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I Palvelusetelin toimintaohjeen yleinen osa 

 

Tässä toimintaohjeessa kerrotaan niistä yksityisen sosiaali- ja/tai terveyspalve-
luntuottajan oikeuksista ja velvollisuuksista, joihin palveluntuottaja sitoutuu, 
kun Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (jäljempänä Ek-
sote) hyväksyy palveluntuottajan palvelusetelillä toteutettavan sosiaali- ja/tai 
terveydenhuollon palveluiden tuottajaksi. Lisäksi toimintaohjeessa kuvataan 
myös palvelusteliasiakkaiden ja Eksoten oikeuksia ja velvollisuuksia.  

Yleiseen osaan on koottu lakien ja asetusten mukaiset sote- palvelujen tuotta-
jien vaatimukset. Palvelukohtaisissa osissa kuvataan tarkemmin tuotettavien 
palvelujen sisältöjä ja tarkennetaan palveluntuottajille asetettuja palvelukoh-
taisia vaatimuksia.  

Toimintaohjeessa Eksote asettaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä 
annetun lain (569/2009) myöhemmin palvelusetelilaki 5 §:ssä tarkoitetut hy-
väksymiskriteerit palveluntuottajille. Yksityinen palveluntuottaja sitoutuu 
noudattamaan tämän toimintaohjeen ehtoja siitä alkaen, kun palveluntuottaja 
hyväksytään palvelusetelillä toteutettavien palveluiden tuottajaksi. 

Eksoten käytössä olevissa palveluseteleissä palvelusetelituottajaksi ei hyväksy-
tä yritystä, joka saa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) 
avustusta, kunnan antamaa tukea tai muuta julkista tukea haetun palvelusete-
lipalvelun tuottamiseen.  

 

1 Palveluseteli 

Palvelusetelilaki säätelee palvelusetelin käyttöä. Lakia sovelletaan palvelusete-
lin käyttämiseen kuntien ja kuntayhtymien järjestämissä sosiaali- ja terveys-
palveluissa.  Lakia sovelletaan ainoastaan yksityisten sosiaali- ja terveyspalve-
lujen hankkimiseksi. 

Palveluseteli on vaihtoehtoinen tapa järjestää Eksoten järjestämisvastuulla 
olevia sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluja. Tämän vuoksi asiakkaan asemaan 
vaikuttavat samat erityislainsäädännön säännökset kuin muillakin tavoin jär-
jestetyssä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluissa.  

Asiakkaan tai hänen omaisensa/läheisensä tulee olla kykenevä ottamaan vas-
tuuta palvelusetelin sisältämän hoidon tai palvelun järjestämisestä ja Eksote 
on todennut asiakkaan oikeuden palvelusetelin käyttöön. Palvelusetelin käyt-
täjällä on oikeus valita haluamansa palveluntuottaja Eksoten ylläpitämästä 
palvelusetelituottajaluettelosta.  
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Palvelusetelin myöntäminen perustuu aina Eksoten sosiaali- tai terveyden-
huollon ammattihenkilön palveluntarpeen arvioon. Palvelusetelillä voidaan os-
taa ainoastaan arvolisäverotonta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelua. Ve-
rottaja on antanut ohjeen sosiaalipalvelujen (diaarinumero 604/40/2011) ja 
terveyden- ja sairaanhoitopalvelujen (diaarinumero 61/40/2010) arvolisävero-
tuksesta.  Tarkemmat ohjeet arvonlisäverottomuudesta löytyvät verohallin-
non sivulta (www.vero.fi). 

Palveluseteli voi olla tasasuuruinen tai tulosidonnainen. Tasasuuruinen palve-
luseteli on kaikille yhtä suuri ja tulosidonnaisessa asiakkaan tulot vaikuttavat 
palvelusetelin suuruuteen. 

Tulosidonnaisen palvelusetelin arvoa tai palvelusetelin arvon korottamista 
koskevaan päätökseen saa vaatia oikaisua siten kuin hallintolaissa (434/2003) 
säädetään. Oikaisuvaatimus tehdään Eksotelle. Oikaisuvaatimukseen annet-
tuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten 
kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.  

Eksote voi asettaa palvelusetelipalvelulle hintakaton. Hintakatolla tarkoitetaan 
palveluntuottajalle maksettavaa enimmäishintaa.  Tähän sisältyy Eksoten 
maksama osuus (palvelusetelin arvo) ja asiakkaan omavastuu. Palvelusetelin 
arvo, omavastuu ja mahdollinen hintakatto määritetään toimintaohjeen palve-
lukohtaisissa osissa. 

Palvelusetelijärjestelmässä Eksote ei tule sopimusosapuoleksi palvelusta sovit-
taessa, sillä kyseessä on kuluttajan asemassa olevan asiakkaan ja palvelun-
tuottajan välinen sopimus.   

Eksote ja palveluntuottaja nimeää henkilön tai henkilöt, jotka toimivat yhteys-
henkilöinä ja vastuuhenkilöinä tämän toimintaohjeen vaatimusten toteuttami-
sessa ja ilmoitusten vastaanottamisessa.  

 

2 Määritelmät 

Tässä toimintaohjeessa:  

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 tai asiakasta. 

2. palvelusetelillä tarkoitetaan palvelujen järjestämisvastuussa olevan Eksoten 
sosiaali- ja terveyspalvelun saajalle myöntämää sitoumusta korvata palvelun-
tuottajan antaman palvelun kustannukset Eksoten ennalta määräämään ar-
voon asti.  

http://www.vero.fi/
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3. omavastuuosuudella tarkoitetaan sitä osuutta yksityisen palveluntuottajan 
tuottaman palvelun hinnasta, jota Eksoten myöntämän palvelusetelin arvo ei 
kata ja joka jää asiakkaan maksettavaksi. 

4. palveluntuottajalla tarkoitetaan palvelusetelijärjestelmän puitteissa palve-
lua tuottavaa, yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa (152/1990) tai 
yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) annetussa laissa tarkoitettua palve-
luntuottajaa.  

 

3 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin velvoitteet 
 

1. hyväksyy ne yksityiset palveluntuottajat palvelusetelilain edellyttämällä 
tavalla, joiden palvelujen maksamiseen asiakas voi käyttää Eksoten myön-
tämää palveluseteliä. 

2. ottaa palveluntuottajan valintaa koskevan asian käsittelyyn yhden (1) kuu-
kauden kuluessa palveluntuottajan hakeutumisesta ja tekee päätöksen 
palveluntuottajan hyväksymisestä tai hylkäämisestä kolmen (3) kuukau-
den kuluessa hakeutumisesta.  

3. pitää luetteloa hyväksymistään palveluntuottajista; tiedot palveluntuotta-
jista, näiden tuottamista palveluista ja niiden hinnoista ovat julkisesti saa-
tavilla. 

4. neuvoo asiakasta palvelusetelin käytössä. Esittää tasapuolisesti kaikkien 
palveluntuottajien tiedot sekä eri vaihtoehdot palveluntuottajien palve-
luista asiakkaalle. 

5. valvoo hyväksymiensä palveluntuottajien palvelujen laatua hyväksymis-
menettelyn lisäksi myös palvelujen tuottamisen yhteydessä. Eksote val-
voo, että palveluntuottajat täyttävät toiminnalle toimintaohjeen yleisessä 
ja palvelukohtaisessa osioissa asetetut vaatimukset. 

6. peruuttaa palveluntuottajan hyväksymisen ja poistaa palveluntuottajan 
luettelosta, jos hyväksymiselle asetetut edellytykset eivät enää täyty tai 
palveluntuottaja pyytää hyväksymisen peruuttamista.  

7. on palvelusetelillä järjestettävässä palvelussa syntyvien potilas- ja 
asiakaskirjojen henkilötietolaissa tarkoitettu rekisterinpitäjä ja vastaa 
viime kädessä niiden käsittelystä. Asiakas- ja potilasasiakirjat, jotka 
syntyvät palvelusetelillä palvelua järjestettäessä ja toteutettaessa, ovat 
Eksoten asiakirjoja, jotka tulee toimittaa Eksotelle arkistoitaviksi. 
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8. vastaa ja ratkaisee asiakkaan asiakasrekisteriä koskevat tarkastus-, kor-
jaamis- ja tietopyynnöt. Asiakas esittää tarkastus- tai korjaamispyynnön 
suoraan Eksotelle. 

 

4 Palvelusetelin myöntäjän riippumattomuus 

 

Eksoten palvelusetelin myöntämisestä päättänyt henkilö ei voi olla työ-, toi-
meksianto- tai virkasuhteessa palvelusetelipalveluita tuottavalla palveluntuot-
tajalla. Palvelusetelin myöntäneellä henkilöllä ei myöskään saa olla merkittä-
vää omistusta, eikä hän saa käyttää merkittävää päätösvaltaa palveluntuotta-
jan yrityksessä tai palveluntuottajan kanssa samaan konserniin kuuluvassa yh-
teisössä (yli 10 % osakkeista, osuuksista tai äänivallasta).  

 

5 Palveluntuottajan yleiset velvoitteet 

 

Palveluntuottajaksi hyväksytään hyväksymisperusteet täyttävät palveluntuot-
tajat. Palveluntuottaja sitoutuu tässä toimintaohjeessa määriteltyihin velvoit-
teisiin. 

Palvelusetelipalvelun tulee perustua Eksoten strategian.  Palveluntuottajaksi 
voi hakeutua jatkuvasti ilman määräaikaa. Palveluntuottajan tulee toimittaa 
hakemus vaadittuine liitteineen Eksoten kirjaamoon. Hakemuksen käsittelyai-
ka on kolme kuukautta sen saapumisesta. Mikäli palveluntuottaja ei täytä hy-
väksymisperusteita tai ei toimita vaadittuja liitteitä käsittelyajan kuluessa, ha-
kemuksesta tehdään hylkäävä päätös.   

Palveluntuottaja:  

1. on merkittynä Aluehallintoviraston (Avin) ja Sosiaali- ja terveydenhuollon 
lupa- ja valvontaviraston (Valviran) ylläpitämään yksityisten sosiaali- ja 
terveyspalvelujen antajien rekisteriin (Valveri) tai Eksoten sosiaalipalvelu-
na tuotettavan kotipalvelun tukipalvelun palveluntuottaja -rekisteriin. 

2. rekisteröitynyt kaupparekisteriin, yhdistys- tai säätiörekisteriin. 

3. on merkitty ennakkoperintärekisteriin.  

4. on merkitty työnantajarekisteriin, mikäli yritykseen/ kolmannen sektorin 
toimijalle on palkattu työntekijöitä. 

http://www.eksote.fi/eksote/strategia-ja-johtaminen/Sivut/default.aspx
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5. huolehtii siitä, että tuotetut palvelut vastaavat vähintään sitä tasoa, jota 
edellytetään vastaavalta Eksoten toiminnalta. 

6. on ottanut ja pitää voimassa toimintansa edellyttämät lakisääteiset vakuu-
tukset. Vakuutusten vakuutusmäärän voidaan palvelutoiminnan laatu ja 
laajuus huomioon ottaen arvioida riittävän toiminnasta mahdollisesti ai-
heutuvien henkilövahinkojen korvaamiseen ja jotka muilta ehdoiltaan vas-
taavat tavanomaista vastuuvakuutuskäytäntöä.  

7. on selvittänyt ja selvittää lasten kanssa työskentelevien henkilöiden rikos-
taustan ja soveltuvuuden, kun tuottaa palveluja alaikäisille (laki lasten 
kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).  

8. huolehtii siitä, että palveluntuottajalla edustus-, päätös- tai valvontavaltaa 
käyttävä henkilö ei ole syyllistynyt rikosrekisteristä ilmenevällä lainvoimai-
sella tuomiolla julkisista hankinnoista annetun lain 80–81 §:ssä mainittuun 
rikokseen tai tekoon.  

9. huolehtii verojen, eläke- ja sosiaaliturvamaksujen maksamisesta sekä 
muista lakisääteisistä velvoitteista. 

10. noudattaa toimintaa koskevaa lainsäädäntöä sekä viranomaismääräyksiä 
ja ohjeita.  

11. vastaa siitä, että toiminta perustuu näyttöön ja hyviin hoito- ja toiminta-
käytäntöihin. Toiminnan on oltava laadukasta, turvallista ja asianmukai-
sesti toteutettua.   

12. huolehtii omavalvontasuunnitelman laadinnasta ja ylläpitämisestä (laki 
yksityisistä sosiaalipalveluista 922/2011, laki yksityisestä terveydenhuol-
losta 152/1990). Uuden yrityksen täytyy lähettää omavalvontasuunnitel-
man Eksotelle kuuden kuukauden kuluessa palvelusetelituottajaksi hyväk-
symisestä. 

13. noudattaa voimassa olevaa työsopimuslainsäädäntöä tai alan yleissitovia 
työehtosopimuksia. 

14. noudattaa laissa säädettyä salassapito- ja vaitiolovelvollisuutta ja allekir-
joittaa Eksoten turvallisuussopimuksen. Noudattaa sopimuksessa määri-
teltyjä ehtoja henkilötietojen käsittelystä ja tietosuojasta käsitellessään 
Eksoten toimeksiannosta henkilötietoja Eksoten lukuun. 

 
15. pitää yllä Eksoten lukuun asiakas- tai potilasrekisteriä, säilyttää ja käsitte-

lee asiakirjoja niin kuin kulloinkin voimassa olevassa lainsäädännössä sää-
detään sekä toimii Eksoten ohjeistuksen mukaisesti (henkilötietolaki 
523/1999, laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 
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812/2000, laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä 
käsittelystä 159/2007, laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
621/1999, arkistolaki 831/1994, sosiaali- ja terveysministeriön asetus poti-
lasasiakirjoista 298/2009, laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista 
254/2015, laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992). 

 
16. markkinoi palvelujaan asiallisesti, luotettavasti ja hyvän tavan mukaisesti. 

Ylisanoja tai vertailumuotoja ei saa käyttää. Markkinoinnilla ei tule luoda 
tarpeetonta sosiaali- tai terveydenhuoltopalvelujen kysyntää. Noudattaa 
Eksoten ohjeita palvelusetelijärjestelmän käytössä ja oman palvelutuo-
tannon esittelyssä ja markkinoinnissa. 

17. nimeää ja osoittaa palveluista vastaavan henkilön.  

18. osallistuu palveluseteliasioita käsittelevään perehdytykseen ja vähintään 
yhteen Eksoten kutsumaan yhteistyökokoukseen vuodessa.  

19. vastaa määräajassa Eksoten laatimiin palvelusetelitoimintaan liittyviin ky-
selyihin. 

20. tuottaa palvelusetelillä korvattavat palvelut Suomessa.  

21. ilmoittaa yhteystietonsa ja palvelujen hinnat hakeutumisvaiheessa sekä 
huolehtii niiden päivittämisestä. 

22. ilmoittaa Eksotelle ja tarvittaessa valvontaviranomaisille (Avi, Valvira) kai-
kista muutoksista, jotka vaikuttavat joko palvelujen tuottamiseen tai pal-
veluntuottajan toimintaan. 

23. perehtyy asiakkaan hoito- tai palvelusuunnitelmaan tai muihin palvelun-
tuottamisen kannalta tarpeellisiin tietoihin sekä palveluseteliin ja noudat-
taa niiden sisältöä. 

24. tarkistaa, että työntekijöiden ammattinimikkeet löytyvät JulkiTerhikki- tai 
JulkiSuosikki-rekisteristä. Huolehtii omasta ja henkilöstönsä lain edellytyk-
set täyttävästä ja riittävästä ammattitaidosta, ammattitaidon säilymisestä 
ja kehittämisestä sekä riittävästä täydennyskoulutuksesta (laki terveyden-
huollon ammattihenkilöistä 559/1994, laki sosiaalihuollon ammatillisen 
henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 608/2005, sosiaalihuoltolaki 
710/1982 ja 1301/2014).  Todentaa tarvittaessa käydyt koulutukset Ekso-
ten palvelusetelitoimintaa valvovalle viranhaltijalle.  

25. ilmoittaa käyttämänsä alihankkijat, joiden tulee olla Eksoten hyväksymiä ja 
vastaa alihankkijoidensa toiminnasta kuten omastaan. 
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26. tekee sopimuksen potilasasiamiehen kanssa, kun kyseessä on terveyden-
huollon toimintayksikkö. 

27. neuvoo asiakasta tämän oikeuksista sosiaaliasiamiehen palveluihin. 

28. huolehtii että koko henkilökunta on tunnistettavissa henkilökuntaan kuu-

luvaksi mm. työasun ja nimikortin perusteella 

29. laatii lääkehoitosuunnitelman, mikäli tuottaa lääkehoitopalveluja. 

5.1 Alihankinta 

Palveluntuottaja voi tarvittaessa käyttää alihankkijaa. Tällöin alihankkijan tu-
lee täyttää samat vaatimukset kuin palveluntuottajankin. Palveluntuottajan 
velvollisuus on tarkistaa alihankkijalta kohdassa 6 mainitut tiedot. Alihankintaa 
täsmennetään tarvittaessa palvelukohtaisessa osassa. 

Mikäli palveluntuottaja käyttää vuokratyövoimaa (työturvallisuuslaki 
738/2002) on hänen selvitettävä, että mahdollisella vuokratyöntekijällä on 
riittävä ammattitaito, kokemus ja sopivuus suoritettavaan työhön. Vuokratyö-
voiman tulee täyttää palvelukohtaisissa osissa ilmoitetut henkilöstön päte-
vyysvaatimukset.  

5.2 Omavalvontasuunnitelma 

Palveluntuottajan tulee tehdä omavalvontasuunnitelma Valviran antaman 
määräyksen (1/2014) mukaisesti. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen valvonnassa korostuu palveluntuotta-
jien oma vastuu toiminnan asianmukaisuudesta ja tuottamiensa palvelujen 
laadusta sekä asiakas- ja potilasturvallisuudesta.  Omavalvontasuunnitelman 
avulla palveluntuottajan tulee kehittää ja seurata palvelujen laatua toimin-
tayksiköiden päivittäisessä työssä. 

Omavalvontasuunnitelma on pidettävä julkisesti esillä, jotta on nähtävissä, mi-
ten yksikössä varmistetaan, että palvelu toteutetaan laadukkaasti ja asiakas-
turvallisesti.  

Omavalvontasuunnitelmaan tulee kirjata, miten yksikössä toimitaan, kun to-
detaan, että palvelu ei syystä tai toisesta toteudu sille asetettujen tavoitteiden 
mukaisesti tai asiakasturvallisuus uhkaa vaarantua. Omavalvonnan tavoitteena 
on, että henkilökunta arvioi koko ajan omaa toimintaansa, kuulee asiakkaita ja 
omaisia laatuun ja asiakasturvallisuuteen liittyvissä asioissa sekä ottaa asia-
kaspalautteen huomioon toiminnan kehittämisessä. 
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Omavalvontasuunnitelma tulee tarkistaa vuosittain ja päivittää aina tilanteen 
muuttuessa. Aikaisemmat omavalvontasuunnitelman versiot on säilytettävä 
seitsemän vuotta.   

Omavalvontasuunnitelman kopio toimitetaan Eksotelle palvelusetelituottajak-
si hakeutuessa ja pyydettäessä (poikkeuksena uudet yritykset kuuden kuukau-
den kuluessa) Lisätietoa ja omavalvontasuunnitelman lomakepohja löytyy Val-
viran sivulta:  

http://www.valvira.fi/sosiaalihuolto/sosiaalihuollon-valvonta/omavalvonta 

5.3 Häiriö- ja poikkeustilanteet 

Palveluntuottaja varautuu toimimaan myös erilaisissa häiriö tai- poikkeustilan-
teissa, esimerkiksi sähkökatkot, tulvat, myrskyt, epidemiat/pandemiat, työ-
taistelut jne. 

Palveluntuottaja osallistuu Eksoten kanssa poikkeustilanteiden järjestelyihin ja 
noudattaa Eksoten ohjeita. Epidemia/pandemiatilanteeseen palveluntuottajan 
tulee varautua hankkimaan henkilösuojaimia (kirurgiset suu-nenäsuojukset, 
visiirit, suojakäsineet, esiliinat), käsihuuhteita ja muita tarvittavia desinfiointi-
aineita.  

Palveluntuottajan tulee tehdä omavalvontasuunnitelmaan lisäys siitä, kuinka 
epidemia/pandemiatilanteessa toimitaan.  

5.4 Kielitaito   

Palveluntuottaja sitoutuu huolehtimaan siitä, että henkilökunta tuottaa palve-
lut suomen kielellä. Mikäli palvelua voidaan tuottaa suomen kielen lisäksi jol-
lain toisella kielellä, palveluntuottaja toimittaa tarvittaessa todistukset henki-
löstön kielitaidosta Eksotelle. 

Hyvällä suomen kielen taidolla tarkoitetaan Suomen valtionhallinnon kielitut-
kintojen mukaista määrittelyä hyvästä kielitaidosta. Kielitaitovaatimuksia voi-
daan täsmentää palvelusetelin toimintaohjeen palvelukohtaisessa osassa. 

 

6 Toimitettavat tiedot 

Palveluntuottajaksi hakeutuessaan palveluntuottajan tulee toimittaa Eksotelle 
hakemuksen liitteenä seuraavat tiedot: 

Alle kolme kuukautta vanhat tiedot: 

http://www.valvira.fi/sosiaalihuolto/sosiaalihuollon-valvonta/omavalvonta
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1. kaupparekisteri-, yhdistys- tai säätiörekisteriote 

2. todistus ennakkoperintärekisteriin kuulumisesta 

3. todistus maksetuista veroista ja työnantajan sosiaalivakuutusmaksuista tai 
verovelkaa ja erääntyneitä sosiaalivakuutusmaksuja koskeva maksusuun-
nitelma 

4. vakuutusyhtiön todistus potilasvahinko- tai vastuuvakuutuksen voimassa-
olosta ja vakuutusmaksujen suorittamisesta 

Muut tiedot: 

5. *vakuutusyhtiön todistus lakisääteisistä eläkevakuutuksista ja eläkevakuu-
tusmaksujen suorittamisesta  

6. henkilöstöluettelo nimikkeineen ja koulutustietoineen  

7. tarvittaessa todistus henkilöstön kielitaidosta  

8. alle 18-vuotiaille palveluita tarjoavan rikosrekisteriote nähtäväksi Eksotel-
le ennen hyväksymistä (rikosrekisterilaki 770/2993) 

9. kopio potilasasiamiehen kanssa tehdystä sopimuksesta, mikäli kyseessä on 
terveydenhuollon toimintayksikkö (itsenäisillä terveydenhuollon amma-
tinharjoittajilla ei tarvitse olla sopimusta potilasasiamiehen kanssa) 

10. ajantasainen toimintasuunnitelma 

11. selvitys työterveyshuollon järjestämisestä (työterveyshuoltolaki 
1383/2001 2§) 

12. selvitys sovellettavasta työehtosopimuksesta ja työnteon keskeisistä eh-
doista 

13. vakuutus siitä, ettei palveluntuottajaa ole asetettu liiketoimintakieltoon 

14. Eksoten turvallisuussopimus palvelusetelipalveluista allekirjoitettuna 

15. seloste henkilötietojen käsittelytoimista (turvallisuussopimuksen liite) 

16. todistus Avin ja Valviran Valveri-rekisteriin tai Eksoten sosiaalipalveluna 
tuotettavan kotipalvelun tukipalvelu -rekisteriin merkitsemisestä tai jäl-
jennös Avin tai Valviran myöntämästä yksityisen terveyden- tai sosiaali-
huollon palvelujen antamisen luvasta 

17. lääkehoitosuunnitelma, mikäli yritys tuottaa lääkehoitopalveluja 
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18. omavalvontasuunnitelma sisältäen tietoturvan ov-suunnitelman. 

Lisäksi ensimmäisen puolen vuoden aikana Eksoten kirjaamoon tulee toimit-
taa raportti, josta ilmenee, kuinka lainsäädäntöä ja tietosuojaperiaatteita on 
noudatettu. 

Huom.*palvelusetelituottajaksi hyväksymisen jälkeen tulee Yel- tai Tyel-
todistus toimittaa vuosittain Meidän IT ja talous Oy:lle (ei koske osakeyhtiötä). 

 

7 Asiakkaan asema  

Palvelusetelipalvelujen tuottaminen perustuu asiakkaan ja palveluntuottajan 
väliseen sopimukseen. 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 palvelu-
setelistä (569/2009), sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 
(812/2000) sekä potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) annettujen la-
kien säännökset. 

Asiakkaalla on oikeus saada Eksotelta tietoa asemastaan palvelusetelin käyttä-
jänä, palvelusetelin arvosta, palveluntuottajien hinnoista, omavastuuosuuden 
määräytymisen perusteista ja arvioidusta suuruudesta sekä vastaavasta palve-
lusta sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain mukaan 
määräytyvästä asiakasmaksusta. Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä palvelusete-
listä. 

Tulosidonnaisissa palveluseteleissä asiakkaan on annettava palvelusetelin 
myöntämistä varten tarvittavat tulotiedot. Asiakkaalle on annettava myös tie-
to siitä, mistä muualta ja mitä häntä koskevia tietoja voidaan hänen suostu-
muksestaan riippumatta hankkia. Asiakkaalle on varattava tilaisuus tutustua 
muualta hankittuihin tietoihin ja antaa asiassa tarpeellinen selvitys.  

Asiakkaan valittua palvelusetelin, hänen tulee itse hakeutua valitsemansa pal-
veluntuottajan palvelun piiriin. 

7.1 Asiakaspalautteet, muistutukset, kantelut ja potilasvahinkoilmoitukset  

Asiakkaalla on oikeus antaa ensisijaisesti palveluntuottajalle sekä myös Ekso-
telle palautetta palvelun laadusta ja muista palveluun liittyvistä seikoista.  Tar-
vittaessa asiakas voi ottaa yhteyttä alueen sosiaaliasiamieheen. Mikäli kysees-
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sä on terveydenhuollon palveluntuottaja, asiakas voi ottaa yhteyttä toimin-
tayksikön nimettyyn potilasasiamieheen. Palveluntuottajan tulee ohjata asia-
kasta sosiaaliasiamiehen/potilasasiamiehen palveluista.  

Potilaalla on oikeus tehdä muistutus terveydenhuollon toimintayksikön vas-
taavalle johtajalle sekä oikeus tehdä kantelu hoidosta tai hoitoon liittyvästä 
kohtelustaan terveydenhoitoa valvovalle viranomaiselle Aviin tai Valviraan. Li-
säksi potilas voi potilasvahinkolain mukaisesti sattuneissa hoitovahingoissa 
tehdä ilmoituksen potilasvakuutuskeskukseen (laki potilaan asemasta ja oi-
keuksista 785/1992). 

Asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus kohtelustaan sosiaalihuollon toimin-
tayksikön vastuuhenkilölle tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle sekä oi-
keus tehdä kantelu sosiaalipalvelua valvovalle viranomaiselle Aviin tai Valvi-
raan (laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000). 

Palveluntuottajan tulee toimittaa Eksotelle selvitys tai jäljennökset 
palvelusetelillä tuotettua palvelua koskevista muistutuksista, valituksista, 
kanteluista ja hoitovahinkoilmoituksista samoin kuin kaikkia edellä mainittuja 
koskevista ratkaisuista. Mikäli edellä mainittuja tapahtumia on ollut tai on 
käynnissä, selvitykset tulee toimittaa Eksotelle.  

7.2 Asiakkaan/potilaan oikeussuojakeinot 

Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan tämän toimintaohjeen ehtoja. Eksote 
on palvelusetelilain nojalla velvollinen valvomaan hyväksymiensä yksityisten 
palveluntuottajien tuottamien palvelujen tasoa ja poistamaan palveluntuotta-
ja hyväksyttyjen palveluntuottajien luettelosta, mikäli toimintaohjeen mää-
räyksiä ei noudateta.  

7.3 Palvelun virhe ja reklamaatio 

Palvelun katsotaan olevan virheellistä, mikäli se poikkeaa yleisen tai palvelu-
kohtaisen toimintaohjeen, lainsäädännön tai sopimuksessa mainituista palve-
lun sisältövaatimuksista. Vastuu siitä, että palvelu on suoritettu laadukkaasti ja 
huolellisesti, on palveluntuottajalla (kuluttajansuojalaki 38/1978). Eksote ei 
vastaa palveluntuottajan virheistä. 

Palvelu on myös virheellistä, jos se ei vastaa niitä tietoja, jotka palveluntuotta-
ja on etukäteen antanut toiminnastaan ja joiden voidaan olettaa vaikuttaneen 
asiakkaan päätöksentekoon palveluntuottajaa valitessaan. Sama koskee palve-
lun suorittamisesta annettuja tietoja (kuluttajansuojalaki 38/1978). Toiminta-
ohjeen yleisessä osassa, kohdassa 9, kuvataan seuraamukset, jotka ovat mah-
dollisia palvelun virhetilanteissa. 
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Asiakkaan tulee ilmoittaa palveluntuottajalle palvelun viivästymisestä tai ha-
vaitsemastaan virheestä kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun hän havaitsi vii-
västyksen tai virheen. Palveluntuottajan palveluihin liittyvät reklamaatiot on 
esitettävä suoraan palveluntuottajalle. Palautteiden ja reklamaatioiden anta-
minen ja niihin vastaaminen ovat ensisijaisesti asiakkaan ja palveluntuottajan 
välistä asiaa. Eksote ei osallistu palveluntuottajan ja asiakkaan välisten sopi-
musriitojen käsittelyyn. 

Virhe- ja viivästystilanteissa asiakkaalla on aina oikeus vaatia palveluntuotta-
jalta sopimuksen täyttämistä. Palveluntuottaja oikaisee omalla kustannuksel-
laan viipymättä palvelun virheen ja viivästyksestä aiheutuneen haitan, jos 
asiakas suostuu oikaisuun.  

Jollei virhettä tai viivästystä voida oikaista tai sitä ei tehdä kohtuullisessa ajas-
sa, on asiakkaalla oikeus saada hyvitystä tai asiakas voi teettää saamatta jää-
neen palvelun toisella palveluntuottajalla sopimusrikkomuksen tehneen palve-
luntuottajan kustannuksella.  

Asiakkaalla on palvelussa esiintyneen virheen tai viivästyksen perusteella oi-
keus pidättyä hyväksymästä palveluntuottajan palvelusuoritusta siltä osin, kun 
palvelua ei ole suoritettu asianmukaisesti. Palveluntuottaja antaa selvityksen 
Eksotelle. Jos Eksote hyväksyy selvityksen, annettua palvelua vastaava palve-
lusetelin arvo suoritetaan palveluntuottajalle.  

7.4 Sopimuksen purku 

Asiakas saa purkaa sopimuksen ilman irtisanomisaikaa palveluntuottajan vir-
heen tai viivästyksen vuoksi, jos sopimusrikkomus on olennainen.  

7.5 Vahingonkorvaus 

Palveluntuottajan aiheuttamat vahingot korvataan ensisijaisesti palveluntuot-
tajan vakuutuksesta ja viime kädessä palveluntuottaja vastaa niistä vahingon-
korvauslain (412/1974) mukaisesti. Eksote ei vastaa palveluntuottajan aiheut-
tamista vahingoista. Jos palvelu joudutaan uusimaan tai asiakas tarvitsee 
muuta palvelua palveluntuottajan virheestä johtuvasta syystä tai toimenpi-
teen suorittamisen virheellisyyden vuoksi, vastaa palveluntuottaja aiheutuvis-
ta kustannuksista.  

Asiakkaalla on oikeus korvaukseen välittömästä vahingosta, jonka hän kärsii 
palveluntuottajan viivästyksen tai virheen vuoksi. Palveluntuottaja ei ole vas-
tuussa viivästyksen aiheuttamista vahingoista, jos palveluntuottaja osoittaa, 
että viivästys johtui hänen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta 
esteestä, jota hänen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon so-
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pimusta tehtäessä ja jonka seurauksia hän ei myöskään kohtuudella olisi voi-
nut välttää eikä voittaa. 

Asiakkaalla on oikeus saada korvausta palvelun viivästymisen tai virheen ai-
heuttamista välillisistä vahingoista vain silloin, mikäli palveluntuottaja on toi-
minut huolimattomasti. Asiakas on aina velvollinen toimimaan siten, etteivät 
viivästyksen tai virheen aiheuttamat vahingot hänen toimiensa tai laiminlyön-
tiensä seurauksena aiheettomasti lisäänny.  

7.6 Erimielisyyksien ratkaiseminen 

Erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvot-
teluilla. Sopimusriidoissa tulkinta-apuna käytetään kuluttajariitalautakunnassa 
muodostunutta aikaisempaa ratkaisukäytäntöä. Jos erimielisyyksiä ei voida 
ratkaista osapuolten välisillä neuvotteluilla, asiakas voi saattaa asian kuluttaja-
riitalautakunnan käsiteltäväksi. Jos erimielisyydet ratkaistaan tuomioistuimes-
sa, kanne voidaan nostaa myös asiakkaan kotipaikkakunnan yleisessä alioi-
keudessa. 

 

8 Asiakas- ja potilasasiakirjat ja tietosuoja  

8.1 Rekisterinpito  

Eksote on palvelusetelillä järjestettävässä palvelussa syntyvien asiakas- ja poti-
lasasiakirjojen henkilötietolaissa (523/1999) tarkoitettu rekisterinpitäjä. Palve-
lusetelitoiminnassa muodostuvat asiakas- ja potilasasiakirjat ovat viranomai-
sen asiakirjoja. Vaikka palveluntuottaja laatii asiakirjat palvelutapahtuman yh-
teydessä, viime kädessä Eksote rekisterinpitäjänä vastaa niiden käsittelystä.  

Palveluntuottajan tulee asiakirjoja laatiessaan ja käsitellessään noudattaa, mi-
tä asiakirjojen käsittelystä säädetään (laki viranomaisten toiminnan julkisuu-
desta (621/1999) myöhemmin julkisuuslaki, henkilötietolaki ja laki sosiaali- ja 
terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä, laki sosiaalihuollon 
asiakasasiakirjoista 254/2015, asetus potilasasiakirjoista 298/2009 sekä muu 
sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö) sekä siten, kun Eksote on erikseen 
ohjeistanut. Palveluntuottajan tulee noudattaa huolellisuutta tietojen käsitte-
lyssä ja esimerkiksi huolehtia siitä, että salassa pidettäviä tietoja käsitellään 
oikein. Asiakas- ja potilasrekisterin tiedot sekä tieto asiakkuudesta ovat salassa 
pidettäviä. 

Asiakirjojen luovuttamista ja salassapitoa koskevia julkisuuslain säädöksiä so-
velletaan asiakirjoihin silloinkin, kun ne ovat palveluntuottajan hallussa. Ekso-
te päättää asiakaskirjojen luovuttamisesta ja tietojen antamisesta julkisuuslain 



 

 

 Palvelusetelin toimintaohje s. 14  

Yleinen osa   

Hyväksytty: 7.4.2021 Ekso-
ten hallitus § 70  

Palvelukohtainen osa  

Hyväksytty: 20.11.2019 
Eksoten hallitus § 242  

 

 

  

nojalla. Asiakas voi esittää henkilötietolain mukaisen tarkastuspyynnön tai vir-
heen oikaisupyynnön rekisterinpitäjälle eli Eksotelle tai, jos palveluntuottajan 
ja Eksoten välillä on erikseen sovittu, suoraan palveluntuottajalle. Eksote kui-
tenkin viime kädessä ratkaisee tarkastus- ja oikaisupyynnön. Asiakas- ja poti-
lasasiakirjojen tarkastamisesta ja luovuttamisesta Eksote ohjeistaa tarvittaessa 
erikseen palvelukohtaisesti.  

Eksote voi antaa myös noudatettavaksi erillisiä tätä toimintaohjetta täydentä-
viä ohjeita asiakastietojen käsittelyyn.  

Palveluntuottaja vastaa muussa kuin palvelusetelipalvelujen tuottamistarkoi-
tuksessa keräämistään rekistereistä. Palveluntuottaja vastaa siitä, ettei palve-
lusetelillä tuotetun palvelun yhteydessä syntyneitä asiakastietoja käytetä pal-
veluntuottajan omassa toiminnassa ja ettei tietoja sisällytetä palveluntuotta-
jan omaan asiakasrekisteriin ilman asiakkaan nimenomaista suostumusta. Il-
man palveluseteliasiakkaan suostumusta asiakastietoja ei saa myöskään käyt-
tää palveluntuottajan muiden palvelujen markkinointitarkoituksessa.  

8.2 Asiakas- ja potilasasiakirjojen siirtäminen ja säilytys 

Eksoten ja palveluntuottajan vastuulla on varmistua siitä, että asiakkaan pal-
velun järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot siirtyvät osapuolelta toi-
selle palveluprosessin eri vaiheissa. Sosiaalihuollon asiakaslaissa ja potilaslais-
sa ovat säännökset yksityisen palveluntuottajan oikeudesta saada välttämät-
tömät ja tarpeelliset asiakas- ja potilastiedot. Jokaisen potilaan ja asiakkaan 
asiakirjat muodostavat hänen hoitonsa tai huoltonsa kannalta eheän kokonai-
suuden, johon myöhemmin tulevat ratkaisut voidaan perustaa. Palveluseteli-
palvelujen tuottamiseksi tarpeelliset asiakas- ja potilasasiakirjamerkinnät toi-
mitetaan Eksotelle. Kantelu- yms. asioissa asiakirjat voidaan lainata takaisin 
palveluntuottajalle. 

Palveluntuottaja toimittaa palvelusetelipalvelun yhteydessä syntyneet asiakas- 
ja potilasasiakirjat palvelun päätyttyä Eksoten arkistoon. Tietojen toimittami-
nen Eksotelle tapahtuu kerran vuodessa vapaasti valittavana ajankohtana. 
Kaikista mahdollisista tietojen siirrosta aiheutuvista kuluista vastaa palvelun-
tuottaja.  

Tiedot toimitetaan Eksotelle ensisijaisesti paperimuodossa. Potilas- ja asiakas-
tiedot palautetaan täydellisinä (kaikki asiakirjat). Sähköisiin järjestelmiin teh-
dyt kirjaukset tulostetaan paperille. Suoraan Eksoten tietojärjestelmiin tallen-
nettuja tietoja ei tarvitse tulostaa tai siirtää. Muussa kuin paperimuodossa ta-
pahtuvasta siirrosta on sovittava Eksoten arkiston kanssa. Tiedot on oltava jär-
jestettynä asiakaskohtaisesti henkilöt eroteltuna. Luovutuksesta laaditaan siir-
toluettelo. Siirtoluettelon malli löytyy Eksoten yksityisille palveluntuottajille 
suunnatulta sivulta: 
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 www.eksote.fi/eksote/yksityiset-palveluntuottajat/palvelusetelituottajaksi-
hakeutuminen/Sivut/default.aspx  

Palveluntuottaja voi säilyttää kopiot Eksotelle toimittamistaan asiakkaan pal-
velusetelipalvelussa syntyneistä asiakirjoista pyytämällä asiakkaalta kirjallisen 
nimenomaisen suostumuksen asiakirjojen tallettamisesta omaan asiakasrekis-
teriinsä. Asiakkaan antama alkuperäinen suostumusasiakirja toimitetaan Ekso-
telle asiakas- ja potilasasiakirjojen toimittamisen yhteydessä.   

8.3 Tietojärjestelmät  

Palveluntuottajalla tulee olla käytössään Internet-yhteys: sähköpostiosoite, 
palomuuri ja ajantasainen virustorjuntaohjelma. Palveluntuottajalle suositel-
laan sähköisen potilas- tai asiakastietojärjestelmän hankkimista. Järjestelmään 
tallennetuista tiedoista tulee ottaa säännöllisin väliajoin varmistukset.  

Sähköisesti asiakas- ja potilastietoja käsittelevien toimijoiden on laadittava 
erillinen asiakastietolain 19 § mukainen tietoturvaa ja tietosuojaan sekä tieto-
järjestelmien käyttöön liittyvä omavalvontasuunnitelma, jonka avulla ne var-
mistavat riittävien ja yhdenmukaisten tietoturva- ja tietosuoja-käytäntöjen to-
teutumisen toiminnassaan. Omavalvontasuunnitelmassa kuvataan mm. henki-
löstön riittävä koulutus ja osaamisen varmistamisen keinot, järjestelmien yllä-
pidon tehtävät sekä organisaation tietoturvapolitiikka. THL:n operatiivisen 
toiminnan ohjausyksikkö (OPER) ohjaa ja neuvoo pyynnöstä määräyksen so-
veltamisessa ja ylläpitää mallipohjaa omavalvontasuunnitelmasta. 

Palveluntuottaja toteuttaa käyttölokitietojen seurantaa Eksoten lukuun 
palvelusetelipalveluiden tuottamisen osalta ja raportoi pyydettäessä 
toteuttamastaan lokiseurannasta. Palveluntuottajalla on velvollisuus säilyttää 
lokitiedot siten, kuin laissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen 
sähköisestä käsittelystä (159/2007) säädetään.  

8.4 Tietoturva ja tietosuojan  omavalvontasuunnitelma 

Sähköisesti asiakas- ja potilastietoja käsittelevien toimijoiden on laadittava 
erillinen asiakastietolain 19 § mukainen tietoturvaan ja tietosuojaan sekä tie-
tojärjestelmien käyttöön liittyvä omavalvontasuunnitelma, jonka avulla var-
mistetaan riittävien ja yhdenmukaisten tietoturva- ja tietosuojakäytäntöjen 
toteutuminen toiminnassa. Omavalvontasuunnitelmassa kuvataan mm. henki-
löstön riittävä henkilötietojen käsittelyyn liittyvä koulutus ja osaamisen var-
mistamisen keinot, järjestelmien ylläpidon tehtävät sekä organisaation tieto-
turvapolitiikka. Palveluntuottajalla tulee olla nimetty tietosuojavastaava. 

Lisätietoja:https://thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/kanta-
palvelut/sosiaalihuollon-kanta-palvelut/kanta-palvelujen-

http://www.eksote.fi/eksote/yksityiset-palveluntuottajat/palvelusetelituottajaksi-hakeutuminen/Sivut/default.aspx
http://www.eksote.fi/eksote/yksityiset-palveluntuottajat/palvelusetelituottajaksi-hakeutuminen/Sivut/default.aspx
https://thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/kanta-palvelut/sosiaalihuollon-kanta-palvelut/kanta-palvelujen-kayttoonotto/ennen-kayttoonottoa-tehtavat-valmistelut/tietoturvan-ja-tietosuojan-omavalvontasuunnitelma
https://thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/kanta-palvelut/sosiaalihuollon-kanta-palvelut/kanta-palvelujen-kayttoonotto/ennen-kayttoonottoa-tehtavat-valmistelut/tietoturvan-ja-tietosuojan-omavalvontasuunnitelma
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kayttoonotto/ennen-kayttoonottoa-tehtavat-valmistelut/tietoturvan-ja-
tietosuojan-omavalvontasuunnitelma 

8.5 Turvallisuussopimus 

Tuottajan tulee allekirjoittaa palvelusetelituottajaksi hakeutuessaan turvalli-
suussopimus palvelusetelipalveluita koskien. Turvallisuussopimuksessa määri-
tellään Eksotea ja palveluntuottajaa sitovasti ne henkilötietojen käsittelyä ja 
tietosuojaa koskevat sopimusehdot, joiden mukaisesti palveluntuottaja Ekso-
ten toimeksiannosta käsittelee henkilötietoja Eksoten puolesta. Tällä sopi-
muksella ei kuitenkaan poiketa lainsäädännön asettamista pakottavista vel-
voitteista. Turvallisuussopimuksen liitteenä tulee antaa seloste henkilötietojen 
käsittelytoimista.  Lisäksi ensimmäisen puolen vuoden aikana Eksoten kirjaa-
moon tulee toimittaa raportti, josta ilmenee, kuinka lainsäädäntöä ja tietosuo-
japeriaatteita on noudatettu. 

 

9 Palveluntuottajan hyväksymisen peruuttaminen 

Eksotella on oikeus peruuttaa palveluntuottajalle myönnetty hyväksyntä ja 
poistaa palveluntuottaja hyväksyttyjen palveluntuottajien luettelosta välittö-
mästi ilman irtisanomisaikaa, mikäli:  

• palveluntuottaja ei noudata Eksoten kirjallisesta kehotuksesta huoli-
matta toimintaohjeen vaatimuksia  

• palveluntuottaja ei noudata hyviä hoito- ja palvelukäytäntöjä 

• palveluntuottaja on syyllistynyt ammattinsa harjoittamisessa vaka-
vaan menettelyrikkomukseen 

• palveluntuottajan itsenäinen ammatinharjoittamisoikeus on rajoitettu 
tai poistettu 

• lupaviranomainen on peruuttanut joko kokonaan tai osittain palvelun-
tuottajalle antamansa luvan 

• palveluntuottaja on tullut maksukyvyttömäksi, ei ole kyennyt hoita-
maan laskujaan eräpäivään mennessä, on aloittanut akordimenette-
lyn, on asetettu selvitystilaan, velkajärjestely on vahvistettu tai hake-
mus on vireillä tai haettu/asetettu konkurssiin 

• palveluntuottaja taikka sen johtohenkilö tai edustus-, päätös- tai val-
vontavaltaa käyttävä henkilö on tuomittu henkilöön tai talouteen 

https://thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/kanta-palvelut/sosiaalihuollon-kanta-palvelut/kanta-palvelujen-kayttoonotto/ennen-kayttoonottoa-tehtavat-valmistelut/tietoturvan-ja-tietosuojan-omavalvontasuunnitelma
https://thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/kanta-palvelut/sosiaalihuollon-kanta-palvelut/kanta-palvelujen-kayttoonotto/ennen-kayttoonottoa-tehtavat-valmistelut/tietoturvan-ja-tietosuojan-omavalvontasuunnitelma
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kohdistuneesta rikoksesta, jolla on merkitystä palveluntuottamisen 
edellytysten toteutumisessa   

• palveluntuottaja on laiminlyönyt vakuutusmaksujen, verojen tai sosi-
aaliturvamaksujen suorittamisen (poikkeuksena sopimus verottajan 
kanssa) 

• palveluntuottaja on antanut olennaisesti vääriä tietoja toiminnastaan  

• palveluntuottaja on tuottanut palvelua asiakkaan saaman palvelusete-
lipäätöksen vastaisesti 

• palveluntuottaja itse pyytää hyväksymisen peruuttamista. 

 

10 Verotus 

10.1 Tuloverotus 

Palveluseteli on palvelunsaajalle veroton etuus. Verottomuus edellyttää, että 
palveluseteli: 

• myönnetään selkeästi määriteltyihin palveluihin 

• on henkilökohtainen eikä siirrettävissä toiselle henkilölle  

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

Palveluseteliä käytettäessä asiakkaan omavastuu ei oikeuta kotitalousvähen-
nykseen tuloverotuksessa.  

10.2 Arvonlisäverotus  

Palvelusetelillä tuotettavien palvelujen tulee olla arvonlisäverottomia.  

Arvonlisäverolain (1501/1993) 34 §:n mukaan veroa ei suoriteta terveyden- ja 
sairaanhoitopalvelun myynnistä. Terveyden- ja sairaanhoitopalvelulla tarkoite-
taan ihmisen terveydentilan sekä toiminta- ja työkyvyn määrittämiseksi taikka 
terveyden sekä toiminta- ja työkyvyn palauttamiseksi tai ylläpitämiseksi tehtä-
viä toimenpiteitä, jos kysymyksessä on: 

1. valtion tai kunnan ylläpitämässä terveydenhuollon toimintayksikössä an-
nettava hoito taikka yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa tar-
koitettu hoito; 
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2. sellaisen terveydenhuollon ammattihenkilön antama hoito, joka harjoittaa 
toimintaansa lakiin perustuvan oikeuden nojalla tai joka on lain nojalla re-
kisteröity. 

Arvonlisäverolain 37 §:n mukaan veroa ei suoriteta sosiaalihuoltona tapahtu-
vasta palvelujen myynnistä. Lain 38 §:n mukaan sosiaalihuollolla tarkoitetaan 
valtion tai kunnan harjoittamaa sekä sosiaaliviranomaisten valvomaa muun 
sosiaalihuollon palveluntuottajan harjoittamaa toimintaa, jonka tarkoituksena 
on huolehtia lasten ja nuorten huollosta, lasten päivähoidosta, vanhusten-
huollosta, kehitysvammaisten huollosta, muista vammaisten palveluista ja tu-
kitoimista, päihdehuollosta sekä muusta tällaisesta toiminnasta.  

Verohallinnon arvonlisävero-ohjeen (diaarinumero 604/40/2011) mukaisesti 
sosiaalihuoltopalvelujen arvonlisäverottomuuden edellytyksenä on, että: 

• yksityinen palveluntuottaja on merkitty yksityisten palvelunantajien rekis-
teriin tai hän on tehnyt toiminnastaan ilmoituksen toimintakuntaan  

• sosiaalihuollon järjestäminen perustuu viranomaisen tekemään päätök-
seen tai yksityistä sosiaalihuoltoa järjestettäessä sosiaalihuollon toteutta-
jan ja asiakkaan väliseen kirjalliseen sopimukseen  

• palveluntuottaja ja asiakas ovat tehneet palvelu-, hoito-, kuntoutus- tai 
muun vastaavan suunnitelman. Suunnitelmaa ei tarvitse laatia, mikäli ky-
seessä on tilapäinen neuvonta ja ohjaus tai jollei suunnitelman laatiminen 
muutoin ole ilmeisen tarpeetonta. Silloin kun sosiaalihuolto toteutetaan 
kunnan tekemän päätöksen perusteella yksityisen sosiaalipalvelun tuotta-
jan toimesta, vastuu suunnitelman laatimisesta kuuluu kunnan sosiaalivi-
ranomaisille   

• palveluntuottaja on laatinut omavalvontasuunnitelman toiminnan asian-
mukaisuuden varmistamiseksi 

 

11 Matkakorvaukset  

Kotiin tuotettavissa palveluissa matkat korvataan verohallinnon vuosittain 
vahvistaman päätöksen mukaisesti. Matkakorvausta voi laskuttaa asiakaskoh-
taisesti kotikäynniltä, kun yhdensuuntainen matka asiakkaan luo on yli kym-
menen (10) kilometriä palveluntuottajan toimipisteestä, jolloin korvaus mak-
setaan vain yli 10 km ylittävältä osalta. 

Matkakorvausta maksetaan enintään sadan (100) kilometrin yhdensuuntaises-
ta matkasta, tällöin matkakorvausta maksetaan palveluntuottajan toimipis-
teestä asiakkaan luokse enintään yhdeksänkymmenen (90) kilometrin yhden-
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suuntaisesta matkasta ja edestakaiselta matkalta enintään 180 kilometriltä. 
Matkan jatkuessa palveluseteliasiakkaan luota toiselle palveluseteliasiakkaalle, 
on palveluntuottajalla oikeus laskuttaa matkakorvaus myös tältä matkalta, mi-
käli tämäkin matka on yli kymmenen (10) kilometriä palveluntuottajan toimi-
pisteestä. 

Matkakorvauksia ei voi sisällyttää palveluseteliin. Matkakorvaukset ja -reitti 
sekä käynnin ajankohta tulee kirjata asiakaskohtaisesti laskuun tai palvelupor-
taaliin, mikäli se on otettu käyttöön tulosalueella. Matkakorvauksien laskutus-
osoite on sama kuin tulosalueen palvelusetelillä. Lasku tarkistetaan ja sen hy-
väksyy palvelusetelin myöntäjä. Palveluntuottajan tulee pitää ajopäiväkirjaa. 

Palvelusetelipalvelussa asiakkaalta ei saa laskuttaa kilometrikorvauksia. 

 

12 Salassapito- ja vaitiolovelvollisuus  

Palvelusetelillä palveluja tuottavia palveluntuottajia sitovat samat salassapito-
säännöt kuin Eksoten palveluksessa olevia työntekijöitä. Salassapito palvelun-
tuottajan toimipisteessä koskee kaikkia asiakasta tai hänen asiakirjojaan käsit-
televiä henkilöitä. 

Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan laissa säädettyä salassapito- ja vai-
tiolovelvollisuutta tämän sopimuksen mukaisten palvelujen tuottamisessa. 
Palveluntuottaja vastaa siitä, että asiakkaan tietoja pääsevät käsittelemään 
vain ne palveluntuottajan palveluksessa olevat tai siihen toimeksiantosuhtees-
sa olevat henkilöt, joiden työtehtävien kannalta se on välttämätöntä, ja jotka 
ovat antaneet kirjallisen salassapitositoumuksen. 

Palveluntuottaja ja Eksote sitoutuvat pitämään toisiltaan saamansa aineistot 
ja tiedot salassa sikäli, kuin ne ovat lain perusteella salassa pidettäviä, sekä 
olemaan käyttämättä niitä muihin kuin sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin.  

Nämä salassapitomääräykset ovat voimassa myös sen jälkeen, kun palvelun-
tuottaja ei enää tuota palvelusetelillä ostettavaa palvelua.  

 

13 Toimintaohjeen voimassaolo, muuttaminen ja irtisanominen 

Tämä toimintaohje on voimassa toistaiseksi. Uuden palvelusetelin koko toi-
mintaohjeen hyväksyy aina Eksoten hallitus. Eksotella on oikeus tehdä muu-
toksia tämän toimintaohjeen ja sen liitteiden sisältämiin määräyksiin. Toimin-
taohjeen yleisen osan ja palvelusetelin arvon muutokset hyväksyy Eksoten hal-
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litus. Palvelukohtaisten osien päivitykset hyväksytään tulosalueiden johtoryh-
missä.  

Eksote ilmoittaa muutoksista palveluntuottajalle kirjallisesti välittömästi pää-
töksen tekemisen jälkeen. Muutokset tulevat voimaan aikaisintaan kuukauden 
kuluttua ilmoituksen lähettämisestä. Mikäli palveluntuottaja ei halua sitoutua 
palveluseteliohjeiden muutoksiin, tulee tämän ilmoittaa siitä kirjallisesti Ekso-
telle kuukauden (30 päivää) kuluessa muutosilmoituksen lähettämisestä. Mi-
käli Eksotelle ei toimiteta edellä mainittua ilmoitusta, sitoutuu palveluntuotta-
ja noudattamaan muuttuneita ehtoja muutosilmoituksessa mainitusta päiväs-
tä lukien, kuitenkin aikaisintaan kuukauden kuluttua muutosilmoituksen toi-
mittamisesta. 

Mikäli Eksote luopuu palvelusetelijärjestelmän käytöstä tai peruuttaa palve-
luntuottajan hyväksymisen muista kuin toimintaohjeen kohdassa 9 mainituista 
syistä, on sen toimitettava irtisanomisilmoitus palveluntuottajalle vähintään 
kolme (3) kuukautta ennen irtisanomisajankohtaa. Palveluseteliasiakkaiden 
jatkohoito sovitaan asiakaskohtaisesti. Asiakas voi halutessaan jatkaa palvelu-
setelin sisältämiä keskenjääneitä hoitoja tai palveluita toisella palveluntuotta-
jalla tai Eksoten omassa palvelutuotannossa.  

Myös palveluntuottajan on toimitettava Eksotelle irtisanomisilmoitus vähin-
tään kolme (3) kuukautta ennen haluamaansa irtisanomisajankohtaa. Palve-
luntuottajalla on velvollisuus hoitaa irtisanomishetkellä hoidossa olevien pal-
veluseteliasiakkaiden palvelusetelin sisältämät palvelut tai aloitettu hoito val-
miiksi palveluntuottajan ja asiakkaan välisen sopimuksen mukaisesti. Asiak-
kaalla on oikeus halutessaan vaihtaa palveluntuottajaa.   

Irtisanomisilmoitus on sekä Eksoten että palveluntuottajan toimitettava kirjal-
lisesti. Palveluntuottajalla ei ole oikeutta siirtää oikeuttaan toimia palvelusete-
lipalveluiden tuottajana. Uuden palveluntuottajan tulee tehdä uusi hakemus 
Eksotelle. 

 

II Palvelukohtainen osa 

Palvelukohtainen osa täydentää ja täsmentää toimintaohjeen yleistä osaa se-
kä tuo esille mahdollisia poikkeuksia. Tässä osassa tarkennetaan palvelusetelin 
palvelusisältöä, tuottamisen ehtoja ja kriteerejä sekä seurantaa ja laskutusta. 
Tämän toimintaohjeen palvelukohtainen osa on laadittu Ruokolahden hyvin-
vointiaseman pilottia varten.  

Palvelusetelipilotissa noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä. 
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1 Palvelun sisältö 

Eksotessa halutaan käyttää palveluseteleitä, koska ne ovat tarpeellinen ja 
joustava keino vastata kasvavaan sosiaali- ja terveyspalvelujen kysyntään. Pal-
velusetelin käyttöönotolla lisätään muun muassa julkisen ja yksityisen sektorin 
yhteistyötä sekä asiakkaan valinnanmahdollisuuksia. 

Kiireettömän ja kiireellisen yleislääkärin vastaanottopalvelun palveluseteliä 
(jatkossa lyhenne yleislääkäripalveluseteli) pilotoidaan Ruokolahden hyvin-
vointiaseman kiireettömään ja kiireelliseen lääkäripalveluun. Pilotin kesto on 
1.1.2020–31.12.2022. Pilottiaikaan ja pilotin sisältöön voidaan tehdä tarken-
nuksia Eksoten taloustilanteen ja palveluverkon muuttuessa. Muutoksista il-
moitetaan pilotin osapuolille ja pilottiin osallistuville. 

Annettava palvelu on terveydenhuollon palvelua, jota toteuttavat erittäin hy-
vällä/erinomaisella kirjallisella ja suullisella suomen kielen taidolla, kokeneet 
ja pätevät lääkärit (LL), joilla on vähintään kahden vuoden kokemus yleislääkä-
rin vastaanottotyöstä.  

Palveluseteli on kohdennettu kiireettömään ja kiireelliseen hoitoon, jotka tä-
män yleislääkäripalvelusetelin yhteydessä tarkoittavat seuraavaa: 

Kiireellisellä hoidolla tarkoitetaan äkillisen sairastumisen, vamman, pitkäai-
kaissairauden vaikeutumisen tai toimintakyvyn alenemisen edellyttämää väli-
töntä arviota ja hoitoa, jota ei voida siirtää ilman sairauden pahenemista tai 
vamman vaikeutumista. Potilas saa arkipäivisin ilmoitettuna aikana välittö-
mästi terveydenhuollon ammattihenkilön arvion ja hoidon kiireellisissä ta-
pauksissa lähellä asuinpaikkaansa, ellei potilasturvallisuuden ja palveluiden 
laadun turvaaminen edellytä arvion ja hoidon keskittämistä päivystysyksik-
köön. ”Kunnan tai tarvittaessa kuntayhtymän on järjestettävä terveydenhuol-
lon ilta-ajan ja viikonlopun päiväaikainen perusterveydenhuollon kiireellinen 
vastaanottotoiminta silloin, kun palvelujen saavutettavuus sitä edellyttää.” 

Kiireetön hoito perustuu hoidon tarpeen arviointiin, ja sille on annettu enim-
mäisajat (hoitotakuu). 

Palvelusetelillä tuotettava palvelu pitää sisällään seuraavat perusterveyden-
huoltoon (pois lukien suunterveydenhuolto) vakiintuneen käytännön mukaan 
kuuluvat lääketieteellisesti tarpeelliseksi katsottavat avoterveydenhuollon 
toiminnot (yleislääkärin vastaanotto): 

- perusterveydenhuollon hoitovastuulle kuuluvien akuuttien ja kroonisten 
sairauksien hoito ja seuranta, erikoissairaanhoidon perusterveydenhuol-
toon ohjaamat murtumakontrollit sekä 
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- lääkärin (ja hoitajan kanssa yhdessä) suorittamat perusterveydenhuoltoon 
kuuluvat toimenpiteet. 

Lisäksi palveluun kuuluu terveydentilaa, toiminta- ja työkykyä sekä ajoterveyt-
tä koskevien todistusten ja lausuntojen antaminen (terveydenhuoltolaissa 
määritellyt lääkärintodistukset). Todistusten kirjoittaminen on kokeneen lää-
kärin tehtävä, lääkärin tunnettava myös sosiaalista lääketiedettä. 

Pilotissa palveluntuottajalla on velvollisuus auttaa kotisairaanhoidon kiireelli-
sissä konsultaatioissa. Alkuun näistä ei erikseen laskuteta. Kuuden (6) kuukau-
den seurantajakson jälkeisessä arvioinnissa päätetään mahdollisesta laskutuk-
sesta.  

Vastaanoton yhteydessä tehtävien vieritestien kustannuksista vastaa Palve-
luntuottaja. Vieritesteistä käytettävissä on oltava vähintään CRP, StrAAg, EKG, 
verensokerin mittaus ja virtsan liuskatestit. Myös muista diagnostisista kuluis-
ta (lab/rtg) vastaa Palveluntuottaja. Laboratorio-ja kuvantamispalveluihin teh-
tävät lähetteet ja vastaukset tulee olla nähtävissä Tilaajan potilastietojärjes-
telmässä. Mikäli Palveluntuottaja käyttää omaa diagnostiikkaa, vastaa Palve-
luntuottaja tietojen integraatiosta Tilaajan tietojärjestelmään ja PACS:iin.  

Palveluntuottaja huolehtii, että sillä on käytettävissään yllä lueteltujen palve-
lujen tuottamiseksi riittävä määrä terveydenhuollon ammattihenkilöitä ja 
muuta henkilökuntaa. 

Vastaanottokäyntien lisäksi asiakkaille on tarjottava mahdollisuus puhelinasi-
ointiin ammattilaisten kanssa. Asiakkaan tulee saada yhteys palveluntuotta-
jaan arkisin klo 8–16 välillä. Osa potilaiden puhelinajoista, reseptien uusinnois-
ta tai toimistotöistä voidaan tehdä tarvittaessa myös muualla kuin Ruokolah-
della. 

 

2 Palvelun sisällön rajaukset 

Palvelusetelillä tuotettavaan palveluun eivät kuulu seuraavat toiminnot: 

- suun terveydenhuolto 

- erikoissairaanhoito 

- erillisessä päivitysyksikössä annettava ympärivuorokautinen kiireellinen 
hoito, joka edellyttää välitöntä arviota ja hoitoa, ja jota ilman oleellista 
sairauden pahenemista tai vamman vaikeutumista voida siirtää hoidetta-
vaksi terveys- ja hyvinvointiasemilla 

- kipsattavien murtumien hoito ja erikoissairaanhoitoon jäävät kontrollit 
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- ensihoito ja sairaankuljetus 

- osasto- ja laitoshoito 

- virkavelvollisuudella hoidettavat tehtävät (kuten virka-avun pyytäminen 
mielenterveyslain nojalla, eräät tartuntatautilain mukaiset tehtävät)  

- äitiys- ja lastenneuvolapalvelut 

- koulu- ja opiskeluterveydenhuolto 

- terapeuttipalvelut (puhe-, ravitsemus- ja toimintaterapeutit, neuropsyko-
logit) 

- seulonnat valtakunnallisen seulontaohjelman mukaisesti  

- kansallisen rokotusohjelman mukaiset rokotukset ja vastaanotolla annet-
tava injektiot 

- jaettavat hoitotarvikkeet. 

 

3 Palvelusetelin  myöntäminen ja hallinnointi sekä asiakkaan rooli ja valinta 

Päätöksen palvelusetelituottajaksi hyväksymisestä tai hylkäämisestä tekee Ek-
soten perusterveydenhuollon johtava ylilääkäri Eksoten palvelusetelin tuot-
tamiselle asetettujen hyväksymiskriteerien perusteella. Hyväksyttyjen palve-
luntuottajien tiedot ovat nähtävissä Eksoten verkkosivuilla, samoin kuin oma-
vastuun määrittely (asiakasmaksutiedot) ja palvelusetelin toimintaohje.  

Asiakas voi tehdä valinnan tehdä kerran kuukaudessa. Valitessaan palvelusete-
lin asiakas tekee valinnan palveluntuottajasta hyväksyttyjen palveluntuotta-
jien joukosta. Palveluntuottajaluettelo annetaan asiakkaalle hoidontarpeen 
arviossa, ja lisäksi se on luettavissa Eksoten internet-sivuilta www.eksote.fi.  

Asiakkaan valinta tulee voimaan välittömästi, kun asiakas ilmoittaa valinnas-
taan ja tieto on kirjattu asiakkaan perustietoihin. Palveluntuottajalle ilmoitus 
tehdään merkitsemällä tieto Eksoten potilasrekisteriin, jonne palvelusetelipal-
veluntuottajalla on pääsy. 

Asiakkaan valitsema palveluntuottaja on merkittynä potilastietojärjestelmässä 
(Lifecare) asiakkaan perustietoihin. Pilotin ajanvarauksessa pilotoidaan uutta 
tapaa, jossa ajanvaraus toimii hoidontarpeen arvion ja Ruokolahden hyvin-
vointiaseman kautta. Asiakas voi tehdä valinnan palvelunsa tuottajasta puhe-
limitse, kirjallisesti tai asioimalla Eksoten toimipisteessä (merkintä asiakkaan 
valinnasta voidaan tehdä Lifecareen kaikissa niissä Eksoten toimipisteissä, jois-
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sa käsitellään asiakkaan ajanvarauksia). Alle 18-vuotiaiden valinnan voi tehdä 
myös huoltaja. Asiakasvalinta kirjataan Lifecareen välittömästi.  

Asiakas ei voi itse vaatia palveluseteliä palveluun, vaan palvelusetelin myön-
tämisestä päättää Eksote. Eksote myöntää palvelusetelin talousarviossaan va-
rattujen määrärahojen puitteissa henkilöille, joilla on kotikuntalain (201/1994) 
tarkoittama kotikunta Eksoten alueella. Palveluseteli on käytettävissä vain 
Ruokolahdella.  

Pilotissa palveluntuottajalla on velvollisuus hoitaa myös ulkopaikkakuntalais-
ten kiireelliset vastaanotot, erityisesti kesäaikaan. Eksote laskuttaa asiakkaan 
kotikuntaa ja tilittää maksuista 50 % palveluntuottajalle.  

Palveluseteliä ei myönnetä henkilölle, joka on: 

- Eksoten myöntämän sosiaalihuoltolain (1301/2014) 20 §:n tarkoittaman 
kotihoidon piirissä, 

- Eksoten myöntämän sosiaalihuoltolain (1301/2014) 22 §:n laitospalvelun 
piirissä tai terveydenhuoltolain (1326/2010) 67 §:n tarkoittaman laitos-
hoidon piirissä pitkäaikaisesti (yli 3 kk), 

- tehnyt terveydenhuoltolain (1326/2010) 48 §:n tarkoittaman valinnan ja 
valinnut perusterveydenhuollostaan vastaavaksi muun kuin Etelä-Karjalan 
terveyskeskuksen. 

Palveluseteliä ei myöskään myönnetä henkilölle, joka 

- asuu muun kunnan kuin Etelä-Karjalan alueella, mutta hänen kotikuntansa 
ei ole muuttunut kotikuntalain (201/1994) 3 §:n rajoitusten perusteella, 

- on saanut myönteisen päätöksen kaikista tai osasta vastaavia terveyden- 
ja sairaanhoidon palveluja maksusitoumuksella tai muulla siihen rinnastet-
tavalla tavalla ostopalveluna kolmansilta osapuolilta, 

- haluaa kieltäytyä tarjotusta palvelusetelistä, jolloin Eksoten tulee ohjata 
hänet muilla tavoin järjestettyjen palvelujen piiriin. (6 §, laki sosiaali- ja 
terveydenhuollon palvelusetelistä), 

- ei täytä palvelusetelin käytölle vaadittua palvelutarvetta (6 §, laki sosiaali- 
ja terveydenhuollon palvelusetelistä 569/2009 ja 7 §). 

Palveluseteliä ei myönnetä,  

- mikäli asiakas, hänen omaisensa tai läheisensä ei ole kykenevä ottamaan 
vastuuta palvelusetelin sisältämän hoidon tai palvelun järjestämiseksi, tai, 
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- mikäli asiakkaalla ei ole osoitetietoja väestörekisterissä tai hänellä on poti-
lasasiakirjoissa merkintä ”lisätietoja maistraatissa” taikka asiakas ei ilmoita 
olemassa olevia osoitetietojaan. 

Asiakkaan valinnan perusteella asiakkaan ja valitun palvelusetelipalveluntuot-
tajan välille syntyy sopimussuhde, jonka ehdot määräytyvät kuluttajansuoja-
lain (38/1978) ja tämän toimintaohjeen mukaisesti.  Asiakkaan ja palvelun-
tuottajan keskinäisellä sopimuksella ei voida missään tilanteessa sopia tätä 
toimintaohjetta tai velvoittavaa lainsäädäntöä heikommista ehdoista asiak-
kaan vahingoksi tai tässä toimintaohjeessa määriteltyä heikommasta palvelu-
tasosta.  

Reklamoinnista ja erimielisyyksien sopimisesta on kirjattu toimintaohjeen ylei-
sen osan luvussa 7. 

Asiakas ei voi valita samaa palveluntuottajaa, jonka kanssa hänen työnantajal-
laan tai hänellä itsellään (yrittäjä tai muu omaa työtään tekevä) on sopimus 
työterveyshuoltolain (1328/2001) 14 §:n mukaan. Tämä koskee myös sellaista 
juridisesti erillistä palveluntuottajaa, joka on edelliseen liittyen palveluntuotta-
jan määräysvallassa kirjanpitolain (1336/1997) 5 §:n tarkoittamalla tavalla. 

Asiakkaalla on oikeus vaihtaa palveluntuottajaa yhden (1) kuukauden välein. 
Mikäli asiakas haluaa vaihtaa palveluntuottajaa, uusi valinta tulee voimaan vä-
littömästi. Eksoten yhteyshenkilönä palvelusetelipalvelun tuottamiseen, tuot-
tajaksi hyväksymiseen ja palvelun kehittämiseen liittyvissä asioissa toimii pe-
rusterveydenhuollon pohjoisen alueen ylilääkäri, johtava ylilääkäri sekä ter-
veys- ja vanhustenpalvelujen johtaja. Asiakaskohtaisissa asioissa otetaan yh-
teys pohjoisen alueen ylilääkäriin. 

 

4 Palvelusetelin arvo ja voimassaolo 

Palveluntuottajan on vastaanotettava Ruokolahti-pilotin aikana vähintään 
1000 (tuhat) valinnan tehnyttä (rekisteröitynyttä) asiakasta ja enintään 6000 
(kuusituhatta) valinnan tehnyttä (rekisteröitynyttä) asiakasta. Pilotin aikana 
käydään noin puolivuosittain keskustelua palvelusetelitoiminnasta ja asiakas-
määrästä sekä niiden vaikutuksesta pilotin kustannuksiin. Yhteistyökeskustelu 
pidetään kuitenkin viimeistään silloin kun valinnan tehneitä asiakkaita on 3000 
(kolmetuhatta). 

Palvelusetelin arvo on 1.1.2020 alkaen 21,50 euroa/kuukaudessa/valinnan 
tehnyt asiakas. Lisäksi palvelusetelipilotissa tammi-maaliskuulle 2020 on va-
rattu palvelusetelituottajille erillinen lisäosa, yhteensä 39 000 euroa, jolla 
huomioidaan alkukuukausien alhaisempi kirjautujien (valitsijoiden) määrä. Ky-
seisellä lisäosalla tasataan palvelusetelipalvelusta maksettavaa korvausta. 
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Palvelusetelissä on kyse kapitaatioperusteisesta korvauksesta, joka kattaa 
yleislääkärin palvelut. Kapitaatioon on laskettu mukaan seuraavat erät:  

• henkilöstökulut eli palkat ja palkkiot, henkilöstökorvaukset, muut 
henkilöstömenot, henkilösivukulut, eläkekulut (ei varhe-maksuja) ja 
muut henkilösivukulut 

• vuokrat 

• laboratorio- ja röntgendiagnostiikka. 

Palvelusetelin arvo perustuu vuoden 2018 täsmennettyihin kustannuksiin joh-
tuen lääkäripalvelujen saatavuuden vaihtelevuudesta. Kapitaatiolaskelma puo-
lestaan perustuu vuoden 2017 lääkärillä käyneiden henkilötunnusten mää-
rään, kun hyvinvointiaseman lääkäritoiminta oli ns. normaalilla tasolla. Kapi-
taatiokorvaus maksetaan kuukausittain kuun 15. päivän rekisteröityneiden 
asiakkaiden mukaan. Myönnetty palveluseteli on voimassa koko pilotin ajan, 
ellei asiakas tee uutta valintaa.  

Mikäli asiakas vaihtaa palveluntuottajaa tai valitsee Eksoten itse tuottamat 
julkiset palvelut ennen kuukauden 15. päivää, ei palveluntuottajalle suoriteta 
korvausta. Tämän toimintaohjeen yleisen osan luku 11 ei sisälly tämän Ruoko-
lahti-pilotin palveluseteliin. 

Palveluun tulee päästä voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti ja hoitota-
kuun tulee toteutua. 

Palvelusetelin arvoa voidaan muuttaa vuosittain Eksoten päätöksellä, joka 
tehdään syyskuussa. Uuden päätöksen mukainen palvelusetelin arvo astuu 
voimaan seuraavan vuoden ensimmäisenä päivänä. Palveluseteliin ja toimin-
taohjeeseen tehdyistä muutoksista ja irtisanoutumisesta kerrotaan tarkemmin 
toimintaohjeen yleisen osan luvussa 13. 

 

5 Asiakkaan omavastuu ja asiakkaan ostamat lisäpalvelut 

Eksote päättää ne sosiaali- ja terveyspalvelut, joiden järjestämisessä se käyt-
tää palveluseteliä (laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtion-
osuudesta 733/1992). Eksoten korvaamat palvelut ilmenevät palvelusetelistä. 

Asiakas maksaa palvelusetelillä palvelua tuottavalle ne omavastuuosuudet (eli 
asiakasmaksut), jotka asiakas maksaisi asioidessaan julkisen tuottajan (Ekso-
ten) palveluissa. Alle 18-vuotiailta ei peritä omavastuuosuutta. Omavastuu-
osuutta ei myöskään peritä henkilöiltä, joilla on rintamasotilas-, rintamapalve-
lus-, rintama- tai veteraanitunnus (perustiedoissa ”veteraanitunnus”).  
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Omavastuuosuuden asiakkaalta laskuttaa Eksote. Asiakkaalle kerrotaan palve-
luseteliä tarjottaessa, että omavastuu (asiakaskäyntimaksu) on sama kuin Ek-
soten palveluissa ja kerryttää julkista terveyskeskusten asiakasmaksukattoa. 
Eksote tulouttaa maksut palveluntuottajalle sovituin väliajoin asiakkaan mak-
sukaton täyttymiseen asti. Asiakkaalla ei ole omavastuuta maksukaton täytyt-
tyä. 

Asiakas ei saa palvelusetelin omavastuusta sairausvakuutuslain mukaista Kela-
korvausta. Matkakustannuksista asiakas voi kuitenkin saada korvausta siten 
kuin sairausvakuutuslaissa säädetään. 

 

6 Palveluntuottajan oikeudet ja velvollisuudet 

6.1 Palvelun tuottamiseen liittyvä lainsäädäntö 

Henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan EU:n tietosuoja-asetusta. Sitä täyden-
netään ja täsmennetään kansallisella lainsäädännöllä. Palveluntuottaja nou-
dattaa toimintaa koskevaa lainsäädäntöä sekä viranomaismääräyksiä ja ohjei-
ta. 

6.2 Palveluntuottajan ja sen henkilöstön pätevyysvaatimukset 

Lääkärinä saa toimia Suomessa laillistettu kokenut ammattihenkilö. Kokemus-
ta yleislääkärin vastaanottopalveluista on oltava vähintään kaksi vuotta. 

Pilotissa palvelusetelipalvelua tuottava lääkäri, joka hoitaa potilaita tai vastaa 
potilaiden hoidosta, ei saa olla työskennellyt Eksotessa virassa, määräaikaises-
sa tehtävässä tai yli kuuden (6) kuukauden ajan ostopalveluna hankittuna työ-
voimana vuonna 2019 eikä vuosina 2020–2022 (pilotin keston ajan). Tähän liit-
tyvistä poikkeuksista neuvotellaan erikseen Eksoten kanssa. 

Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevia virka- ja 
työehtosopimuksia ja työlainsäädäntöä. Palveluntuottaja vastaa henkilökun-
tansa pätevyydestä ja ammattitaidosta, kouluttamisesta ja heidän tekemäs-
tään työstä. Palveluntuottajan henkilöstö sitoutuu noudattamaan salassapito- 
ja vaitiolovelvollisuusvaatimuksia sekä tietoturva- ja tietosuojaohjeita. 

Palvelutuottaja nimeää palvelusetelitoiminnasta vastaavan lääkärin, joka toi-
mii palveluntuottajan lääketieteellisenä vastuuhenkilönä. Palveluntuottajan 
tulee nimetä palveluseteliin liittyvien asioiden yhteyshenkilö. Eksotessa palve-
luseteliasioissa yhteyshenkilönä toimii perusterveydenhuollon johtava ylilää-
käri ja pohjoisen alueen ylilääkäri. 
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Palveluntuottaja nimeää potilasasiamiehenään toimivan henkilön. 

Palveluntuottaja on velvollinen osallistumaan normaaliolojen erityistilanteissa 
ja poikkeusoloissa Eksoten valmiussuunnitelmassa kuvattuun toimintaan ja 
luovuttamaan tarvittaessa henkilöstöään vaadittavien erityistoimintojen käyt-
töön.  

Eksote tarjoaa palveluntuottajalle omassa käytössään olevan ”lääkärin pereh-
dytyspaketin”. 

6.3 Asiakastietojen kirjaaminen, käsittely ja luovuttaminen 

Palveluntuottajan on käytettävä tilaajan potilastietojärjestelmää. Eksote toimii 
rekisterin pitäjänä. Palvelusetelituottaja toimii rekisterin käsittelijänä. Palvelu-
setelituottajan on huolehdittava kaikissa tilanteissa potilastietojen asianmu-
kaisesta käsittelystä, salassapidosta, tietoturvasta ja -tietosuojasta siten kuin 
laissa ja Eksoten ohjeissa edellytetään. Soveltuvin osin lisätietoja on luettavis-
sa tämän toimintaohjeen yleisen osan luvussa. 

Palveluntuottaja kirjaa kaikista vastaanottokäynneistä, kuten Eksoten kirjaa-
misohjeissa edellytetään, vähintään käynnin päädiagnoosin ICD-koodeilla. Pe-
russairauksien kontrollikäyntien yhteydessä lääkäri ja hoitaja kirjaavat tär-
keimmät pitkäaikaissairauksien diagnoosit. Hoitaja kirjaa vähintään käynnin 
pääasiallisen syyn ICPC2-koodeilla tai lääkärin arvioon perustuvan diagnoosin 
ICD-koodeilla.  

Pilotissa noudatetaan yleistä lainsäädäntöä sähköisten asiakas- ja potilasasia-
kirjojen käsittelystä ja suostumuskäytännöistä. Eksote on integroitu sosiaali- ja 
terveyspiiri, joka toimii yhtenä organisaationa ja asiakirjat muodostavat yhtei-
sen rekisterin. Eksote on itsenäinen rekisterin pitäjä.  

Eksote on palvelusetelillä järjestettävässä palvelussa syntyvien potilas- ja asia-
kasasiakirjojen henkilötietolaissa (523/1999) tarkoitettu rekisterinpitäjä. Pal-
velujen tuottajan tulee asiakirjoja käsitellessään noudattaa, mitä kunnan asia-
kirjojen käsittelystä säädetään. Soveltuvin osin lisätietoja on luettavissa tämän 
toimintaohjeen yleisen osan luvussa 8. 

Palveluntuottaja on velvollinen keräämään asiakaspalautetta Eksoten ohjeis-
tamalla tavalla. 

6.4 Palvelun saatavuus, hoitotakuu, palvelun viivästyminen tai peruuntuminen 

Asiakkaan tulee saada yhteyttä virka-aikana arkipäivisin välittömästi yhteyttä 
terveydenhuollon toimintayksikköön puhelimitse tai käymällä toimipaikassa. 
Terveydenhuollon ammattihenkilön on tehtävä hoidon tarpeen arviointi vii-
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meistään kolmantena arkipäivänä siitä, kun potilas otti yhteyden terveyskes-
kukseen, jollei arviota ole voitu tehdä heti yhteydenoton aikana.  

Toimitilan tulee olla esteetön. Ruokolahden hyvinvointiasema-pilotissa Eksote 
edellyttää, että palveluntuottaja tuottaa palvelun hyvinvointiasemalla. Ambu-
lanssi ei tuo potilaita Ruokolahden hyvinvointiasemalle. 

Eksoten alueella on käytössä yhteinen hoidontarpeen arviointi ja yhteiset 
triage-ohjeet. Eksote ja palveluntuottaja tekevät hoidontarpeenarvioinnin ja 
huolehtivat asiakkaidensa asiakas- ja palveluohjauksesta sekä ajanvarauksesta 
palvelusetelipalveluun, yleislääkärin vastaanotolle. Ajanvarauskirjojen tulee 
olla avoimia vähintään lainmukaisesti kolmen kuukauden ajalle, jotta Eksoten 
hoidontarpeenarvio ja keskitetyn yhteispäivystyksen henkilökunta voi tehdä 
ajanvarauksia yleislääkärin vastaanotolle. 

Mikäli palvelusetelillä tuotettavaan yleislääkäripalvelun saatavuuteen tulee 
arkipäivisin elektiivisiä yli kolmen tunnin katkoksia, näistä viestitään ensin Ek-
sotelle ja sitten vasta asiakkaille. Mikäli saatavuuteen tulee ennakoimattomia 
poikkeuksia, ilmoitetaan niistä Eksoten yhteyshenkilöille viivytyksettä. 

• Mikäli palvelutuotanto katkeaa yli kolmeksi tunniksi, vaikka palvelun-
tuottaja olisi voinut ennakoida katkoksen, Eksote saa vähentää kysei-
sen kuun kapitaatioon perustuvasta korvauksesta palveluntuottajan 
koko asiakaskunnan osalta kymmenen (10) %.  

• Mikäli palveluntuotanto katkeaa ennakoimattomasti yli kolmen tunnin 
ajaksi, kapitaatiokorvauksesta vähennetään kyseisen kuukauden osal-
ta viisi (5) %. Jos ennakoimaton palvelutuotantokatkos jatkuu pidem-
pään kuin seitsemän tuntia, kapitaatiokorvauksesta vähennetään 
kymmenen (10) %. 

Mikäli palveluntuottaja ei kanna hoitovastuuta asiakkaistaan (esimerkiksi hoi-
totakuu ylittyy), palveluntuottajalta peritään takaisin kyseisen tai kyseisten 
asiakkaan kapitaatiokorvaus (-korvaukset) ja mahdollinen asiakkaan omavas-
tuu.  

Hoidontarpeenarvioinnin yhteydessä lääketieteellisesti tarpeelliseksi todettu 
hoito on järjestettävä potilaan terveydentila ja sairauden ennakoitavissa oleva 
kehitys huomioon ottaen kohtuullisessa ajassa, kuitenkin kolmessa kuukau-
dessa siitä, kun hoidon tarve on arvioitu. 

Palveluntuottaja noudattaa palvelussaan Eksoten erilaisia linjauksia, etenkin 
hoivassa (muun muassa geriatristen potilaiden hoitolinjaukset, hoitotahto). 

Palveluntuottajan on asiakkaita kiireettömään erikoissairaanhoitoon lähettä-
essään noudatettava kulloinkin voimassaolevia Sosiaali- ja terveysministeriön 



 

 

 Palvelusetelin toimintaohje s. 30  

Yleinen osa   

Hyväksytty: 7.4.2021 Ekso-
ten hallitus § 70  

Palvelukohtainen osa  

Hyväksytty: 20.11.2019 
Eksoten hallitus § 242  

 

 

  

julkaisemia yhtenäisiä kiireettömän hoidon perusteita ja kansallisia Käypä hoi-
to -suosituksia. Ohjatessaan asiakkaita kiireelliseen päivystysyksikössä annet-
tavaan hoitoon palveluntuottajan on noudatettava Eksoten määrittelemiä 
hoidon perusteita ja kansallisia Käypä hoito -suosituksia. 

Valtakunnallinen STM:n hallinnoima Tulevaisuuden sote-keskus-ohjelma ta-
voitteineen huomioidaan pilotissa soveltuvin osin. 

6.5 Laadunvalvonta, reklamaatiot ja asiakaspalaute sekä palvelun kehittäminen 

Palvelutason tulee olla hyvälaatuista. Hyvällä laadulla tarkoitetaan tasoa, jota 
kohtuudella voidaan edellyttää Suomessa laillistetulta, kokeneelta ammatti-
henkilöltä. Palvelua annetaan erittäin hyvällä/erinomaisella suullisella ja kirjal-
lisella suomen kielellä. 

Palveluntuottaja vastaa palvelun laadusta ja luotettavuudesta sekä Eksoten 
edellyttämien, palveluntuottajaan kohdistuvien vaatimusten noudattamisesta. 
Palveluntuottaja nimeää yhteyshenkilön, joka ottaa vastaan palautteet ja rek-
lamaatiot ja jolla on oikeus sopia palvelusopimuksen sisältöön ja toteutukseen 
liittyvistä muutoksista. Yhteyshenkilö vastaa siitä, että sovitut kirjaukset ja il-
moitukset tehdään viivytyksettä (mm. reklamaatiot, palautteet, raportointi). 

Palvelun taso vastaa jatkuvasti vähintään sitä tasoa, jota edellytetään vastaa-
valta kunnalliselta toimijalta (laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä 
569/2009). Palveluntuottaja sitoutuu hyvään laatuun ja luotettavuuteen ja 
seuraa myös omalla laadunvalvontajärjestelmällään tuottamiensa palvelujen 
laatua.  

Asiakastyön ja -turvallisuuden laadun mittareina käytetään mm. potilas-
/sosiaaliasiamiehelle tehtyjen valitusten, vahinkoilmoitusten, muistutusten, 
kanteluiden ja muiden reklamaatioiden määrää. Muita seurantamittareita 
ovat: 

- Saatavuus (T3-ajat) 

- Asiakastyytyväisyys (tai NPS) 

- Asiakkaan arvioima hoidon vaikuttavuus 

- Pilottihyvinvointiaseman henkilöstötyytyväisyys/kollegiaalisuuden to-
teutuminen tuottajan kanssa (arvioituna yhteistyö-näkökulmasta) 

- Asiakkaiden lukumäärä ja takaisin Eksotelle vaihtaneiden määrä 

- Erikoissairaanhoidon käyttö 

Palveluntuottaja sitoutuu toimimaan siten, että asiakastyytyväisyys on hyvä. 
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Palveluntuottajan palveluihin liittyvät kirjalliset ja suulliset reklamaatiot on 
esitettävä suoraan palveluntuottajalle, ja asiakkaan tulee tuoda reklamaatiot 
tiedoksi myös Eksotelle. Palvelun virheestä ja reklamaatioista on kerrottu tar-
kemmin tämän toimintaohjeen yleisessä osassa luvussa 7 (7.3.). 

Palveluntuottajan irtisanoutuminen ja irtisanominen kuvataan tämän toimin-
taohjeen yleisen osan luvussa 13 ja osin yleisen osan luvussa 7. 

Eksote käyttää erilaisista selvityksistä saatua tietoa varmistuakseen, että pal-
veluntuottajien toiminta ja tuotettavan palvelun sisältö täyttävät tämän toi-
mintaohjeen vaatimukset. Palveluntuottajan on tuotava asiakkailta suoraan 
saadut palautteet ja reklamaatiot Eksoten tiedoksi. Palveluntuottaja sitoutuu 
toimittamaan vuosittaisen toimintakertomuksen Eksoten yhteyshenkilöille. 

Palveluntuottajan toiminnan ja palvelujen valvontavastuu on ensisijaisesti Ek-
sotella. Eksote tekee säännöllisesti valvontakäyntejä palveluntuottajan toimiti-
loihin Avin ja Valviran ohjeen ja lainsäädännön mukaisesti. Tällöin palvelun-
tuottaja on velvollinen luovuttamaan Eksotelle valvonnan toteuttamiseksi tar-
vittavat tiedot. Valvontakäynneistä ilmoitetaan etukäteen ja valvonta tehdään 
palveluntuottajan ilmoittamaan osoitteeseen. Palveluntuottajan omavalvon-
tasuunnitelmaa käytetään laadunvalvonnan mittarina. 

Palveluntuottaja antaa Eksotelle luvan tehdä palveluseteliasiakkailleen asia-
kastyytyväisyyskyselyjä ja osallistuu Eksoten järjestämään asiakaspalautteen 
keräämiseen. Palveluseteliasiakkailla on oikeus antaa Eksotelle palautetta 
saamastaan palvelusta. Palveluntuottajan tulee raportoida Eksotelle saamansa 
ja keräämänsä asiakaspalautteen tuloksista.  

Eksote järjestää vuosittain vähintään kaksi yhteistyökokousta Eksoten alueen 
kaikille palveluntuottajille. Palveluntuottajalta edellytetään osallistumista ai-
nakin toiseen näistä tapaamisista ilman erillistä korvausta. 

Palvelun toteutumista arvioidaan myös erikseen sovittavissa sidosryhmäta-
paamisissa. Sidosryhmätapaamisten sisältönä ovat palvelujen määrällinen ja 
laadullinen toteutuminen, asiakaspalautteen läpikäyminen ja palvelun kehit-
tämiseen liittyvät asiat. Tapaamisia on vuosittain kahdesta kuuteen, ja niissä 
koollekutsujana on Eksote. 

Pilottiin kuuluu myös palveluntuottajan ja Eksoten yhteistä palvelun laadun ja 
sisällön (toimintamallin) kehittämistä sekä seurantaraportointia palveluseteli-
tuottajalta Eksotelle. Eksote raportoi pilotista Ruokolahden kunnalle ja Ekso-
ten hallitukselle sekä valtuustolle. Pilottiraportointi täsmennetään Eksoten 
osalta pilottihankesuunnitelmaan. 
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7 Laskutus  

Palvelusetelin myöntäjä (Eksote) maksaa palvelusetelin arvoa vastaavan kapi-
taatiokorvauksen kuukausittain jälkikäteen laskua vastaan niiden asiakkaiden 
lukumäärän perusteella, jotka ovat kuukauden 15. päivänä palveluntuottajan 
palvelujen piirissä (huomioiden sen mitä edellä palvelukohtaisen osan luvussa 
3 ja 4 on todettu).  Palvelutuottaja voi laskuttaa vain ne suoritteet, jotka on 
kirjattu potilastietojärjestelmään Eksoten ohjeiden mukaisesti. Eksotella on 
oikeus pistokokein tarkistaa laskutuksen perusteita.  

Lasku toimitetaan Eksotelle verkkolaskuna. Palveluntuottajalla voi olla vain yk-
si laskuttava taho ja laskuttajan tunnus, vaikka palvelut tuotettaisiin alihankin-
tana.  

Laskusta tulee ilmetä seuraavat arvonlisäverolain määrittelemät pakolliset las-
kumerkinnät: 

- laskun antamispäivä 

- laskun numero (juokseva tunniste) 

- Y-tunnus (palveluntuottajan arvonlisäverotunniste) 

- palveluntuottajan nimi ja osoite 

- laskun saajan nimi ja osoite (Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, PL 

255, 00026 Basware) 

- ilmoitettu laskuviite 

- verottomuuden peruste esim. verottomat sosiaali- ja terveyspalvelut 

(veroton avl 130a §:n terveyden- ja sairaanhoitopalvelun myynti, vero-

ton avl 34 §:n terveyden- ja sairaanhoitopalvelun myynti) 

- muutos- tai hyvityslaskussa viittaus aikaisempaan laskuun. 

Eksote ei maksa erillistä toimisto-, varaus-, materiaali- tai laskutuslisää.  

Maksuehtona on 21 päivän netto.  

Vuodenvaihteen laskutuksessa ja maksuissa voi olla pientä viivästymää johtu-
en tilinpäätöskaudesta.  

Eksote palauttaa takaisin puutteelliset laskut, mikä saattaa aiheuttaa maksu-
jen viivästymistä. Maksamisen edellytyksenä on myös, että palveluntuottaja 
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toimii raportoinnin sekä palautteiden ja reklamaatioiden käsittelyssä Eksoten 
vaatimalla tavalla.  

Laskutukseen liittyvistä asioista saa lisätietoa sihteeriltä (p. 040 1944 934), 
pohjoisen alueen ylilääkäriltä (p. 040 556 2530) ja perusterveydenhuollon joh-
tavalta ylilääkäriltä (p. 040 651 1594).  

 

Liitteet 

- Pilotissa noudatettava vastuunjakotaulukko (alla taulukko 1) 

- Eksoten asiakasmaksut vuonna 2021 ja Eksoten asiakasmaksuhinnaston 
mukaiset omavastuuosuudet vuonna 2021 

TAULUKKO 1. Pilotissa noudatettava vastuunjakotaulukko 

Kustannuserä Eksote Palveluntuottaja Lisätietoja 

Toimitilat  x Eksoten hyväksymät tilat Ruokolahden keskus-
taajamassa; pilotissa toimitilat vuokrataan hyvin-
vointiasemalta. 

Vesi, sähkö, lämmitys, jätehuolto, kunnossapito, kiin-
teistövakuutukset, vartiointi 

x x Sisältyy pilotissa vuokraan 

Siivous x   

ICT    

ICT-laitteet  x Tuottajalla mahdollisuus vuokrata Eksotelta 

Puhelimet  x Palveluntuottajalla omansa 

Potilastietojärjestelmän liittymät 

Potilastietojärjestelmän lisenssit 

 x Tuottajalla mahdollisuus vuokrata Eksotelta 

Palveluntuottajien listautumisjärjestelmä (palvelusete-
lin hallinnointijärjestelmä) 

x  Pilotissa Eksotella käytössä oleva potilastietojär-
jestelmä Lifecare 

Hoidolliset tukipalvelut    

Diagnostiset palvelut  x Vastaanotolla käytettävät vieritestit ja diagnosti-
set apuvälineet ovat palveluntuottajan vastuulla. 

Diagnostiset apuvälineet x x Sisältyvät pilotissa maksettavaan vuokraan 

Vastaanotolla käytettävät hoitotarvikkeet x   



 

 

 Palvelusetelin toimintaohje s. 34  

Yleinen osa   

Hyväksytty: 7.4.2021 Ekso-
ten hallitus § 70  

Palvelukohtainen osa  

Hyväksytty: 20.11.2019 
Eksoten hallitus § 242  

 

 

  
Vastaanotolla käytettävät hoito- ja tutkimusvälineet x x Sisältyvät pilotissa maksettavaan vuokraan 

Vastaanotolla käytettävät lääkkeet x   

Apuvälineet x   

Sanelujen purku  x Tuottaja vastaa itse mahdollisista kustannuksista. 

Hoitotarvikejakelu x   

 


