. Förändringen, som fick sin början från en gemensam vilja i 
området, fulländas genom den nationella välfärdsområdesreformen. Förändringarna syftar till 
att trygga kvaliteten på och tillgången till servicen samt ge möjligheter att utvecklas i 
framtiden.

Österbottens välfärdsområde är närvarande i människans vardag och ökar välmåendet i alla 
livsskeden. För att servicen ska vara smidig och högklassig och för att samarbetet ska lyckas 
krävs en fungerande kommunikation. 

Vi utvecklar vår verksamhet hållbart och profilerar oss som en föregångare inom klient- och 
patientsäkerheten. Vi berättar om vår verksamhet så att den lockar professionella att vilja 
jobba för just Österbottens välfärdsområde.

Vår kommunikationsstrategi hjälper oss att berätta det viktigaste så att vi syns och upplevs 
på önskat sätt, vilket i sin tur hjälper oss att nå våra mål. 

Hej, hur kan jag hjälpa dig?

Petra Fager

kommunikationsdirektör
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Viestintä pukee strategian sanoiksi

Pohjanmaan hyvinvointialue yhdistää sosiaali- ja terveydenhuollon sekä myöhemmin 
pelastustoimen palvelut Pohjanmaalla. Alueen yhteisestä tahdosta käynnistetty muutos 
täydentyy valtakunnallisen hyvinvointialueuudistuksen myötä. Muutoksilla on tarkoitus 
varmistaa palveluiden laatu, saatavuus ja mahdollisuus kehittyä myös tulevaisuudessa.

Pohjanmaan hyvinvointialue on läsnä ihmisten arjessa lisäämässä hyvinvointia kaikissa 
elämäntilanteissa. Sujuvien, laadukkaiden palveluiden ja yhteistyön onnistuminen edellyttää 
toimivaa viestintää. 

Kehitämme toimintaamme kestävästi ja erotumme edelläkävijänä asiakas- ja 
potilasturvallisuuden osaamisessa. Kerromme toiminnastamme siten, että se houkuttelee 
ammattilaisia töihin juuri Pohjanmaan hyvinvointialueelle.

Viestintästrategiamme auttaa kertomaan oleellisen niin, että meidät nähdään ja koetaan 
toivotulla tavalla, mikä osaltaan auttaa tavoitteidemme saavuttamisessa. 

Kuinka minä voin auttaa?

Petra Fager

viestintäjohtaja
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Varför behöver vi en kommunikationsstrategi?

• Vi kommunicerar klart och tydligt till hela området och om alla 
tjänster.

• I vår kommunikation för vi fram sådant som vi kommit överens om 
gemensamt och på ett sätt som stöder organisationens mål.

• Vi skapar en vi-anda, bygger upp tillit och skapar dialog.

• Vi stärker värdet och synligheten på vårt arbete och främjar 
organisationsidentiteten.

• Vi kommunicerar så som vi gemensamt kommit överens om och tar 
målgrupperna och kommunikationskanalerna i beaktande.
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Mihin tarvitsemme viestintästrategiaa?

• Viestimme ymmärrettävästi ja selkeästi koko alueelle ja kaikista 
palveluista.

• Tuomme viestinnässämme esiin yhdessä sovittuja asioita tavalla, 
joka tukee organisaation tavoitteita.

• Luomme me-henkeä, luottamusta ja vuorovaikutusta.

• Vahvistamme työmme merkityksellisyyttä ja näkyvyyttä ja 
organisaatioidentiteettiä.

• Viestimme yhdessä sovitulla tavalla huomioiden kohderyhmät ja 
viestintäkanavat.
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Kommunikationens uppgift

Viestinnän tehtävä



Ö
S

T
E

R
B

O
T

T
E

N
S

 
V

Ä
L

F
Ä

R
D

S
O

M
R

Å
D

E
 

|
 

P
O

H
J

A
N

M
A

A
N

 
H

Y
V

I
N

V
O

I
N

T
I

A
L

U
E

 

Varför kommunicerar vi?

• Vår service är lätt att hitta och 
det går smidigt att uträtta sina 
ärenden hos oss.

• Vi bygger upp ett gott rykte för 
Österbottens välfärdsområde, 
dess service och dess 
personal.

• Vi stärker tilliten då vi öppet 
och motiverat berättar om 
verksamheten.

• Kommunikationen hjälper oss 
att förverkliga Österbottens 
välfärdsområdes strategi och 
att uppnå våra mål. 

Hej, hur kan jag hjälpa dig?

Miksi viestimme?

• Palvelumme on helppo löytää ja 
meidän kanssamme on sujuvaa 
asioida.

• Rakennamme hyvää mainetta 
Pohjanmaan hyvinvointialueelle, 
sen palveluille ja henkilöstölle.

• Vahvistamme luottamusta, kun 
kerromme toiminnasta avoimesti 
ja perustellen.

• Edistämme viestinnällä 
Pohjanmaan hyvinvointialueen 
strategian toteutusta ja 
tavoitteiden saavuttamista. 

Hei, kuinka voin auttaa?
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Kommunikationens målbild

Österbottens 

välfärdsområde 

är lättillgängligt, 

framåtsträvande 

och pålitligt. 

Våra tjänster är 

lätta att hitta och 

lätta att använda.

Vi jobbar från 

människa till 

människa, med 

bra känsla och vi 

är en attraktiv 

arbetsplats. 
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Viestinnän tavoitemielikuva

Pohjanmaan 

hyvinvointialue 

on helposti 

lähestyttävä, 

kehittyvä ja 

luotettava. 

Palvelumme on 

helppo löytää ja 

niitä on helppo 

käyttää.

Teemme töitä 

ihmiseltä 

ihmiselle, hyvällä 

fiiliksellä ja meille 

halutaan töihin. 
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Kommunikationens strategiska uppgifter

1
Kommunikationen hjälper till att förverkliga 

Österbottens välfärdsområdes strategi och 

är också med och bygger upp 

välfärdsområdets rykte. 

• Utgångspunkten i kommunikationen är att främja målen som 

fastställts i strategin. 

• Vi bygger upp Österbottens välfärdsområdes rykte på lång sikt 

så att områdets gemensamma mål och det jobb vi gjort för att 

uppnå dem syns i vår kommunikation. 

2
Kommunikationen stärker 

integrationen och den nya 

organisationens helhet och förbinder 

en till allas vårt gemensamma arbete.

• Genom kommunikationen skapar vi en vi-anda och höjer 

stämningen i det öppna samarbetet. 

• Vi ökar informationen och förståelsen om den nya 

organisationens service och helhet, både internt och externt. 

3
Kommunikationen stöder 

förändringen i verksamhetssätten 

och verksamhetskulturen.

• Kommunikationen styrs av organisationens serviceattityd ”hur 

kan jag hjälpa dig?”

• Vi skapar en kommunikation som förbinder en till de 

gemensamma värdena, till gott bemötande och till utvecklingen 

av verksamheten.

4
Kommunikationen stärker 

delaktigheten och utvecklar 

samarbetet.

• Vi förmedlar information, för dialog och ökar människans 

möjligheter att påverka sitt eget välmående. 

• Vi visar vad som händer i Österbottens välfärdsområde och hur 

vi tillsammans utvecklar och utvecklas.
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Viestinnän strategiset tehtävät

1
Viestintä tukee Pohjanmaan 

hyvinvointialueen strategian toteutusta 

ja rakentaa hyvinvointialueen mainetta. 

• Viestinnän lähtökohta on edistää strategiassa määriteltyjä 

tavoitteita. 

• Rakennamme Pohjanmaan hyvinvointialueen mainetta pitkällä 

tähtäimellä, siten, että alueen yhteiset tavoitteet ja niiden eteen 

tehty työ näkyvät viestinnässämme. 

2
Viestintä vahvistaa integraatiota ja 

uuden organisaation kokonaisuutta ja 

sitouttaa yhteiseen tekemiseen.

• Luomme viestinnällä me-henkeä ja vahvistamme avointa 

yhteistyön ilmapiiriä. 

• Lisäämme tietoa ja ymmärrystä uuden organisaation 

palveluista ja kokonaisuudesta sekä sisäisesti että ulkoisesti.  

3
Viestintä tukee toimintatapojen ja    

-kulttuurin muutosta.

• Viestintää ohjaa organisaation palveluasenne ”kuinka voin 

auttaa?”

• Teemme viestintää, joka sitouttaa yhteisiin arvoihin, hyvään 

kohtaamiseen ja toiminnan kehittämiseen.

4
Viestintä vahvistaa osallisuutta ja 

kehittää yhteistyötä.

• Välitämme tietoa, olemme vuorovaikutuksessa ja lisäämme 

ihmisen mahdollisuuksia vaikuttaa omaan hyvinvointiinsa. 

• Näytämme mitä Pohjanmaan hyvinvointialueella tapahtuu ja 

miten kehitämme ja kehitymme yhdessä.
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Strategiska teman och
huvudbudskap

Strategiset teemat ja 
pääviestit
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Kommunikationens strategiska teman

Tillsammans bygger vi upp välfärden i Österbotten. 

Nära människan, innovativt och på två språk. 

För att uppnå denna vision fokuserar vi i vår kommunikation på teman 

som utgår från strategin för Österbottens välfärdsområde:

Vi är närvarande i 

vardagen och 

stöder ditt 

välmående.

Vi utvecklar vår 

service enligt 

kundens behov, 

för framtiden.

Vi är en 

föregångare inom 

klient- och 

patientsäkerheten.

Hos oss får du 

utföra ett viktigt 

arbete i en bra 

miljö och samtidigt 

stärka din 

kompetens.1 2 3 4
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Viestinnän strategiset teemat

Rakennamme yhdessä hyvinvointia Pohjanmaalle. 

Lähellä ihmistä, innovatiivisesti ja kahdella kielellä. 

Tämän tahtotilan saavuttamiseksi keskitymme viestinnässämme Pohjanmaan 

hyvinvointialueen strategian mukaisiin teemoihin:

Olemme läsnä 

arjessa ja tuemme 

hyvinvointiasi.

Kehitämme 

asiakasta 

ajatellen, 

tulevaisuutta 

varten.

Olemme asiakas-

ja potilas-

turvallisuuden 

edistämisen 

edelläkävijä.

Meillä saat tehdä 

tärkeää työtä 

hyvässä 

ympäristössä ja 

kehittää 

osaamistasi.1 2 3 4
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Vi är närvarande i 

vardagen och 

stöder ditt 

välmående.

Vi utvecklar vår 

service enligt 

kundens behov, 

för framtiden.

Vi är en 

föregångare inom 

klient- och 

patientsäkerheten.

Hos oss får du 

utföra ett viktigt 

arbete i en bra 

miljö och samtidigt 

stärka din 

kompetens.1 2 3 4
Vi förbättrar tillgången till servicen 

genom att berätta om servicen, på 

vilka sätt man kan uträtta sina 

ärenden och även om ändringar. 

Vi ger invånarna möjligheter och 

handledning i att upprätthålla och 

förbättra det egna välmåendet. 

Vi är införstådda med att budskap når 

fram bäst på det egna språket. Vi 

kommunicerar parallellt på svenska och 

på finska. När det behövs ger vi också 

information på engelska och andra språk.

Målbild:

1. Informationen är tillgänglig och lätt att förstå.

2. Det är lätt att komma i kontakt med oss.

3. Tvåspråkigheten är vår styrka.

4. Vi hjälper kunden att förbättra sitt eget välmående.
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Olemme läsnä 

arjessa ja tuemme 

hyvinvointiasi.

Kehitämme 

asiakasta 

ajatellen, 

tulevaisuutta 

varten.

Olemme asiakas-

ja potilas-

turvallisuuden 

edistämisen 

edelläkävijä.

Meillä saat tehdä 

tärkeää työtä 

hyvässä 

ympäristössä ja 

kehittää 

osaamistasi.1 2 3 4
Parannamme palveluiden 

saatavuutta kertomalla palveluista, 

asiointitavoista ja muutoksista.

Tarjoamme asukkaille 

mahdollisuuksia ja opastusta 

ylläpitää ja parantaa omaa 

hyvinvointia. 

Ymmärrämme, että viesti tavoittaa 

parhaiten omalla kielellä. Viestimme 

yhtä aikaa ruotsiksi ja suomeksi. 

Tarpeen mukaan tarjoamme tietoa 

myös englanniksi ja muilla kielillä.

Tavoitemielikuva:

1. Tieto on helposti ymmärrettävää ja saatavilla.

2. Meitä on helppo lähestyä. 

3. Kaksikielisyys on vahvuutemme. 

4. Autamme asiakasta kohentamaan omaa hyvinvointiaan.
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Vi är närvarande i 

vardagen och 

stöder ditt 

välmående.

Vi utvecklar vår 

service enligt 

kundens behov, 

för framtiden.

Vi är en 

föregångare inom 

klient- och 

patientsäkerheten.

Hos oss får du 

utföra ett viktigt 

arbete i en bra 

miljö och samtidigt 

stärka din 

kompetens.1 2 3 4

Vi berättar om samarbete och 

vår vilja att göra gärningar 

som påverkar framtiden.

Vi berättar om våra styrkor och 

vår utveckling. Vi är inte 

särskilt anspråkslösa.

Vi lyfter fram de små och stora 

gärningar som vi gjort för att 

förbättra vår service, vård och 

kvalitet. 

Målbild

1. Vi stannar inte, utan vi utvecklar och blickar framåt.

2. Vi tar vara på möjligheter och uppskattar både små och stora innovationer.

3. Våra gärningar främjar den sociala, den ekonomiska och den ekologiskt hållbara 

utvecklingen.



Ö
S

T
E

R
B

O
T

T
E

N
S

 
V

Ä
L

F
Ä

R
D

S
O

M
R

Å
D

E
 

|
 

P
O

H
J

A
N

M
A

A
N

 
H

Y
V

I
N

V
O

I
N

T
I

A
L

U
E

 

Olemme läsnä 

arjessa ja tuemme 

hyvinvointiasi.

Kehitämme 

asiakasta 

ajatellen, 

tulevaisuutta 

varten.

Olemme asiakas-

ja potilas-

turvallisuuden 

edistämisen 

edelläkävijä.

Meillä saat tehdä 

tärkeää työtä 

hyvässä 

ympäristössä ja 

kehittää 

osaamistasi.1 2 3 4

Kerromme yhteistyöstä ja 

halustamme tehdä 

tulevaisuuteen vaikuttavia 

tekoja.

Kerromme vahvuuksistamme, 

kehittämisestä. Emme ole 

turhan vaatimattomia.

Tuomme esiin niitä pieniä ja 

suuria tekoja, joita olemme 

tehneet palveluiden, hoidon ja 

laadun parantamiseksi. 

Tavoitemielikuva

1. Emme pysähdy, vaan kehitämme ja katsomme eteenpäin.

2. Tartumme mahdollisuuksiin ja annamme arvoa sekä pienille että isoille innovaatioille.

3. Tekomme edistävät sosiaalista, taloudellista ja ekologisesti kestävää kehitystä.
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Vi är närvarande i 

vardagen och 

stöder ditt 

välmående.

Vi utvecklar vår 

service enligt 

kundens behov, 

för framtiden.

Vi är en 

föregångare inom 

klient- och 

patientsäkerheten.

Hos oss får du 

utföra ett viktigt 

arbete i en bra 

miljö och samtidigt 

stärka din 

kompetens.1 2 3 4

Vi berättar om utvecklingen 

och resultaten som kommit 

fram inom klient- och 

patientsäkerheten.

Vi berättar om hur vi leder hela 

landets utvecklingssamarbete för 

klient- och patientsäkerheten och 

att vi är föregångare i detta.

Vi lyfter fram tips i vardagen 

och berättar samtidigt om 

kvaliteten på servicen. 

Målbild

1. Vi har en stark profil som föregångare inom klient- och patientsäkerheten.

2. Vi är ett exempel och ett föredöme inom klient- och patientsäkerheten.
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Olemme läsnä 

arjessa ja tuemme 

hyvinvointiasi.

Kehitämme 

asiakasta 

ajatellen, 

tulevaisuutta 

varten.

Olemme asiakas-

ja potilas-

turvallisuuden 

edistämisen 

edelläkävijä.

Meillä saat tehdä 

tärkeää työtä 

hyvässä 

ympäristössä ja 

kehittää 

osaamistasi.1 2 3 4

Kerromme asiakas- ja 

potilasturvallisuuteen 

liittyvästä kehittämisestä ja 

tuloksista.

Kerromme siitä, miten johdamme 

asiakas- ja potilasturvallisuuden 

kehittämisen yhteistyötä koko 

maassa ja olemme siinä 

edelläkävijöitä.

Tuomme esiin arjen tason 

vinkkejä ja kerromme 

samalla palvelun laadusta. 

Tavoitemielikuva

1. Meillä on vahva profiili asiakas- ja potilasturvallisuuden edistäjinä.

2. Olemme asiakas- ja potilasturvallisuuden esimerkki ja mallin näyttäjä.
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Vi är närvarande i 

vardagen och 

stöder ditt 

välmående.

Vi utvecklar vår 

service enligt 

kundens behov, 

för framtiden.

Vi är en 

föregångare inom 

klient- och 

patientsäkerheten.

Hos oss får du 

utföra ett viktigt 

arbete i en bra 

miljö och samtidigt 

stärka din 

kompetens.1 2 3 4

Vi berättar om vårt jobb och 

lyfter fram vilka faktorer som 

bidrar till att vi lyckas.

Vi berättar om hur vi utvecklar vår 

arbetsmiljö, vår arbetsgemenskap 

och våra arbetssätt.

Vi ger rum för personalens 

kompetens och visar hur 

kompetensen utvecklas.

Målbild

1. Vi är en attraktiv arbetsgivare och arbetsgemenskap.

2. Personalen är stolt över sin arbetsplats och arbetet de gör.
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Olemme läsnä 

arjessa ja tuemme 

hyvinvointiasi.

Kehitämme 

asiakasta 

ajatellen, 

tulevaisuutta 

varten.

Olemme asiakas-

ja potilas-

turvallisuuden 

edistämisen 

edelläkävijä.

Meillä saat tehdä 

tärkeää työtä 

hyvässä 

ympäristössä ja 

kehittää 

osaamistasi.3 41 2

Kerromme työstämme ja 

onnistumisestamme niin, että 

tekijät ovat esillä.

Kerromme siitä, miten kehitämme 

työympäristöämme, 

työyhteisökulttuuriamme ja 

työskentelytapojamme.

Annamme tilaa henkilöstön 

osaamiselle ja näytämme 

miten osaamista kehitetään.

Tavoitemielikuva

1. Olemme houkutteleva työnantaja ja työyhteisö.

2. Henkilöstö on ylpeä työpaikastaan ja tekemästään työstä.
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Målgrupper

Kohderyhmät
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Kommunikationens roll för målgrupperna

Vår personal

Vi skapar en vi-anda och en gemensam kultur i den nya organisationen. Vår personal hittar lätt 

informationen den behöver, oavsett om det gäller det egna arbetet, andras arbete, arbetsförhållandet 

eller organisationens verksamhet. Vi uppmuntrar och stöder experterna att kommunicera och vi 

skapar dialog också utanför den egna enheten. Den bästa bilden av oss som en bra arbetsgivare 

skapas då vår personal vill berömma sin arbetsplats. 

Våra kunder och

patienter

Våra kunder upplever att Österbottens välfärdsområde är nära och att vår yrkeskunniga personal 

stöder dem och deras välmående i olika livsskeden. Våra kunder får enkelt och lätt information om 

vår trygga och högklassiga service och de har möjlighet att delta i utvecklingen av servicen. 

Erfarenheten av välfärdsområdets service byggs upp under hela servicekedjan: från nättjänster, 

kallelser och distans- och telefonkontakter till bemötande av varje individ och respons. Vi planerar 

kommunikationen utgående från målgruppen. Det här är av yttersta vikt då något gäller en specifik 

grupp, såsom barn, äldre personer eller personer med funktionsnedsättning. 

Våra ägare och

förtroendevalda

Vi når våra mål i samarbete med ägarkommunerna och de förtroendevalda. Vi producerar 

information som underlättar uppföljningen av vår verksamhet och hur den påverkar omgivningen och 

som våra förtroendevalda kan använda som stöd i beslutsfattandet.
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Viestinnän rooli kohderyhmittäin

Henkilöstömme

Rakennamme me-henkeä ja uuden organisaation yhteistä kulttuuria. Henkilöstömme löytää helposti 

tarvitsemansa tiedot, liittyivät ne sitten omaan työhön, muiden työhön, työsuhteeseen tai 

organisaation toimintaan. Kannustamme ja tuemme asiantuntijoita viestimään ja luomme tapoja 

vuorovaikutukseen myös oman yksikön ulkopuolelle. Kun henkilöstömme haluaa kertoa hyviä asioita 

työpaikastaan, rakennamme hyvää työnantajamielikuvaa parhaalla mahdollisella tavalla. 

Asiakkaamme ja 

potilaamme

Asiakkaamme kokevat, että Pohjanmaan hyvinvointialue on lähellä ja ammattitaitoinen 

henkilöstömme tukee heitä ja heidän hyvinvointiaan eri elämäntilanteissa. Asiakkaamme saavat 

tiedon turvallisesta ja laadukkaasta palvelustamme helposti ja saavutettavasti ja heillä on 

mahdollisuus osallistua palveluiden kehittämiseen. Kokemus hyvinvointialueen palveluista syntyy 

koko palvelupolun aikana: verkkopalveluista, kutsuista ja etä- ja puhelinyhteyksistä jokaiseen 

kohtaamiseen ja palautteeseen. Suunnittelemme viestinnän kohderyhmän mukaan. Tämä on 

erityisen tärkeää silloin, kun asia koskettaa erityistä ryhmää, kuten lapsia, ikäihmisiä tai 

toimintarajoitteisia henkilöitä.  

Omistajamme ja 

luottamushenkilömme

Saavutamme tavoitteemme yhteistyössä omistajakuntien ja luottamushenkilöiden kanssa. 

Tuotamme tietoa, jonka avulla toimintaamme ja sen vaikuttavuutta on helppo seurata ja jota 

luottamushenkilömme voivat käyttää päätöksenteon tukena.
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Kommunikationens roll för målgrupperna

Ministerier, nationella

beslutsfattare

Vi är ett område som är en aktiv föregångare och som tar vara på varje möjlighet att utveckla och 

utvecklas. Vi stöder de politiska beslutsfattarnas och ministeriernas arbete genom att erbjuda 

dem information om vår verksamhet, vår ekonomi och våra planer. Vi gör ett ömsesidigt 

kommunikationssamarbete för att främja våra gemensamma mål för utvecklingen av social- och 

hälsovården. 

Forskningssamarbete

och andra

samarbetspartners

Med hjälp av kommunikationen gör vi det så enkelt som möjligt för alla aktörer inom social- och 

hälsovården att samarbeta med oss. Vi samarbetar tätt och bra med alla våra 

samarbetspartners, exempelvis patientföreningar, läroanstalter, arbetssökande och övriga 

kumpaner.

Media

Vi erbjuder nyhetsteman och informerar regelbundet om vår verksamhet. Våra experter 

framträder och ger intervjuer till media i sina yrkesroller och vi främjar medias tillgång till 

information. Vi behandlar alla mediehus jämlikt och upprätthåller goda förhållanden till media, då 

når också vårt budskap ut till en stor publik. 
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Viestinnän rooli kohderyhmittäin

Ministeriöt, 

valtakunnalliset 

päättäjät

Olemme aktiivinen edelläkävijäalue, joka tarttuu mahdollisuuksiin kehittää ja kehittyä. Tuemme 

poliittisten päättäjien ja ministeriöiden työtä tarjoamalla heille tietoa toiminnastamme, 

taloudestamme ja suunnitelmistamme. Teemme keskinäistä viestintäyhteistyötä edistääksemme 

yhteisiä sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisen tavoitteitamme. 

Tutkimusyhteistyö- ja 

muut kumppanimme

Teemme viestinnän avulla mahdollisimman helpoksi kaikille sosiaali- ja terveydenhuollon 

osaajille tehdä kanssamme yhteistyötä. Toimimme tiiviissä ja hyvässä yhteistyössä kaikkien 

yhteistyökumppaneidemme kanssa, joita ovat mm. potilasjärjestöt, oppilaitokset, työnhakijat ja 

muut kumppanit.

Media

Tarjoamme uutisaiheita ja tiedotamme säännöllisesti toiminnastamme. Asiantuntijamme esiintyvät 

ja antavat haastatteluita medialle ammattirooleissaan ja edistämme median tiedonsaantia. 

Kohtelemme eri mediataloja tasapuolisesti ja ylläpidämme hyviä mediasuhteita, jolloin viestimme 

myös tavoittavat suuren yleisön. 
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Kanaler

Kanavat
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Kanalernas målgrupp och stil
Då en ny kanal 

skapas ska man 

fundera över bland 

annat kanalens 

livscykel, behovet 

för målgrupperna, 

kommande 

innehåll och vem 

som har ansvaret 

för innehålls-

produktionen. 

Bred

målgrupp

Smal

målgrupp

Återhållsam

stil
Djärv stil

webbplats

pressmeddelanden

nyhetsbrev

facebook

twitter

instagram

invånartidning

linkedin
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Kanavien kohderyhmä ja tyyli
Uusia kanavia 

perustettaessa 

mietitään muun 

muassa kanavan 

elinkaarta, 

kohderyhmä-

kohtaista tarvetta, 

tulevaa sisältöä 

sekä 

sisällöntuotannon 

vastuita. 

Laaja 

kohderyhmä

Kapea 

kohderyhmä

Hillitty tyyli Rohkea tyyli

verkkosivut

mediatiedotteet

uutiskirjeet

facebook

twitter

instagram

asukaslehti

linkedin
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 Webbplats Intern kommunikation Sociala medier

Vad

Servicekommunikationens kärna. 

Kundernas första kontakt med 

servicen och det som leder dem till 

servicen. Grunden för 

kommunikationen. Aktuell, tillgänglig 

och opartisk information och service 

för kunder och intressegrupper.

Informationsdistribution samt en 

kollektiv diskussion om vår 

gemensamma verksamhet och 

utveckling. Varje arbetstagare bör 

följa med intra varje vecka. 

Vardaglig och aktuell information om 

verksamheten och servicen samt 

innehåll som främjar hälsan och 

välfärden. 

Kampanjer och innehåll som främjar 

och stöder verksamheten, 

anseendet och rekryteringen.

Var

Pohjanmaanhyvinvointi.fi

Osterbottensvalfard.fi

intranet

e-post

Teams

möten och diskussioner

personalinfo och videor 

nyhetsbrev

utskrifter och tryckt material

Facebook

Instagram

Twitter

Youtube

LinkedIn

För vem

Kunder, patienter

Stor publik

Personalen

Arbetssökande/studerande

Samarbetspartners

Ägarkommuner

Beslutsfattare

Media

Personalen

Styrelsen

Stor publik

Kunder, patienter

Personalen

Samarbetspartners

Ägare

Media

Kanal, målgrupp och innehåll
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 Verkkosivut Sisäinen viestintä Sosiaalinen media

Mitä

Palveluviestinnän ydintoiminto.

Asiakkaiden ensimmäinen kontakti 

palveluihin ja palveluun ohjaaja.

Viestinnän kotipesä. Ajankohtainen, 

saavutettava ja tasapuolinen tieto ja 

palvelu asiakkaille ja sidosryhmille.

Tiedon jakamista sekä yhteisöllistä

keskustelua yhteisestä toiminnasta 

ja kehityksestä. Jokaisen työntekijän 

on seurattava intraa viikoittain. 

Arjen tasoista, ajankohtaista tietoa 

toiminnasta ja palveluista sekä 

terveyttä ja hyvinvointia edistävää

sisältöä. 

Toimintaa ja mainetta tukevia ja 

rekrytointia edistäviä kampanjoita ja 

sisältöä. 

Missä

Pohjanmaanhyvinvointi.fi

Osterbottensvalfard.fi

intranet

sähköposti

Teams

kokoukset ja keskustelut

henkilöstöinfot ja -videot

Uutiskirjeet

Tulosteet ja painetut materiaalit

Facebook

Instagram

Twitter

Youtube

LinkedIn

Kenelle

Asiakkaat, potilaat

Suuri yleisö

Henkilöstö

Työnhakijat/opiskelijat

Yhteistyökumppanit

Omistajakunnat

Päättäjät

Media

Henkilöstö

Hallitus

Suuri yleisö

Asiakkaat, potilaat

Henkilöstö

Yhteistyökumppanit

Omistajat

Media

Kanava, kohderyhmä ja sisältö
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Evenemang och möten

Tidningar och 

publikationer för 

invånarna 

Nyhetsbrev och andra 

publikationer för 

professionella 

Samarbete med media

Vad

Utvecklande möten som 

förenar kompetensen, 

deltagandet och 

samarbetet.

Information om servicen, 

sakkunnighet som skapar 

en bakgrund för budskap 

och inspirerande 

berättelser, utveckling av 

den egna expertisen. En 

chans att följa med vad 

som händer i branschen.

Information om servicen 

och utvecklingsarbetet, 

sakkunnighet som skapar 

en bakgrund för budskap 

och inspirerande 

berättelser, utveckling av 

den egna expertisen. En 

chans att följa med vad 

som händer i branschen.

Förutseende och aktiv 

rapportering ur 

välfärdsområdets 

synvinkel, samarbete med 

media.

Var

Informationsmöten för 

kunder

Utbildningar

Evenemang, t.ex. öppet 

hus

Konferenser, seminarier 

och mässor

Tidningen Hembesöket Nyhetsbrev

Övriga publikationer

Pressmeddelanden

Pressmöten och 

erbjudande av stoff

För vem

Kunder, patienter

Samarbetspartners

Övriga intressegrupper

Stor publik

Kunder, patienter Samarbetspartners, 

övriga intressegrupper

Media

Politiska beslutsfattare

Samarbetspartners

Kanal, målgrupp och innehåll
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 Tapahtumat ja 

tilaisuudet

Lehdet ja 

asukasjulkaisut

Uutiskirjeet ja muut 

ammattilaisjulkaisut
Mediayhteistyö

Mitä

Kehittäviä kohtaamisia,

joissa yhdistyy 

osaaminen, 

osallistuminen ja 

yhteistyö.

Tietoa palveluista, 

taustoittavaa 

asiantuntijuutta ja 

innostavia tarinoita, oman 

asiantuntemuksen 

kehittämistä ja alan 

seuraamista.

Tietoa palveluista ja 

kehittämisestä, 

taustoittavaa 

asiantuntijuutta ja 

innostavia tarinoita, oman 

asiantuntemuksen 

kehittämistä ja alan 

seuraamista.

Ennakoitu ja aktiivinen 

tiedottaminen

hyvinvointialueen 

näkökulmasta, 

mediayhteistyö.

Missä

Asiakastilaisuudet

Koulutukset

Tapahtumat, esim. 

avoimien ovien päivät

Alan konferenssit,

seminaarit ja messut

Kotikäynti-lehti Uutiskirjeet

Muut julkaisut

Mediatiedotteet

Mediatapaamiset ja 

aiheiden tarjoaminen

Kenelle

Asiakkaat, potilaat

Yhteistyökumppanit

muut sidosryhmät

Suuri yleisö

Asiakkaat, potilaat Yhteistyökumppanit, muut 

sidosryhmät

Media

poliittiset päättäjät

Yhteistyökumppanit

Kanava, kohderyhmä ja sisältö
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Vägen till en lyckad kommunikation

Vi använder vår 

tydliga och 

igenkännliga 

profil. Vi litar på 

gemensamma 

verksamhetssätt 

och anvisningar –

vi utvecklar en 

gemensam 

kommunikations-

kultur.

Vi utbildar och 

guidar vår 

personal och 

skapar interna 

nätverk för vår 

kommunikation.

Vi använder 

moderna verktyg 

för att förverkliga 

kommunikationen 

och för att följa 

upp resultaten.

Vi satsar på 

tillgången till 

servicen genom 

att berätta om 

den, hur en kan 

ta kontakt och 

om förändringar. 

Vi ger invånarna 

möjligheter och 

tips för att 

upprätthålla och 

förbättra det 

egna 

välmåendet. 

Vi berättar om 

våra styrkor och 

sätter inte ljuset 

under skäppan. 

Vi lyfter fram 

personer och 

både små och 

stora gärningar. 

Vi är människor 

som jobbar för 

människor.

Vi tänker på 

budskapets 

mottagare.

Vår kommunika-

tionsstil är 

människonära, 

sakkunnig, ärlig, 

engagerande 

och positiv.

Vi skriver om dig, 

mig, oss och er, 

inte om någon 

okänd "man" eller 

i passiv. 
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Polku onnistuneeseen viestintään

Käytämme 

selkeä ja 

tunnistettavaa 

ilmettämme.
Luotamme 

yhteisisiin 

toimintatapoihin, 

ja ohjeisiin –

kehitämme 

yhteistä 

viestintäkulttuuria.

Koulutamme ja 

opastamme 

henkilöstöä ja 

luomme 

viestinnälle 

sisäisiä 

verkostoja.

Käytämme 

moderneja 

työvälineitä, 

joiden avulla 

viestinnän 

toteutumaa ja 

tuloksia on 

mahdollista 

seurata.

Satsaamme 

palveluiden 

saatavuuteen 

kertomalla 

palveluista, 

yhteydenotto-

tavoista ja 

muutoksista. 

Tarjoamme 

asukkaille 

mahdollisuuksia 

ja vinkkejä 

ylläpitää ja 

parantaa omaa 

hyvinvointia. 

Kerromme 

vahvuuksistam

me, emme pidä 

kynttilää vakan 

alla. 

Tuomme esiin 

henkilöitä ja 

sekä pieniä että 

suuria tekoja. 

Me olemme 

ihmisiä ihmisille. 

Ajattelemme 

viestin 

vastaanottajaa.

Tyylimme viestiä 

on 

ihmisläheinen, 

asiantunteva, 

rehellinen, 

osallistava ja 

positiivinen.

Kirjoitamme 

sinusta, minusta, 

meistä ja teistä, 

emme 

tuntemattomasta 

passiivista. 
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Ansvar

Vastuut
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Kommunikationsansvar
Styrelsen för Österbottens välfärdsområde beslutar om kommunikationens strategiska linjedragningar. 

Välfärdsområdets direktör samt verksamhetsområdes-, sektor- och resursdirektörerna ser till att 
välfärdsområdets alla medlemmar (invånarna) och de som använder servicen får tillräckligt med information 
om frågor som berör allmänheten och ser till att invånarna kan delta i och påverka beredningen av dessa 
frågor.

Välfärdsområdets direktör är ansiktet utåt för välfärdsområdet och deltar i samhällsdebatten som gäller 
välfärdsområdet i media och med intressegrupper.

Direktörerna, förmännen, experterna och beredarna ansvarar för att kommunicera om tjänsterna och om 
eventuella ändringar i dessa. De ansvarar även för att öppet och proaktivt kommunicera om frågor som är 
under beredning och som påverkar områdets invånare och arbetstagare. På så sätt kan kommunikationen 
förverkligas tillsammans med kommunikationsenheten. De deltar i samarbetet med media inom sitt eget 
ansvarsområde.

Kommunikationsdirektören och kommunikationsenheten skapar förutsättningarna och grunden samt 
kanalerna för att förmedla verksamhetsområdenas information och för deras marknadsföring. 
Kommunikationsdirektören och kommunikationsenheten samordnar varumärkeshanteringen i 
välfärdsområdet, ansvarar för den externa kommunikationen och dess utveckling, samordnar och utvecklar 
kommunikationen i arbetsgemenskapen och sparrar ledningen, experterna och förmännen i kommunikationen. 

Enheterna ansvarar för innehållet om servicen på sina respektive webbsidor, på intranet, i servicedatalager 
och andra motsvarande kanaler som används för att presentera servicen.

Varje arbetstagare är för sin egen del ansvarig för kommunikationen i arbetsgemenskapen, stämningen i 
arbetsgemenskapen samt för att bygga upp Österbottens välfärdsområdes anseende, både i kundmöten och 
på fritiden. Varje arbetstagare är också ansvarig för att aktivt följa med välfärdsområdets interna 
kommunikationskanaler.
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Viestinnän vastuut

Pohjanmaan hyvinvointialueen hallitus päättää viestinnän strategiset linjaukset. 

Hyvinvointialueen johtaja sekä toimiala-, sektori-, ja resurssijohtajat huolehtivat, että hyvinvointialueen 
jäsenet (asukkaat) ja palveluiden käyttäjät saavat riittävästi tietoa valmisteltavina olevista yleisesti 
merkittävistä asioista ja voivat osallistua ja vaikuttaa näiden asioiden valmisteluun.

Hyvinvointialueen johtaja on hyvinvointialueen virallinen kasvo, joka osallistuu hyvinvointialuetta koskevaan 
yhteiskunnalliseen keskusteluun mediassa ja sidosryhmien kanssa.

Johtajat, esimiehet, asiantuntijat ja valmistelijat vastaavat palvelujen ja niihin liittyvien muutosten 
viestinnästä sekä valmistelussa olevien, alueen asukkaisiin ja työntekijöihin vaikuttavien asioiden viestinnästä 
ennakoiden ja avoimesti siten, että viestintä voidaan toteuttaa yhdessä viestintäyksikön kanssa. He 
osallistuvat oman vastuualueensa mukaisesti mediayhteistyöhön.

Viestintäjohtaja ja viestintäyksikkö luovat edellytykset ja alustat sekä kanavat toimialojen tiedon välitykselle 
ja markkinoinnille. Viestintäjohtaja ja viestintäyksikkö koordinoivat hyvinvointialueen brändinhallintaa, 
vastaavat ulkoisen viestinnän toteuttamisesta ja kehittämisestä, koordinoivat ja kehittävät työyhteisöviestintää 
ja vastaavat johdon, asiantuntijoiden ja esimiesten sparraamisesta viestinnässä. 

Yksiköt vastaavat palvelujen sisällöistä ko. yksikön verkkosivuilla, intranetissä, palvelutietovarannossa ja 
muissa vastaavissa kanavissa, joissa palveluita esitellään.

Jokainen työntekijä on omalta osaltaan vastuussa työyhteisöviestinnästä, työyhteisön ilmapiiristä sekä 
Pohjanmaan hyvinvointialueen maineen rakentamisesta asiakaskohtaamisissa sekä vapaa-ajalla. Jokaisen 
työtekijän vastuulla on myös aktiivisesti seurata hyvinvointialueen sisäisen viestinnän kanavia.
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Mätare

Mittarit
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Mätare för kommunikationen

• Välfärdsområdets officiella kanalers räckvidd och förbindelse

• Besöksstatistik på webbplatsen

• Sökmotoroptimering 

• Följare och interaktion på sociala medier 

• Genomgång av de egna nyheterna i media och tonen i nyheterna

• Följa med media

• Respons på kommunikationen och marknadsföringen som kommit via 
responssystemet 

• Respons som samlas in via invånartidningen, nyhetsbreven och andra publikationer. 

• Utveckling av antalet ansökningar till lediga platser och minska rekryteringsproblem 
(samarbete: HR).

• Respons från enheterna

• Utveckling av betyget kommunikationen på arbetsplatsen får i personalenkäter

• Besöksstatistik, aktivitet och respons på intra
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Viestinnän mittarit

• Hyvinvointialueen virallisten kanavien tavoittavuus ja sitoutuneisuus

• Verkkosivujen kävijätilastot

• Hakukonelöydettävyys

• Some-kanavien seuranta ja vuorovaikutus 

• Omien uutisten läpimeno mediassa ja uutisten sävy

• Mediaseuranta

• Palautejärjestelmän kautta tullut palaute viestinnästä ja markkinoinnista

• Asukaslehden, uutiskirjeiden ja muiden julkaisujen kautta kerätty palaute

• Avoimiin työpaikkoihin tulevien hakemusten määrän kehitys ja rekrytointiongelmien 
väheneminen (yhteistyö: HR)

• Palaute yksiköiltä

• Työyhteisöviestinnän saaman arvion kehitys henkilöstökyselyssä

• Intran kävijätilastot, aktiivisuus ja palaute
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Utvecklingsmål 2022–2024

Kehittämiskohteet 2022–2024 
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 Utvecklingsmål
2022–2024

1. Lansera, implementera, förenhetliga 
och utveckla kommunikationskanalerna 
i Österbottens välfärdsområde som en 
helhet.

2. Utveckla kommunikationskulturen i 
välfärdsområdet, skapa och förankra 
gemensamma verksamhetssätt.

3. Stärka personalens 
kommunikationskunskaper och 
engagera hela organisationen i 
kommunikationen.

4. Utveckla kommunikationen i 
rekryteringen och stärka bilden av oss 
som arbetsgivare, i samarbete med HR.

Kehittämiskohteet 
2022–2024

1. Pohjanmaan hyvinvointialueen 
viestintäkanavien lanseeraus, 
käyttöönotto, yhdenmukaistaminen ja 
kehittäminen kokonaisuutena.

2. Hyvinvointialueen viestintäkulttuurin 
kehittäminen, yhteisten toimintatapojen 
luominen ja juurruttaminen.

3. Henkilöstön viestintävalmiuksien 
kehittäminen ja koko organisaation 
osallistuminen viestintään.

4. Rekrytointi- ja 
työnantajamielikuvaviestinnän 
kehittäminen yhteistyössä HR:n
kanssa.
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Välmående genom livet.
Hyvinvointia läpi elämän.
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