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Kirurgisen toimenpiteen palvelukuvaus (Liite 1; asiakasseteli) 

Asiakirjan kuvaus 

Tämä asiakirjapohja sisältää mallin maakuntakohtaisesta palvelukuvauksesta. Malli on osa laissa asiakkaan 

valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa (valinnanvapauslaki, xx/2018) tarkoitettua asiakasseteliä. Asiakirjamallin 

tarkoituksena on tukea maakuntien työtä valinnanvapauslain mukaisten ehtojen asettamisessa palveluntuottajille, jotka 

tuottavat asiakassetelipalveluja.  

Asiakirjamallin käyttö ei ole velvoittavaa. Maakunnat voivat hyödyntää asiakirjamallia työnsä tukena, lainsäädännön 

velvoitteet huomioiden. Asiakirjamallin on laatinut sosiaali- ja terveysministeriön alainen Sote-palveluntuottajien 

sopimukset – työryhmä yhteistyössä eri alojen erityisasiantuntijoiden kanssa. Asiakirjaa valmistellut työryhmä on 

pyrkinyt huomioimaan lainsäädännön velvoitteet asiakirjan valmistelutyössä. Sosiaali- ja terveysministeriö tai Sote-

palveluntuottajien sopimukset -työryhmä ei vastaa asiakirjamallin mallilauseiden käytöstä aiheutuvista taloudellisista 

tai ei-taloudellisista vahingoista, virheistä tai ongelmista.  

Tämä asiakirjamalli on osa laajempaa asiakirjamallikokonaisuutta, johon kuuluvat:  

1. Valinnanvapauslain 43 §:n mukainen hallintopäätöksen mallipäätös (maakuntakohtainen sovellus) 

2. Hallintopäätöksen ehdot asiakirjamalli (tämä asiakirja, maakuntakohtainen sovellus) 

3. Palvelukuvausmalli (tämän asiakirjan liite 1, maakuntakohtainen sovellus)  

4. Korvaukset -liitemalli (tämän asiakirjan liite 2, maakuntakohtainen sovellus) 

5. Määritelmät -liitemalli (tämän asiakirjan liite 3, maakuntakohtainen sovellus) 

Hallintopäätöksen ehdot asiakirjamalli on suunniteltu niin, että mikä tahansa maakunta voi halutessaan ottaa ne 

käyttöön hyvin pienin muutoksin. Niiltä osin kun maakunnan on tarve tarkentaa omia alueellisia käytäntöjään ja näistä 

nousevia vaatimuksia, asiakirjamalli viittaa palvelukuvaukseen (liite 1). Palvelukuvaukseen on sisällytetty tarkempaa 

palvelujen sisällöllistä ja toiminnallista kuvausta sekä näistä esiin nousevia vaatimuksia. Lisäksi ehdoissa viitataan 

liitteeseen 2, korvaukset, jossa maakunta kuvaa yksityiskohtaisesti palveluntuottajalle maksettaviin korvauksiin liittyviä, 

maakohtaisia ehtoja. Liitteessä 3, määritelmät on puolestaan avattu eri asiakirjamalleissa käytettyjä määritelmiä.  

Hallintopäätöksen ehtojen ja palvelukuvauksen välinen suhde on pyritty tekemään selkeäksi käyttämällä yhtenäistä 

otsikointia. Eri asiakirjamalleista on siten helppo löytää samaa asiaa koskevat ehdot. Esimerkiksi hallintopäätöksen 

ehdoissa on kuvattu palvelun saatavuuden osalta keskeisiä, yleisen tason ehtoja. Saman otsikon alla 

palvelukuvauksessa löytyy maakuntakohtaiset tarkennetut huomiot palvelujen saatavuuteen liittyvistä vaatimuksista 

maakunnan erityisolosuhteet huomioiden. Asiakirjamalleissa esimerkinomainen kuvaus tai viittaus maakunnan 

käytäntöihin on merkitty esimerkinomaisesti kursiivilla ja lihavoidulla tekstityypillä. Vähintään näiden kohtien osalta 

maakunnassa odotetaan käytävän priorisointikeskustelua maakunnan asukkaiden tarpeista, palveluverkosta ja 

julkisesti korvattavista palvelukokonaisuuksista. Punaisella merkityt esimerkit ovat kaihiseteleihin liittyviä 

esimerkkikirjauksia kahden eri sairaanhoitopiirin nykykäytäntöjen pohjalta. Näiden esimerkkien tavoitteena on 

osoittaa, millä tasolla palvelukuvauksen maakuntakohtaisten tarkennusten tulisi olla. Lilalla merkityt esimerkit ovat 

laskimovajaatoiminnan lämpökatetrihoitoon liittyviä esimerkkikirjauksia yhden sairaanhoitopiirin palvelusetelin 

pohjalta. Näiden esimerkkien tavoitteena on tukea työryhmän pohdintaa siitä, miten hyvin kaihileikkaukseen 

liittyvät kirjaukset ovat sovellettavissa myös muihin kirurgisiin toimenpiteisiin. 

Yhtenäisen otsikoinnin vuoksi palvelukuvauksessa on kohtia, joissa on pelkästään otsikko eikä palvelukuvausta. 

Käytännössä tämä johtuu sitä, että kyseisen otsikon osalta palveluntuottajan tulee noudattaa kansallista lainsäädäntöä 

ja hallintopäätöksen ehtoja, eikä kyseisen kohdan osalta ole malliasiakirjaa laadittaessa havaittu enää tarvetta 

täsmentäville ehdoille. Asiakirjamalleissa on pyritty välttämään liitteitä. 
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LIITE 1 PALVELUKUVAUS 

Tämä palvelukuvaus on laadittu XX.XX.2019 maakunnan X hallintopäätöksen liitteeksi.    

1 Palvelukuvauksen tavoitteet 

Kukin maakunnan asiakassetelipalvelun tuottaja tuottaa palveluja yhtenäisin periaattein ja samalla kustannuksella kuin 

maakunnan julkiset palveluntuottajat. Palveluntuottaja tuottaa palveluja valtioneuvoston asettamien valtakunnallisten 

strategisten tavoitteiden sekä maakuntavaltuuston päättämän maakuntastrategian, palvelustrategian ja 

palvelulupauksen mukaisesti. Palveluntuottajan toiminnan tuloksia vertaillaan avoimesti ja säännöllisesti maakunnan 

muihin asiakassetelituottajiin muun muassa toiminnalle asetettujen mitattavien kriteerien avulla. Kriteerejä ovat 

esimerkiksi: 

 Hoitoon pääsy 

 Hoidon vaikuttavuus: Kansallisten Käypä hoito - ja palveluvalikoimaneuvoston suositusten sekä muiden 

näyttöön perustuvien palvelukokonaisuuksien käyttöönotto  

 Asiakastyytyväisyys 

 Kustannustehokkuus: Julkisten resurssien rationaalinen käyttö (mukaan lukien päivystys, 

erikoissairaanhoidon lähetteet, lääkemäärääminen) 

Tavoitteena on tuottaa vaikuttavia, yhdenvertaisia, kustannustehokkaita ja asiakaslähtöisiä palveluja. 

2 Palveluntuottajan yleiset ehdot  

 Palveluntuottajan yleiset velvollisuudet ja niitä koskevat periaatteet  

Palveluntuottajan on noudatettava kansalliseen lainsäädäntöön ja hallintopäätökseen kirjattuja ehtoja. 

 Palveluntuottajan velvollisuudet asiakkaan valintatilanteissa 

Palveluntuottajan on tallennettava tämän asiakassetelipalveluja käyttävän asiakkaan tekemä palveluntuottajan valinta 
tiedonhallintapalveluun viivytyksettä, kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluessa siitä, kun asiakkaan ilmoitus on 
tullut palveluntuottajan tietoon joko suullisesti, kirjallisesti tai muulla tavoin. 

3 Palveluntuottajaa koskevat tarkennetut ehdot 
Palveluntuottajan on noudatettava kansalliseen lainsäädäntöön ja hallintopäätökseen kirjattuja ehtoja. 

4 Annettavaan palveluun liittyvät ehdot 

 Palveluntuottajan vastuulla olevat asiakkaat 

Tämän palvelukuvauksen mukaisia palveluja voidaan järjestää asiakkaille, joilla on maakunnan liikelaitoksen myöntämä, 
voimassa oleva asiakasseteli ja joilla on henkilökohtainen asiakassuunnitelma. Ennen palvelutuotannon aloittamista, 
asiakkaiden tulee olla tiedonhallintapalvelun mukaan listattu palveluntuottajan vastuulla oleviksi seteliasiakkaiksi ja 
palveluntuottajalla tulee olla kaikki asiakkaan leikkaustoimenpiteen kannalta tarvittavat tiedot käytettävissään. Mikäli 
asiakas vaihtaa palveluntuottajaa tai kieltäytyy asiakassetelipalvelusta, siirto astuu voimaan siitä päivästä, kun uusi 
valinta näkyy tiedonhallintapalvelussa, jollei tiedonhallintapalveluun ole ilmoitettu myöhempää ajankohtaa 
asiakkuuden alkamiselle. Vastuun siirtymistä palveluntuottajalta toiselle on kuvattu tarkemmin tämän asiakirjan luvussa 
2.2.  
 
Maakunnan liikelaitos valitsee setelijärjestelmään otettavat asiakkaat maakunnan päättämien leikkauskriteerien 
mukaisesti. Maakunnan leikkauskriteerit määritetään yhteistyössä maakunnan liikelaitoksen ja muiden alan 
asiantuntijoiden kanssa. Mikäli palveluntuottaja havaitsee, että tämän asiakasseteliasiakas ei täytä maakunnan 
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päättämiä leikkauskriteerejä, tämän tulee ilmoittaa tästä välittömästi maakunnan yhteyshenkilölle. Kriteerit jotka 
sulkevat pois setelijärjestelmän soveltamisen voivat olla maakunnasta riippuen esimerkiksi: 
a) Asiakkaalla ei ole maakunnan liikelaitoksen hyväksymää lähetettä; 
b) Kyseessä ei ole Käypä hoito ja palveluvalikoimaneuvoston suositusten mukainen sekä Kansallisten hoitoon pääsyn 
kriteerit täyttävä toimenpide (esimerkiksi laskimoiden lämpökatetritoimenpiteissä kyseessä ei ole oireita aiheuttava 
yleisen hoitokäytännön tai hoitosuositusten mukaisesti leikkaushoitoa edellyttävä suonikohjutauti tai pinnallisten 
laskimoiden vajaatoiminta);  
c) Asiakas ei kykene kommunikoimaan tai tekemään yhteistyötä häntä hoitavan henkilökunnan kanssa; 
d) Asiakas ei ole suunniteltuun puudutustapaan tai anestesiaan sopiva; 
e) Asiakas ei ole asiakassetelin osalta sovitussa ikähaarukassa (esim. alle 18 vuoden ikäinen kaihileikkauksessa ja 
laskimoiden lämpökatetritoimenpiteissä);  
f) Asiakas tarvitsee ulkopuolisen henkilön antamaa tulkkausta; 
g) Asiakkaalla ei ole aikuista saattajaa kotiutuessaan sellaisesta toimenpiteestä, joka edellyttää sitä (esimerkiksi 
laskimoiden lämpökatetritoimenpiteissä); 
h) Asiakkaalla on toimenpidettä haittaava epätasapainossa oleva vakava yleissairaus tai asiakas ei kykene olemaan 
toimenpiteen edellyttämässä asennossa (selällään kaihileikkauksen tapauksessa), eikä asiakas näistä tai muista 
syistä johtuen sovellu päiväkirurgiseen toimenpiteeseen; 
i) Asiakas on vuoteenomana tai toimenpiteeseen liittyvä asiakkaan siirtäminen edellyttää erityistä välineistöä;  
j) Asiakkaalla on suuri riski lisäkirurgian tarpeeseen (esim. lasiaiskirurgiariski kaihileikkauksen tapauksessa); 
k) Asiakkaalla on leikkauksen estävä tai komplisoiva muu sairaus (esimerkiksi infektio, laboratoriotutkimuksin 
todettu hyytymisalttius); 
l) Kirurgiseen toimenpiteeseen ei ole teknisiä edellytyksiä; 
m) Asiakas on käynyt läpi leikkauksen, minkä takia seteliasiakkuus ei tule kyseeseen. 
Maakunnalla on mahdollista poiketa asettamistaan kriteereistä asiakasseteleiden myöntämiseksi, mikäli asiakkaan 
yksilöllisen tarpeen vuoksi on perusteltua myöntää asiakkaalle asiakasseteli. Palveluntuottajalla tulee olla tieto tästä 
poikkeuksesta ja sen perusteista. 
 

 Palvelujen sisältö 

4.2.1 Yleistä palvelujen sisällöstä 

Kirurgisiin toimenpiteisiin liittyy yleensä varsinaisen leikkauksen lisäksi esitutkimuksia ja jälkihoitoa. Maakunnan 
päätöksen mukaisesti asiakassetelipalvelun tuottaja vastaa joko yhdestä tai useammasta näistä palvelun osa-
alueista. Esitutkimuksen ja jälkihoidon sisällyttäminen tähän palvelukuvaukseen on siis maakunnan harkinnan 
varassa. 
 
Palvelun turvallisuuden ja vaikuttavuuden kannalta tarpeetonta erillistä asiointia on vähennettävä ja toiminnan 
tavoitteena on ”asiakas kerralla kuntoon” -periaate. Mahdollisuuksien mukaan asiakkaalle tulee mahdollistaa sähköinen 
asiointi erillisten käyntien vähentämiseksi sekä palvelujen joustavoittamiseksi ja yksilöllistämiseksi.  
 
Palveluntuottajan tulee asiakkaan tarpeista riippuen ohjata asiakas maakunnan ohjeiden mukaisesti maakunnan 
liikelaitoksen keskitettyjen palvelujen piiriin. 
 
Palveluntuottajan palveluprosessit, toimintamallit ja näiden toteutustapa tulee olla selkeästi kuvattu. 
Toimintamallien käsittelyn tulee olla osa henkilöstön perehdytystä ja arkea.  
 
Palveluntuottajan on ennakoivasti edistettävä asiakkaidensa hyvinvointia ja terveyttä tunnistamalla asiakkaiden 
riskitekijöitä sekä tuottamalla palvelujen yhteydessä ennaltaehkäisevää neuvontaa ja ohjausta. Tarvittaessa 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä toteutetaan yhteistyössä maakunnan ja muiden toimijoiden kanssa esimerkiksi 
tarjoamalla asiantuntemusta maakunnan teemaviikkoihin.  
 

4.2.2 Kirurgista toimenpidettä edeltävä esitutkimus 
 
Vaihtoehto A 
 
Esitutkimus ei kuulu asiakassetelipalveluntuottajan vastuulle. 
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Vaihtoehto B 
 
Esitutkimus kuuluu asiakassetelipalveluntuottajan vastuulle. Palveluntuottaja vastaa kirurgista toimenpidettä 
edeltävästä tutkimuksesta siltä osin kuin se on tarpeen kirurgiseen toimenpiteeseen liittyvän asiakkaan palvelutarpeen 
tarkentamiseksi ja toimenpiteen suunnittelemiseksi. Maakunta voi harkintansa mukaan päättää yksittäisen 
asiakkaan osalta esitutkimusten suorittamisessa myös liikelaitoksessa. 
Esitutkimuksessa tulee todentaa, että asiakas täyttää kansalliset hoitoon pääsyn kriteerit. Mikäli esitutkimuksen 
seurauksena asiakasseteli ei sovellu asiakkaan palvelutarpeeseen vastaamiseen, palveluntuottajan tulee ilmoittaa tästä 
viivytyksettä maakunnan yhteyshenkilölle. Näissä tapauksissa palveluntuottajan ei tule toteuttaa kirurgista 
toimenpidettä vaan palveluntuottaja saa korvauksen ainoastaan esitutkimuksesta maakunnan kanssa erikseen 
sovittavalla tavalla. 
 
Esitutkimuksessa tulee arvioida kirurgisen toimenpiteen käytännön toteutukseen liittyviä tekijöitä. Tämän arvion 
perusteella määritetään kirurgisen toimenpiteen sisältö kuten toimenpiteen ajankohta hoitotakuun määrittelemissä 
rajoissa, toimenpiteen toteuttava henkilöstö, tämän palvelukuvaukseen mukaiseen palveluun liittyvä henkilöstön 
työnjako, toimenpiteeseen tarvittavat tilat, instrumentit sekä muut leikkauksen kannalta keskeiset asiat. Esitutkimus on 
mahdollista suorittaa leikkauspäivänä tai erillisellä esitutkimuskäynnillä. Leikkaukseen liittyviä päätöksiä tehdessä 
tulee huomioida, mitä tarvikkeita ja palveluja kuuluu vastaavaan palveluun maakunnan julkisessa terveydenhuollossa. 
 
Esitutkimukseen kuuluu leikkauksen kannalta relevantti kliininen status ja muut tarvittavat erityistutkimukset. Näihin 
tarvittavat välineet kuuluvat palveluntuottajan vastuulle.  
Kaihileikkauksessa esitutkimuksen tulee sisältää esimerkiksi: 

a) Näön tarkkuuden mittaaminen molemmista silmistä parhaalla lasikorjauksella  
b) Silmänpainemittaus molemmista silmistä 
c) Tekomykiön vahvuuden määrittämiseksi tarvittavat mittaukset molemmista silmistä, vaikka leikkaus 

tehtäisiin vain toiseen silmään 
d) Silmänpohjan tutkiminen mustuaista laajentavia tippoja käyttäen. 

Laskimoiden lämpökatetritoimenpiteen esitutkimukseen sisältyy esimerkiksi: 
a) Esitietojen kartoittaminen ja erityisesti laskimoiden vajaatoiminnan oireiden ja yleisen leikkauskelpoisuuden 

tarkentaminen 
b) Kliininen tutkimus ja toimenpidettä edeltävä ultraäänitutkimus, jonka yhteydessä hoidettavat paikalliset 

suonikohjut merkitään iholle. 
 
Arvioinnissa palveluntuottajan tulee varmistaa asiakkaan osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet kirurgista 
toimenpidettä koskevaan päätöksentekoon. Kaihileikkauksen osalta asiakkaan kanssa tulee keskustella 
tavoiteltavasta silmän/silmien leikkauksen taittovoimasta. 
 

4.2.3 Kirurginen toimenpide 
Palveluntuottaja vastaa kaikista esitutkimuksessa määritetyistä kirurgisen toimenpiteen sisällöistä kuten toimenpiteen 
toteuttava henkilöstö, toimenpiteeseen tarvittavat tilat, instrumentit sekä muut leikkauksen kannalta keskeiset asiat 
(esim. leikkauksessa käytettävät istutteet ja tarvikkeet) maakunnan asettamat rajoitteet huomioiden. Tarvikkeiden 
tulee noudattaa kohdassa 4.6 asetetut kriteerit esimerkiksi CE-merkintään ja laiterekisteriin liittyen. Leikkauksen 
edellyttämät muiden ammattihenkilöiden konsultaatiot ja palvelut (esim. anestesialääkärin palvelut) kuuluvat 
palveluntuottajan vastuulle. 
 
Kirurgisen toimenpiteen menetelmien ja leikkaustekniikan osalta tulee noudattaa hyviä hoitokäytäntöjä ja –suosituksia 
sekä maakunnan liikelaitoksen toimintatapoja. Palveluun sisältyy puuduttaminen, leikkauksen aikainen valvonta, 
anestesiapalvelujen käyttö, antibioottisuoja leikkauksen aikana ja sen jälkeen sekä leikkaukseen liittyvä lääkehoito. 
Kaihileikkaus tehdään fakotekniikalla pintapuudutuksessa ja silmän sisäisessä antibioottisuojassa. Toimenpiteen 
aikana tulee valvoa asiakkaan sydämen syketiheyttä ja veren happiosamäärää. Asiakkaalle tulee olla mahdollisuus 
antaa lisähappea sekä tarvittaessa asettaa suonensisäinen kanyyli. 
Vaihtoehto A: Rutiininomaista verenpainemittausta ei edellytetä. 
Vaihtoehto B: Rutiininomaista verenpainemittausta tulee toteuttaa osana toimenpiteen aikaista valvontaa. 
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Laskimoiden lämpökatetritoimenpiteissä pintarungon vajaatoiminta hoidetaan lämpökatetrilla, joko radiaalisesti 
vaikuttavalla laserkatetrilla tai radiotaajuuskatetrilla. Energian säännöstely tulee noudattaa yleisesti hyväksyttäviä 
kriteerejä. Myös mahdolliset ylimääräiset vajaatoimintaiset pintarungot (Vena saphena anterior) tulee hoitaa 
toimenpiteen yhteydessä. Erittäin pinnalliset laskimorunkosegmentit voidaan myös koukulla poistaa. Pinnalliset 
suonikohjut hoidetaan joko paikallispoistoin tai vaahtokovetushoidolla. Toimenpide voidaan tehdä 
paikallispuudutuksessa ja hoitavan lääkärin arvion mukaan kipulääkityksessä tai anestesialääkärin antamassa 
sedaatiossa. Asiakkaan elintoimintojen seuranta sekä toimenpiteen aikana että sen jälkeen toteutetaan yleisten 
anestesiakäytäntöjen ja vaatimusten mukaisesti. 
 
Useamman erillisen leikkauksen (esim. kaihileikkaus molempiin silmiin, molempien jalkojen laskimoiden 
lämpökatetritoimenpiteet) toteuttaminen saman päivänä on mahdollista leikkaavan lääkärin harkinnan mukaan ja 
jos asiakas näin toivoo maakunnan asettamat rajoitteet ja leikkausriskejä lisäävät tekijät huomioiden.  
Kansallisten kriteerien täyttyessä molempien silmien osalta molempien silmien kaihileikkaus samana päivänä on 
mahdollista leikkaavan lääkärin harkinnan mukaan ja asiakkaan näin toivoessa. Mikäli asiakasseteli ei kata toisen 
silmän leikkausta (kansalliset kriteerit eivät täyty), leikkauksen halutessaan asiakas kustantaa sen itse. 
Lisäysesimerkki kaihileikkauksen osalta: Tilanteita, joissa molempia silmiä ei pidä leikata samana päivänä voivat olla: 
glaukooma, sarveiskalvon endoteelin sairaus tai jokin muu leikkausriskejä lisäävä tekijä. Jos ensimmäisessä 
leikkauksessa ilmenee mikä tahansa komplikaatio, ei toista leikkausta tule toteuttaa samana päivänä. 
Molempien jalkojen laskimoiden lämpökatetritoimenpiteet tehdään paikallispuudutuksessa ja tarvittaessa 
anestesialääkärin antamassa sedaatiossa tai nukutuksessa. Mikäli asiakasseteli ei kata toisen jalan leikkausta 
(STM:n kiireettömän hoidon leikkauskriteerejä täyttämättömät laskimovaivat ja kosmeettisen vian takia tehtävät 
hoitotoimenpiteet), leikkauksen halutessaan asiakas kustantaa sen itse. Myöskään toimenpiteen yhteydessä 
tehtävät mahdolliset muut toimenpiteet, kuten luomenpoistot tai koepalanotot, eivät kuulu asiakassetelillä 
järjestettävään palveluun.  
 

4.2.4 Kirurgisen toimenpiteen jälkihoito 
Vaihtoehto A  
 
Tavanomaisen leikkauksen jälkitarkastusta ei edellytetä eikä korvata.  
 
Vaihtoehto B 
 
Jälkihoitoon voi sisältyä esimerkiksi jälkitarkastuksia, kuntoutusta, itsehoito-ohjeiden antamista ja muuta neuvontaa. 
Kaihileikkauksen jälkitarkastukseen voi sisältyä esimerkiksi näön tarkkuuden, silmänpaineen mittaaminen leikatusta 
silmästä, etuosan rakolamppututkimus ja silmänpohjan tutkiminen laajennuksessa. Sen sijaan silmälasimääritys ei 
kuulu julkisen sektorin järjestämisvelvollisuuden piiriin (TEO Dnro 5008/13/2007). Jälkihoidon muut toimenpiteet 
tarkentuvat tarkastustulosten perusteella. 
 
Jälkihoidon tarve, sisältö, ajankohta (esim. seurantatarkastusten ajankohdat leikkauksen jälkeen), tuottaja (esim. 
asiakassetelituottaja, sote-keskus), toteuttaja (esim. ammattihenkilö), toteutustapa (esim. etäyhteys) tulee määrittää 
leikkauksen suorittaneen lääkärin toimesta. Jälkihoitoa suunnitellessa tulee huomioida mm. asiakkaan yksilölliset 
tarpeet, laaja-alaiset potilasturvallisuuskysymykset, kirurgisen toimenpiteen luonne, kansalliset ja alueelliset hoito- 
käytännöt ja -suositukset sekä maakunnan palveluketjut ja palveluverkosto. 
 
Mikäli maakunnan liikelaitoksen julkistamien palveluketjujen mukaan liikelaitos siirtää kirurgisen toimenpiteen jälkeen 
vastuun asiakkaan hoidosta takaisin asiakkaan valitsemalle sosiaali- ja terveyskeskukselle, palveluntuottajalla on myös 
oikeus siirtää hoitovastuu asiakkaan valitsemalle sosiaali- ja terveyskeskukselle. Tällöin palveluntuottajan tulee 
huolehtia, että sosiaali- ja terveyskeskus on tietoinen asiakkaan jälkihoidon tarpeesta ja sisällöstä, pystyy ottamaan 
asiakkaan hoitovastuun asiakkaan tarpeiden mukaisesti sekä saa kaikki asiakkaan hoidon kannalta tarpeelliset tiedot 
käyttöönsä viivytyksettä. Työnjako muiden palveluntuottajien kanssa ei saa aiheuttaa merkittäviä 
potilasturvallisuusriskejä.  
 
Asiakkaan tarpeista ja kirurgisen toimenpiteen luonteesta riippuen jälkihoito voidaan suorittaa etäyhteyksien 
välityksellä tai tukemana. Mikäli se ei vaaranna asiakkaan turvallisuutta tai hoidon laatua, palveluntuottaja voi alihankkia 
jälkihoitoon liittyvä palveluja esimerkiksi toisen palveluntuottajan erikoislääkäriltä tai asiakkaan valitsemalta 
sosiaali- ja terveyskeskukselta. Tällöin palveluntuottaja vastaa myös alihankkijansa tuottamista palveluista sekä 
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jälkihoidon toteuttamiseksi tarvittavien tietojen toimittamisesta. Palveluntuottajaksi ilmoittautumisen yhteydessä 
palveluntuottajan tulee hyväksyttää maakunnalle myös käyttämänsä alihankkijat. 
 

4.2.5 Asiakaspalveluprosessi 
Tämän palvelukuvauksen mukaiset palvelut kuten jälkitarkastus voidaan toteuttaa asiakkaiden tarpeista riippuen myös 

etäyhteyksillä tai muulla soveltuvalla tavalla. Etäyhteyksillä tarkoitetaan puhelimen, älypuhelimen, videon, 

webbiyhteyden, sähköpostin tai muun vastaavan etäyhteyden välityksellä tapahtuvaa yhteyttä. Sähköisiä palveluja tällä 

hetkellä ovat esimerkiksi tekstiviestipalvelu, chat-palvelu ja videovälitteiset palvelut. Asiakaspalveluprosessia 

suunnitellessa, kuvatessa ja toteuttaessa tulee huomioida eri palvelukanavien välityksellä toteutettujen palvelujen 

sujuvuus, asiakaslähtöisyys, saatavuus, saavutettavuus ja ennen kaikkea potilasturvallisuus. Asiakaspalvelu on 

toteutettava asiakkaan asiakassuunnitelmassa kuvatulla tavalla sekä lakisääteisten ja maakunnan edellyttämien 

määräaikojen ja ehtojen puitteissa. 

4.2.6 Henkilökohtainen ohjaus ja neuvonta 

Maakunnan liikelaitos antaa asiakassetelin sen palvelumuodokseen valinneelle asiakkaalle ja ohjeistaa asiakasta 
parhaansa mukaan niin, että hän osaa käyttää asiakasseteliä oikein. Mikäli asiakasseteliasiakkaalla ilmenee kuitenkin 
kysymyksiä asiakassetelin käyttöön liittyen, palveluntuottajan tulee neuvoa asiakasta ja ilmoittaa asiakkaalle 
mahdollisuudesta ottaa puhelimitse yhteyttä tämän palvelukuvauksen mukaisia leikkaustoimenpiteitä tekevään 
yksikköön maakunnan liikelaitoksessa. 
 
Palveluntuottajan odotetaan ohjaavan asiakasta maakunnan ohjeiden ja asiakkaan tarpeiden mukaisesti muun muassa 
maakunnan liikelaitoksen keskitettyihin palveluihin, erityistutkimuksiin ja kuntien toimintaan (esim. liikuntatoimi). 
Maakunnan kustannuksella tuotettavien palvelujen osalta tulee noudattaa maakunnan ohjeita ja ehtoja. Mikäli 
maakunnan ohjeistus ei kata asiakkaan tilannetta, maakunnan kustannuksella olevien palvelujen tuottamisesta on 
erikseen sovittava maakunnan nimeämän yhteyshenkilön kanssa.  

4.2.7 Palvelutarpeen arviointi ja asiakassuunnitelma 

Maakunnan liikelaitos arvioi asiakkaan palvelutarpeen tämän palvelukuvauksen mukaisiin palveluihin ja myöntää 
tarvittaessa asiakassetelin. Palvelutarpeen arvioinnissa maakunnan liikelaitos hyödyntää kansallisia hoitoon pääsyn 
kriteerejä sekä hoito- ja vältä viisaasti –suosituksia. Mikäli palveluntuottaja havaitsee asiakassetelin saaneella 
asiakkaallaan julkisen palvelulupauksen piiriin kuuluvan palvelutarpeen, johon ei ole vielä vastattu, tämän tulee 
ilmoittaa tästä maakunnan liikelaitokselle välittömästi tai soveltuvin osin tehdä asiakkaalle lähete.  
 
Asiakassetelin myöntävä maakunnan liikelaitoksen erikoislääkäri lukee asiakkaan lähetetiedot ja tarkastaa ne sen 
turvaamiseksi, että leikkauksen tekevällä palveluntuottajalla on käytettävissään hyvän hoitotavan mukaiseen hoitoon 
tarvittavat tiedot. Palveluntuottajan on omalta osaltaan myös varmistettava, että tämä on saanut asiakkaalta kaikki 
tarpeellinen läheteaineisto. Kirurgista toimenpidettä ei saa suorittaa ennen kuin kaikki tarvittavat tiedot on 
vastaanotettu ja tarkistettu palveluntuottajan toimesta. 
 

4.2.8 Asiakkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien turvaaminen 

Palveluntuottaja huolehtii asiakkaiden vaikutusmahdollisuuksien toteuttamisesta palvelujen suunnittelussa, 
toteutuksessa, arvioinnissa ja kehittämisessä maakunnan päättämällä tavalla. Asiakkaiden vaikutusmahdollisuuksia 
voidaan lisätä sähköisiä ratkaisuja ja yhteiskehittämisen menetelmiä hyödyntäen. Palveluntuottaja vastaa asiakkaiden 
osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien toteutumisesta toiminnassaan vähintään maakunnan päättämän 
menettelytavan mukaisesti esimerkiksi järjestämällä henkilöstölle osallisuus- ja yhdenvertaisuuskoulutusta. 
 
Palveluntuottajan edistää ennakoivasti asiakkaidensa itsehoitoa ja osallisuutta oman sairautensa hoitoon ja seurantaan. 
Asiakkaille tulee tarpeen mukaan tehdä itsehoitosuunnitelmia ja -ohjeita. Lisäksi asiakkaalle voidaan tarjota sähköisiä 
oirearvioita, itsehoitotyökaluja ja läheisten koulutusta sekä tukea asiakkaita läheisistä koostuvan tukiverkoston 
rakentamisessa. Palveluntuottajan tulee hyväksyttää maakunnalla Asiakkaalle annettava hoito – ja yhteydenotto-
ohjeistus mahdollisia leikkauksen jälkeisiä ongelmatilanteita varten ilmoittautuessaan kaihileikkauksia 
asiakassetelillä tuottavaksi palveluntuottajaksi. 
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Palveluntuottajan on tarjottava kaikille asiakkailleen fyysisesti, psyykkisesti, sosiaalisesti ja kognitiivisesti saavutettava 
mahdollisuus antaa asiakaspalautetta. Palveluntuottajan on tarjottava yhdenvertaisesti mahdollisuus asiakaspalautteen 
antamiseen myös niille, joilla ei ole mahdollisuutta käyttää digitaalisia palveluja. Palveluntuottajan tulee oman 
asiakaspalauteseurannan lisäksi soveltuvin osin mahdollistaa myös maakunnan toteuttama asiakaspalautteen 
kerääminen. Maakunta ja palveluntuottaja käsittelevät palveluntuottajan palveluista saamansa palautteen kolmesti 
vuodessa alueellisissa seuranta- ja kehittämisryhmissä. 

 Palvelujen yhteensovittaminen 

Palvelujen yhteensovittaminen on toteutettava siten, että se turvaa asiakaskeskeisen integraation sekä sujuvat ja ehjät 
hoito- ja palvelukokonaisuudet. Yhteistyötahoja ovat esimerkiksi maakunnan liikelaitos, muut palveluntuottajat, kunnat 
ja kolmannen sektorin toimijat. Asiakkaan palvelutarpeen mukaisesti yhteistyötä on tarvittaessa tehtävä eri sisältöisten 
sekä eri järjestämistavalla toteutettujen palvelujen (mukaan lukien henkilökohtaisella budjetilla ja asiakassetelillä 
annetut palvelut) osalta. Kaikilla palveluntuottajilla on velvoite välttää palvelun turvallisuuden, vaikuttavuuden ja 
asiakaslähtöisyyden kannalta tarpeettomia tai päällekkäisiä tutkimuksia, suunnitelmia, lähetteitä, hoitoja, palveluja ja 
erillisiä asiointikäyntejä.  
 
Eri toimijoiden väliset yhteisneuvottelut, jatkohoidon suunnittelemiseksi tarvittavat palaverit ja osallistuminen 
tavanomaiseen verkostotyöhön kuuluu korvattavaan palveluun, mikäli asiakkaan asia sitä vaatii. Mikäli maakunnan 
liikelaitos osallistuu yhteistyöhön, päävastuu yhteistyöpalaverien koolle kutsumisesta on maakunnan liikelaitoksella. 
Yhteistyöpalaverit voivat olla muualla kuin palveluntuottajan toimitiloissa ja palveluntuottaja vastaa tästä aiheutuneista 
kuluista. 
 
Asiakkaiden tarpeista tai ongelmista ilmoittamiseen liittyvät prosessit on kuvattu tämän asiakirjan luvussa 2.1. 
 
Asiakas poistuu maakunnan liikelaitoksen leikkausjonosta sen jälkeen, kun hoitopalaute on tallennettu 
asiakasseteliportaalissa maakunnan rekisteriin. Asiakasseteli on voimassa kuusi (6) kuukautta myöntämispäivästä 
lukien. Hoitotoimenpide tulee suorittaa asiakassetelin viimeiseen voimassaolopäivään mennessä. Asiakkaalla on oikeus 
saada hoito kuuden (6) kuukauden kuluessa maakunnan liikelaitoksen tekemästä diagnoosista lukien. 
 

 Palvelun tuottamiseen käytettävä henkilöstö 

Palveluntuottajalla on oltava toiminnan luonteeseen ja tässä palvelukuvauksessa jäljempänä määritettyihin 
laatuvaatimuksiin nähden riittävä määrä soveltuvan pätevyyden ja kokemuksen omaavaa henkilöstöä koko 
asiakassetelin voimassaolon ajan, jotta palvelujen asianmukainen tuotanto ja jatkuvuus voidaan turvata. 
Henkilöstöresurssit on kuvattu niissä asiakirjoissa, jotka palveluntuottaja toimittaa maakunnalle ilmoittautuessaan 
asiakassetelituottajaksi. Asiakirjoista tulee yksityiskohtaisesti ilmetä leikkaavia lääkäreitä ja avustavaa henkilöstöä 
koskevat yksityiskohtaiset tiedot (koulutus, kokemus, kielitaito, erityisosaaminen ym.) sekä lisätiedot mahdollisesta 
henkilöstöryhmien tai palveluntuottajien välisestä työnjaosta tässä palvelukuvauksessa listattujen ehtojen mukaisesti. 
Henkilöstön vaihtuminen ei saa heikentää palvelun laatua. Palveluntuottaja vastaa henkilöstönsä pätevyydestä, 
perehdytyksestä ja riittävästä ammattitaidosta siten, että henkilökunnan osaamisvaatimukset täyttyvät myös 
sijaisjärjestelyiden ja vuokratyövoiman osalta. 
 
Palveluntuottajan palveluksessa olevien lääkärien on oltava lääkärin ammatinharjoittamiseen oikeutettuja laillistettuja 
lääkäreitä, jotka ovat merkitty Suomessa toimiviksi kyseessä olevan alan erikoislääkäreiksi valvontaviranomaisen 
rekisteriin. Lääkärin kompetenssivaatimuksena on luotettavasti dokumentoitu toimenpidekohtaisesti määritelty 
suoritettujen leikkauksien lukumäärä. Kaihileikkauksen suorittavalla lääkärillä tulee olla silmätautien erikoislääkärin 
oikeudet Suomessa ja luotettavasti dokumentoitu vähintään 500 kaihileikkauksen kokemus. Laskimoiden 
lämpökatetritoimenpiteissä leikkaavan lääkärin pätevyysvaatimuksena on Valviran antama lupa toimia 
verisuonikirurgian tai thorax- ja verisuonikirurgian erikoislääkärinä Suomessa sekä luotettavasti dokumentoitu 
kokemus laskimoiden vajaatoiminnan laser- tai radiotaajuuskatetrihoidoista. Tämä kokemusvaatimuksen 
esittäminen voidaan täyttää esimerkiksi työtodistuksen tai videon avulla tai muulla vastaavalla tavalla. Maakunta 
hyväksyy palveluntuottajan leikkaavien lääkäreiden listan palveluntuottajan ilmoittautuessa asiakassetelipalvelujen 
tuottajaksi. Mahdolliset muutokset tulee hyväksyttää kohdassa 2 määritettyjä toimintatapoja noudattaen. 
Asiakassetelillä tuotettavan toimenpiteen leikkaava lääkäri tai palveluntuottajan hallinnollisessa luottamusasemassa 
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oleva henkilö ei voi olla saman henkilö kuin maakunnan liikelaitoksen puolesta asiakassetelin myöntämisestä päättänyt 
henkilö.  
 
Vaihtoehto A: Palveluntuottajalla tulee olla valmius anestesialääkärin antamaan sedaatioon ja nukutuksen 
toteuttamiseen. 
Vaihtoehto B: Palveluntuottajalla tulee olla valmius anestesialääkärin antamaan sedaatioon ja nukutuksen 
toteuttamiseen. Molempien jalkojen samanaikaisessa toimenpiteessä vaaditaan anestesialääkärin osallistumista. 
 
Avustavien ammattihenkilöiden määrä, osaaminen ja työtehtävät tulee kuvata asiakirjoissa, jotka palveluntuottaja 
toimittaa maakunnan ilmoittautuessaan asiakassetelituottajaksi. Asiakirjoissa tulee perustella, että käytettävissä olevat 
henkilöstön määrä ja osaaminen on riittävä asiakasseteliin liittyviin toimenpiteisiin. Ammattihenkilöstön on oltava 
laillistettuja, luvansaaneita tai nimikesuojattuja ammattihenkilöitä sen mukaan kuin laki edellyttää. Avustavan 
henkilökunnan tulee olla terveydenhuollon ammattihenkilöitä, jotka on koulutettu kaihileikkaussalin avustaviin 
tehtäviin. Myös muun henkilökunnan on täytettävä kyseiset velvoitteet siten kuin laki edellyttää.  
 
Tarkoituksenmukaista työn- ja tehtävien jakoa eri henkilöstöryhmien välillä voidaan käyttää. Tällöin palveluntuottaja 
vastaa siitä, että tehtävänjako on säädösten ja henkilöstön osaamisen mukainen. Leikkaava lääkäri voi valtuuttaa 
valvonnassaan osan tutkimuksista ja tehtävistä toteutettavaksi terveydenhuollon ammattihenkilön toimesta ja vastaa 
myös muiden terveydenhuollon ammattihenkilöiden toiminnasta. Osa kaihileikkausta edeltävästä esitutkimuksesta 
voidaan suorittaa leikkaavan lääkärin valtuuttaman terveydenhuollon ammattihenkilön toimesta. Leikkaavan 
lääkärin on kuitenkin aina tavattava asiakas ja tutustuttava asiakasta koskeviin tietoihin ennen kirurgisen 
toimenpiteen aloittamista. Laskimoiden lämpökatetritoimenpidettä edeltävän tutkimuksen tekee aina leikkaava 
erikoislääkäri. 
 
Sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita ja kouluttamatonta henkilöstöä ei voi käyttää itsenäisesti palvelua tuottavana 
henkilöstönä, mutta heitä voidaan hyödyntää tilapäisesti hoitohenkilökunnan sijaisen tehtävissä tai avustavissa 
tehtävissä siten kuin asetuksessa terveydenhuollon ammattihenkilöistä säädetään. Palveluntuottaja vastaa 
henkilöstönsä lääkehoidon osaamisesta ja asianmukaisista luvista Turvallinen lääkehoito -oppaan (THL 2015:14) 
mukaisesti.  
 
Palveluntuottaja sitoutuu huolehtimaan siitä, että palveluntuottaja taikka sen johtohenkilö tai edustus-, päätös- tai 
valvontavaltaa käyttävä henkilö ei ole syyllistynyt rikosrekisteristä ilmenevällä lainvoimaisella tuomiolla julkisista 
hankinnoista annetun lain (1397/2016) 80 §:ssä mainittuun rikokseen tai tekoon tai sanotun lain 54 §:n mukaiseen 
laiminlyöntiin. Palveluntuottaja huolehtii myös, että sen omistajat sekä palveluntuottajassa tai palveluntuottajan kanssa 
samaan konserniin kuuluvassa yhteisössä merkittävää päätösvaltaa käyttävät henkilöt (yli 10 % osakkeista, osuuksista 
tai äänivallasta) eivät toimi maakunnan liikelaitoksen puolesta asiakassetelin myöntäneinä henkilöinä. Omistusrajoitus 
ei koske palveluntuottajaa, jonka osakkeilla käydään kauppaa arvopaperipörssissä.  
 
Palveluntuottajan on nimettävä jokaisen yksittäisen toimipisteensä vastuuhenkilö. Nimetyt vastuuhenkilöt vastaavat 

tämän palvelukuvauksen mukaisista palveluista. Vastuuhenkilön on oltava tehtävässään päätoimisesti. Vastuuhenkilöllä 

on oltava toiminnan edellyttämä, asianmukainen koulutus, kokemus ja ammattitaito. Palveluntuottajan tai tämän 

yksittäisen toimipisteen hallinnollinen johtaja voi olla muukin kuin lääkäri. Toiminnan johtamisessa on oltava sellaista 

asiantuntemusta, joka tukee laadukkaan ja turvallisen hoidon ja huolenpidon kokonaisuutta, eri ammattiryhmien 

yhteistyötä sekä hoito- ja toimintatapojen kehittämistä. Maakunnan yhteyshenkilönä toimii palveluntuottajan nimeämä 

vastuuhenkilö, joka on joko toiminnasta vastaava lääkäri tai hallinnollinen johtaja.  

Palveluntuottajalla on oltava nimettynä lainsäädännön edellyttämät vastuuhenkilöt, kuten sosiaali- ja potilasasiamies 
(laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000, laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992), 
tietosuojavastaava (laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 159/2007, laki sähköisestä 
lääkemääräyksestä 61/2007), rekisterinpidosta vastaava henkilö (henkilötietolaki 523/1999) sekä soveltuvin osin, 
säteilyn käytön turvallisuudesta vastaava johtaja (säteilylaki 592/1991) ja terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 
säädetyn lain mukainen vastuuhenkilö (laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 629/2010).  
 
Palveluntuottajan on maakunnan vaatimuksesta viivytyksettä ja veloituksetta vaihtaa palvelun tuottamiseen osallistuva 
henkilö, jolta puuttuu riittävä ammattitaito tai joka ei muutoin ole sopiva kyseiseen tehtävään. 
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Palveluntuottaja tai hänen henkilöstönsä ei ole työ- tai virkasuhteessa maakuntaan hoitaessaan tämän 
palvelukuvauksen mukaisia tehtäviä. Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassaolevia 
valtakunnallisia virka- ja työehtosopimuksia sekä työlainsäädäntöä. Palveluntuottaja vastaa myös kaikista 
työnantajavelvoitteista. 
 
Palveluntuottajalla on aina oman henkilöstönsä työnjohto- ja valvontavastuu. Mikäli palvelua toteutetaan maakunnan 
tiloissa, palvelun tuottamiseen käytettävän palveluntuottajan henkilöstön on noudatettava maakunnan antamia 
turvallisuutta, tietosuojaa sekä muita asioita koskevia ohjeita ja määräyksiä.  
 
Palveluntuottaja voi maakunnan hyväksynnällä toteuttaa palveluja yhteistyössä muiden palveluntuottajien kanssa. 
Palveluntuottaja vastaa myös alihankkijoidensa henkilöstöstä toiminnasta samassa laajuudessa ja samalla tavalla kuin 
omasta henkilöstöstään. 
 
Henkilöstörakenteen suunnittelussa ja rekrytoinnissa tulee huomioida maakuntastrategian mahdolliset tavoitteet 
sosiaaliseen työllistämiseen (osatyökykyiset, pitkäaikaistyöttömät, maahanmuuttajat yms.), syrjimättömyyteen ja 
henkilöstön monimuotoisuuteen (ikä, sukupuoli, kieli, etninen tai kansallinen alkuperä, uskonto tai vakaumus, 
toimintakyky, terveydentila, seksuaalinen suuntautuminen yms.) liittyen.  
 

 Palvelun kieli 

Palveluntuottajan on noudatettava kansalliseen lainsäädäntöön ja hallintopäätökseen kirjattuja ehtoja. 

 Palvelutoiminnan edellyttämät toimitilat, työvälineet ja tukipalvelut 

4.6.1 Palveluntuottajan toimitilat ja toimintaympäristö 
 
Palveluntuottaja vastaa tämän palvelukuvauksen mukaisten palvelujen toteuttamiseen tarvittavista toimitiloista. 
Palveluntuottaja kuvaa nämä määrällisesti ja laadullisesti kunkin toimipisteensä osalta asiakirjoissa, jotka 
palveluntuottaja toimittaa maakunnalle ilmoittautuessaan asiakassetelituottajaksi. Toimitilojen on oltava näiden 
asiakirjojen mukaisia koko asiakkaan asiakassetelin voimassaolon ajan ja toimipisteiden aukioloajan. Toimitilojen on 
oltava käytössä heti toiminnan alkaessa. 
 
Palveluntuottajan toimitilojen ja toimintaympäristön on oltava terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan annettavalle 
hoidolle, huolenpidolle tai tutkimukselle asianmukaiset ja turvalliset sekä täyttää samat vaatimukset, jotka on asetettu 
julkisen sektorin palveluntuottajille. Palveluntuottajan on noudatettava valtakunnallisia ja maakunnan hygieniaohjeita 
niiltä osin kuin niiden sisältöjä on mahdollista soveltaa. Toimitiloihin ja toimintaympäristöön liittyvät tarpeenmukaiset 
selvitykset, kuten sisäilmaselvitykset, tulee tehdä ajantasaisesti ja samoja standardeja noudattaen kuin maakunnan 
liikelaitokselta kyseessä olevan leikkaustoimenpiteen osalta edellytetään. Toimitilojen on tuettava asiakkaiden ja 
potilaiden sosiaalista vuorovaikutusta. Toimitilojen, toimintaympäristön ja välineiden suunnittelussa ja käytössä on 
otettava huomioon esteettömyys sekä asiakkaiden ja potilaiden yksilölliset tarpeet ja riittävä yksityisyyden suoja. 
Asiakastyössä käytettävien tilojen äänieristyksen pitää olla riittävää, jotta asiakkaan yksityisyyden suoja toteutuu. 
Palveluntuottajan pitää huomioida eri asiakasryhmien erityistarpeet muun muassa noudattamalla asetusta rakennusten 
esteettömyydestä (241/2017) ja maakuntastrategian tavoitteita rakentamiseen ja esteettömyyteen liittyen. 
Toimitilojen on mahdollistettava tietosuojan toteutuminen.  
 
Toimitilojen, toimintaympäristön ja välineiden suunnittelussa ja käytössä on otettava huomioon maakuntastrategian 
mahdolliset tavoitteet ympäristöystävällisyyteen liittyen (jätehuolto, hukka, kierrätys yms.). 
 

4.6.2 Toimintaan liittyvät työvälineet, lääkkeet ja tukipalvelut 
 
Palveluntuottaja vastaa tämän palvelukuvauksen mukaiseen palvelutuotantoon vaadittavasta irtaimistosta, 
laitteistosta, tarvikkeista, instrumenteista, ohjelmistosta, materiaalista ja hoitovälineistä ellei toisin ole sovittu 
maakunnan ja palveluntuottajan välillä. Palveluntuottajalla on oltava terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 
säädetyn lain mukainen seurantajärjestelmä palvelutuotannossa käytettävien laitteiden ja niiden käytön turvallisuuden 
varmistamiseksi.  Laitteiston ja välineiden on oltava heti käytössä toiminnan alkaessa sekä niiden pitää olla riittävät ja 
asianmukaiset koko asiakkaan asiakassetelin voimassaolon ajan. Palveluntuottaja vastaa irtaimistoon, laitteistoon ja 
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välineistöön liittyvästä kalibroinnista, korjauksesta, välinehuollosta ja uusinnasta maakunnan ja valmistajan ohjeiden, 
ellei maakunnan ja palveluntuottajan välillä toisin sovittu. 
 
Palveluntuottaja vastaa tämän palvelukuvauksen mukaiseen palvelutuotantoon liittyvistä hankinnoista ja palveluista, 
ellei maakunnan ja palveluntuottajan välillä toisin sovittu. Palvelukuvauksen mukaiseen palvelutuotantoon liittyviä 
palveluja ovat muun muassa hankintapalvelut, rekrytointipalvelut, toimitilojen puhtaanapito, jätehuolto, tila- ja 
kiinteistöpalvelut, tietotekniikkapalvelut, vahtimestari- ja vartijapalvelut, posti- ja logistiikkapalvelut, asiakas- ja 
henkilöstöpysäköinti, työ- ja liinavaatehankinnat sekä pesulapalvelut. Palvelut pitää toteuttaa valmistajan ja maakunnan 
ohjeiden mukaisesti. 
 
Maakunta voi tarkastaa palveluntuottajan tai tämän alihankkijan irtaimiston, laitteiston, välineistön ja toimintaan 
liittyvät palvelut ennalta ilmoittamatta ja ilman erillissyytä. 
 
Palveluntuottajan on maakunnan määrittämissä erityistilanteissa käytettävä valtakunnallisten palvelukeskusten ja 
maakunnan liikelaitoksen palveluja kuten asiakastietolaissa tarkoitettuja valtakunnallisia tietojärjestelmäpalveluja 
siten, kuin lainsäädäntö edellyttää, maakuntastrategia linjaa tai kuten maakunnan kanssa on erikseen sovittu.  

Tässä palvelukuvauksen osiossa kuvatusta vastuunjaosta voidaan poiketa, mikäli maakunta toisin linjaa. Maakunta 
saattaa esimerkiksi päättää tuottaa kaikille palveluntuottajille yhdenvertaisesti esimerkiksi laiterekisterin.  

[Lisää tähän tarvittaessa lista minimissään tarvittavista työvälineistä, laitteista sekä peruslääkevalikoimasta]. 

4.6.2.1 Istutteet ja muut toimenpiteen kannalta keskeiset tarvikkeet 

Palveluntuottajan tulee hyväksyttää maakunnalla käytettävät istutteet ja muut toimenpiteen kannalta keskeiset 
tarvikkeet ilmoittautuessaan asiakassetelillä leikkauksia tuottavaksi palveluntuottajaksi. Mahdolliset muutokset 
tähän ilmoitukseen tulee toteuttaa kohdassa 2 määritettyjä toimintatapoja noudattaen. Maakunnan liikelaitoksella 
on oikeus kieltää tiettyjen istutteiden käyttö, mikäli laatu osoittautuu huonoksi. Maakunnan liikelaitoksen tulee 
ilmoittaa tästä ehtojen muutoksesta kaikille palveluntuottajalle ennen muutoksen voimaan astumista siten, että 
palveluntuottajalla on kohtuullinen aika esim. 30 päivää tehdä tarvittavat muutokset. 

Kaihileikkausesimerkki A 

Käytettävän tekomykiön tulee olla akryylimuovista valmistettu, CE-merkitty ja vähintään sen pinnan tulee olla 

ominaisuuksiltaan hydrofobinen. Erikoistekomykiöitä (multifokaaliset ja tooriset linssit) palveluseteli ei kata. Mikäli 

asiakas haluaa erikoistekomykiön, hän kustantaa koko leikkauksen itse. 

Kaihileikkausesimerkki B 

Linssinä tulee käyttää akryylistä valmistettua CE – merkittyä linssiä, jonka materiaali on joko hydrofobinen akryyli 
tai akryyli, jossa hydrofobinen pinta. Erikoislinsseistä difraktiivista multifokaalista tekomykiötä tai vastaavaa ei 
palvelusetelillä tapahtuvassa kaihileikkauksessa saa käyttää, koska tätä linssityyppiä ei ole käytössä myöskään 
julkisessa terveydenhuollossa maakunnan liikelaitoksessa. Toorisen hajataitteisuutta vähentävän tekomykiön käyttö 
on asiakkaan itsensä kustannettava lisäpalvelu, josta asiakas niin halutessaan sopii leikkaavan lääkärin kanssa. 
Toorisen tekomykiön käytön edellytyksenä on, että asiakkaalla todetaan haittaava 2 dioptriaa tai yli säännöllisen 
hajataitteisuus. Mikäli edellä olevien kriteerien mukaisesti asiakkaan toiseen silmään on jo asetettu hajataitteisuutta 
korjaava tekomykiö, rajana on yli 1.5 dioptrian säännöllinen hajataitteisuus. Hajataitteisuuden on oltava 
yhteneväinen kahdella eri mittauslaitteella (sarveiskalvon topografia ja keratometria) tehdyissä mittauksissa. 
Toorisen tekomykiön asetuksen jälkeen tulee järjestää kontrolli 1 viikon aikana leikkauksesta ja mahdolliset 
tekomykiön asennon korjaukset kuuluvat leikkaavan lääkärin vastuulle ja tulee sisällyttää erikoislinssin hintaan. 
 

4.6.2.2 Leikkauksessa ja sen valmistelussa käytettävät laitteistot sekä lääke- ja muut aineet 

Palveluntuottajan tulee hyväksyttää maakunnalla leikkauksessa ja sen valmistelussa käytettävät laitteistot sekä 
aineet ilmoittautuessaan leikkauksia asiakassetelillä tuottavaksi palveluntuottajaksi. Mahdolliset muutokset tähän 
ilmoitukseen tulee toteuttaa kohdassa 2 määritettyjä toimintatapoja noudattaen. 
 
Kaihileikkauksien osalta palveluntuottajan tulee hyväksyttää maakunnalla tekomykiön vahvuuden määrittämiseen 
käytettävä laitteisto ilmoittautuessaan kaihileikkauksia asiakassetelillä tuottavaksi palveluntuottajaksi. Mahdolliset 
muutokset tähän ilmoitukseen tulee toteuttaa kohdassa 2 määritettyjä toimintatapoja noudattaen. Samoin 
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palveluntuottajan tulee hyväksyttää maakunnalla käytettävän silmänsisäisen tulehduksen estolääke (antibiootti) 
sekä leikkauksen jälkeisen lääkehoidon suunnitelma ilmoittautuessaan kaihileikkauksia asiakassetelillä tuottavaksi 
palveluntuottajaksi. Mahdolliset muutokset tähän ilmoitukseen tulee toteuttaa kohdassa 2 määritettyjä 
toimintatapoja noudattaen. 
 

 Palvelun laatu ja vaikuttavuus 

Asiakassetelillä annettavan palvelun on oltava laadukasta, asiakaskeskeistä, turvallista ja asianmukaisesti toteutettua.  
Palveluntuottajan nimeämän vastuulääkärin on johdettava ja valvottava, että palvelut täyttävät niille säädetyt 
vaatimukset ja maakunnan asettamat ehdot koko sen ajan, kun asiakassetelipalveluja toteutetaan.  
 
Asiakkaan palvelujen tuottamisessa on noudatettava niistä annettua sitovaa kansallista ja kansainvälistä ohjeistusta. 
Annettavien palvelujen on noudatettava Käypä hoito – suosituksia, kansallisia hoitoon pääsyn kriteerejä sekä kansallisen 
palveluvalikoimaneuvoston suosituksia. Lisäksi palveluntuottajan on noudatettava alueellisia ja paikallisia ohjeita sekä 
maakunnan määrittelemiä hoito- ja palvelukokonaisuuksia sekä hoidon ja palvelun porrastusta. Palveluntuottajan on 
edistettävä asiakkaiden hyvinvointia, terveyttä ja osallisuutta maakunnan määrittämien toimintamallien, olemassa 
olevien suositusten sekä ajantasaiseen näyttöön perustuvien menetelmien mukaisesti. 
 
Palveluntuottajan vastuulla on seurata ja kehittää palvelujen laatua ja vaikuttavuutta maakunnan määrittämällä ja 
edellyttämällä tavalla. Maakunnan palvelustrategia määrittää asiakassetelitoimintaan liittyvät mittarit, joista 
palveluntuottajan on raportoitava maakunnan päättämällä tavalla julkisessa tietoverkossa, maakunnalle ja muille 
viranomaisille. Maakunnassa saatetaan seurata esimerkiksi lähetteiden luokituksia sairauden vaikeusasteen tai 
leikkauksen vaativuuden mukaan, päivystyksen käyttöä, saatavuuteen liittyviä poikkeamia sekä 
kansanterveysmittareita. Maakunnan palvelustrategia ja palvelulupaus määrittävät myös tavoitteet, joita 
palveluntuottajan tulee noudattaa. 
 
Asiakaspalautteen kerääminen maakunnan ohjeiden mukaan sisältyy asiakassetelillä annettavaan palveluun. Maakunta 
voi ohjeistaa asiakastyytyväisyyden mittaamisen säännöllisillä nimettömillä asiakastyytyväisyyskyselyillä. Kyselyillä 
mitataan esim. elämänlaatua ja palvelun tasoa. Laskimoiden lämpökatetritoimenpiteiden osalta mitataan jalan 
oireilua ennen ja jälkeen leikkauksen, asiakkaan elämänlaadun muuttumista ja palveluntuottajan palvelun tasoa. 
Kyselyt voidaan toteuttaa esimerkiksi siten, että jokaiselle asiakkaalle lähtee hoidon päätyttyä käyttäjätunnuksella 
ja varmennekoodilla varustettu tyytyväisyyskyselylomake. Asiakas ohjeistetaan vastaamaan kyselyyn internetissä. 
Mikäli asiakas ei pysty vastaamaan kyselyyn internetissä, palauttamaan paperinen täytetty vastauslomake valmiilla 
kyselyn mukana seuraavalla palautuskuorella maakunnalle. 
 

4.7.1 Komplikaatiot 

Palveluntuottaja vastaa tämän palvelukuvauksen mukaiseen asiakassetelipalveluun liittyvistä komplikaatioista ja 

vastaavien korjaamisesta siltä osin kuin ne olisi ollut vältettävissä asiakassetelituottajan henkilöstön hyvien 

hoitokäytäntöjen mukaisella toiminnalla. Komplikaatioiden hoidon osalta tulee noudattaa maakunnan 

toimenpidekohtaisia päätöksiä asiakassetelijärjestelmään kuuluvista komplikaatioista. Mikäli maakunta päättää, että 

jokin komplikaatio ei kuulu palveluntuottajan korvausvastuulle, maakunnan liikelaitos ja viime kädessä maakunta vastaa 

komplikaation hoidon aiheuttamista kustannuksista. 

Vastuu komplikaatioiden hoidosta tarkoittaa komplikaatioista aiheutuvien kustannusten korvaamista asianosaisille 

kuten asiakkaalle ja komplikaatioiden hoidon toteuttavalle julkiselle tai yksityiselle palveluntuottajalle. Kustannusten 

korvaamisen lisäksi palveluntuottaja voi osallistua komplikaation hoidon toteuttamiseen tilanteen edellyttämällä tavalla 

tai soveltuvin osin asiakkaan ja maakunnan liikelaitoksen kanssa sovitulla tavalla.  

Perioperatiivisten komplikaatioiden akuutti hoito tulee toteuttaa palveluntuottajan toimesta viivytyksettä 
komplikaation ilmetessä. Elvytys ja välitön ensiapu kuuluvat aina palveluntuottajan vastuulle. Perioperatiivisen 
komplikaation ollessa vaikea, pitkittynyt tai edellyttäessä sairaalahoitoa tai muuta erityisosaamista, jota 
palveluntuottajalla ei todennetusti ole, palveluntuottajan tulee viivytyksettä siirtää asiakkaan hoito maakunnan 
liikelaitoksen vastuulle.  
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Postoperatiiviset komplikaatiot, jotka ilmenevät maakunnan päättämissä aikarajoissa (esim. kaihileikkauksessa ja 

laskimoiden lämpökatetritoimenpiteissä korkeintaan 14 vuorokautta leikkauksen jälkeen), tulee hoitaa 

palveluntuottajan kustannuksella asiakkaan kanssa sovitulla tavalla välittömästi komplikaation ilmetessä. Mikäli 

postoperatiivinen komplikaatio on vaikea, edellyttää sairaalahoitoa tai edellyttää muuta erityisosaamista, jota 

asiakassetelipalveluntuottajalla ei todennetusti ole, vastuu komplikaation hoidosta siirtyy maakunnan liikelaitoksen 

sairaalalle.  

[Maakunta voi tarvittaessa päättää toimenpidekohtaisesti komplikaatioiden kuulumisesta tai kuulumattomuudesta 

asiakassetelijärjestelmään ja siten palveluntuottajan korvausvastuulle. Alla esimerkkejä näistä täsmennyksistä. 

Esimerkkien laatimisessa tulee käyttää harkintaa, sillä komplikaation puuttuminen listalta voi tarkoittaa, ettei 

palveluntuottaja vastaakaan tämän hoidettavaksi soveltuvasta komplikaatiosta.] 

Kaihileikkausesimerkki A (palveluun kuuluva komplikaatio) 
 
Kaihileikkauksen tapauksessa palveluntuottajan vastuulla olevia komplikaatioita (terveyspalveluja) ovat: 
− Etuosan lasiaisen puhdistus ja etukammiolinssin asetus, edellyttäen että laajempaa lasiaiskirurgiaa ei tarvita. 
− Vuotavan leikkaushaavan ompelu 
− Leikkauksen jälkeisen silmänpaineen nousu 
− Sarveiskalvon haavauma 
− Silmän pintaosien tulehdus 
− Etuosan lasiasvedon poisto 

 
Kaihileikkausesimerkki B (palveluun kuuluva komplikaatio) 
 
Kaihileikkauksen tapauksessa seuraavien peri- ja postoperatiivisten komplikaatioiden hoito sisältyy 
asiakassetelijärjestelmään ja on hoidettava asiakassetelipalveluntuottajan toimesta ja kustannuksella.  
Perioperatiiviset 
− Anteriorinen vitrektomia ja mikäli mahdollista etukammiolinssin asetus 
− Vuotavan leikkaushaavan ompelu 
Postoperatiiviset 
− Välitön postoperatiivinen paineen nousu 
− Kystinen maculaödema (CME) primaarihoito 
− Erosio, vuotava haava, haavainfektio 
− Anteriorisen lasiaistraktion poisto 
 
Kaihileikkausesimerkki C (palveluun kuulumaton komplikaatio) 
 
Seuraavien peri- ja postoperatiivisten komplikaatioiden hoito ei kuulu asiakassetelijärjestelmään, vaan ne hoidetaan 
maakunnan liikelaitoksen sairaalassa maakunnan kustannuksella. 
Perioperatiiviset 
- Tuman tai tuman kappaleiden poisto lasiaisesta ja etukammiolinssin tai sulcus-linssin asennus tässä yhteydessä 

(maakunnan päättämän hoidon porrastuksen mukaan) 
- Sydän- ja aivoinfarktin hoito, muu vakava yleissairaus ensiavun jälkeen 
- Hoidon porrastuksen mukainen hoito vaikeissa komplikaatioissa (esim. sairaalahoitoa vaativa 

suprachoroidaalinen verenvuoto) 
Postoperatiiviset 
- Decentroitunut IOL, IOL:n subluxatio, kapselipussin kontraktio 
- Iris claw IOL:n tai scleraan ommeltavan linssin asetus 
- Silmän sisäinen tulehdus (endoftalmitis) 
- Retina-ablaatio 
- Glaukooman hoito 
- Pitkittynyt CME 
Jälkikaihi tai jälkisamentuma ei ole komplikaatio, eikä sen hoito kuulu kaihisetelin piiriin. 
 
Laskimokirurgiaesimerkki A (palveluun kuuluva komplikaatio)  
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Laskimoiden lämpökatetritoimenpiteissä seuraavien postoperatiivisten komplikaatioiden hoito sisältyy 
asiakassetelijärjestelmään ja on hoidettava yksityisen palveluntuottajan toimesta ja kustannuksella. 
- Hematooma 
- Leikkausalueen infektio 
- Paikallinen syvien laskimoiden tukos 
- Pinnallisten laskimoiden tukkotulehdus 
- Postoperatiivinen kipu, mukaan lukien hermokipu 

 

Laskimokirurgiaesimerkki B (palveluun kuulumaton komplikaatio) 
Laskimoiden lämpökatetritoimenpiteissä ilmenevä laajan syvän laskimoveritulpan ja keuhkoveritulpan tapauksessa 
asiakas tulee lähettää maakunnan liikelaitoksen päivystyssairaalaan hoitoa varten. 
 

 Palvelun saatavuus ja saavutettavuus 

Tämä palvelukuvaus määrittää minimikriteerit palvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden osalta, mutta 
palveluntuottajilla on mahdollisuus ylittää palvelukuvauksen minimivaatimukset esimerkiksi esteettömyyden, julkisten 
kulkuyhteyksien, parkkipaikkojen tai sijainnin näkökulmasta. 
 

4.8.1 Saatavuus 

Asiakkaalla on oikeus päästä leikkaukseen maakunnan liikelaitoksen määrittelemässä ajassa, joka huomioi lakisääteiset 
hoitoon pääsyn aikarajat. Sähköisiä asiointipalveluja ja takaisinsoittojärjestelmiä voi hyödyntää terveydenhuoltolaissa 
säädettyjen määräaikojen puitteissa.  
 
Palveluntuottajan on jatkuvasti seurattava palvelujen saatavuutta lainsäädännön, maakunnan ja muiden viranomaisten 
(esimerkiksi lupa- ja valvontavirasto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) määrittämällä tavalla. Palveluntuottajan pitää 
tuottaa maakunnan palvelustrategian mukaista mittaritietoa sekä pyrkiä noudattamaan näihin liittyviä maakunnan 
tavoitteita. Saatavuuden raportoinnissa tulisi erikseen huomioida eri palvelukanavat (esim. fyysinen tuki, 
puhelinpalvelut ja sähköiset palvelut). 

Palveluntuottajan on ilmoitettava julkisessa tietoverkossa ajantasaisesti palveluun pääsyn tosiasialliset odotusajat 
terveydenhuoltolain ja valinnanvapauslain mukaisesti sekä maakunnan ohjeistamalla tavalla. Tiedot on annettava 
asiakkaalle pyydettäessä myös suullisesti tai kirjallisesti. Odotusajat eivät saa ylittää laissa säädettyjä hoitoon pääsyn 
enimmäisaikoja. 
 
Palveluntuottajien on mahdollista tehdä keskenään yhteistyötä palvelujen riittävän saatavuuden varmistamiseksi.  
Tämä yhteistyö ei saa synnyttää erillisiä asiakasmaksuja. Yhteistyötä toteuttaessa tulee huomioida 
asiakassuunnitelmien sisältö, asiakkaiden valinnat ja syrjimättömyysperiaatteet.  
 

4.8.2 Saavutettavuus 

Palvelujen on oltava sekä fyysisesti, psyykkisesti, sosiaalisesti että kognitiivisesti saavutettavia ja esteettömiä. Maakunta 
määrittää palvelustrategiassaan ja palvelulupauksessaan saavutettavuuden periaatteet. Saavutettavuuden 
edistämiseksi voidaan hyödyntää esimerkiksi liikkuvia palveluja, digitaalisia ratkaisuja, kommunikaatioapuvälineitä ja 
tulkkipalveluja. Palveluntuottajan on tarjottava yhdenvertaisesti palveluja myös niille, joilla ei ole mahdollisuutta 
käyttää digitaalisia palveluja. 
 
Asiakkaan matkat sekä matkoihin liittyvät kustannukset eivät ole palveluntuottajan vastuulla. Henkilöstön matkat tämän 
palvelukuvauksen mukaisiin palveluihin kuten verkostopalavereihin liittyen ovat palveluntuottajan vastuulla ilman 
erilliskorvausta. 
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 Kouluttaminen ja kehittäminen 

4.9.1 Kouluttaminen 

Henkilöstön täydennyskoulutusten sisältöä suunniteltaessa pitää ottaa huomioon maakunnan palvelustrategian ja 
palvelulupauksen sisältö (painopistealueet ja asukkaiden palvelutarpeet) sekä valtakunnalliset strategiset tavoitteet, 
kuten väestön ja ammattihenkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Palveluntuottaja toimittaa maakunnalle 
säännöllisesti tietoa henkilöstön ammattitaidon ylläpitämisestä maakunnan päättämällä tavalla. 
Yhteistyöneuvotteluissa seurataan henkilöstön osaamista ja täydennyskoulutusta. 
 
Palveluntuottaja osallistuu asiakassetelipalveluihin liittyvien osaamis- ja kehittämistarpeiden arviointiin yhdessä 
maakunnan kanssa maakunnan määrittelemällä tavalla. 

4.9.2 Tutkimus- ja kehittämistoiminta 

Palveluntuottajan odotetaan aktiivisesti ja oma-aloitteisesti kehittävän uusia asiakaslähtöisiä ja kustannustehokkaita 
toimintatapoja maakunnan palvelustrategian tavoitteiden ja valtakunnallisten strategisten tavoitteiden 
saavuttamiseksi. Palveluntuottaja toimittaa maakunnalle maakunnan päättämällä tavalla tiedon kaikista merkittävistä 
toimintatapojen ja asiakaspalveluprosessien muutoksista sekä siitä, miten se jatkuvasti kehittää palveluntoimintaansa. 
Kehittämistyössä ei tule poiketa yleisesti hyväksytyistä hoitokäytännöistä ilman maakunnan suostumusta.  
 
Maakunta järjestää tarvittaessa alueellisia seuranta- ja kehittämisryhmiä, joihin kaikkien alueen 

asiakassetelipalveluja tuottavien palveluntuottajien on velvollisuus osallistua. Seuranta- ja kehittämisryhmissä 

käsitellään jatkuvan kehittämisen mallin mukaisesti muun muassa seurantatietoja, laatupoikkeamia, 

asiakaspalautetta ja ennaltaehkäiseviä toimintatapoja. Seuranta- ja kehittämisryhmiä voidaan kutsua koolle myös 

yksittäisten kehittämisteemojen ympärille, jolloin kutsu voidaan osoittaa myös yksittäisille palveluntuottajille 

kaikkien palveluntuottajien sijaan. 

Palveluntuottajan edellytetään tuottavan tietoa ja aineistoa omiin ja maakunnan tiedolla johtamisen tarpeisiin sekä 
yhdessä sovittuihin kehittämishankkeisiin. Palveluntuottajan odotetaan myös arvioivan käyttämiään menetelmiä 
muun muassa vaikuttavuuden, asiakastyytyväisyyden, toiminnan tehokkuuden ja päivystys- ja sairaalakäyntien määrän 
sekä muun palvelunkäytön näkökulmasta. 

Palveluntuottajan edellytetään hyödyntävän hyväksi todettuja, yhdessä sovittuja menettelytapoja sekä osallistuvan 
yhdessä sovittujen uusien menettelytapojen, innovaatioiden ja muiden hyvien käytäntöjen kehittämiseen ja 
levittämiseen maakunnan määrittämällä tavalla.  
 
Palveluntuottajan voidaan edellyttää osallistuvan erikseen perustettavaan maakunnan tai maakuntien Tutkimus-, 
kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI) -palvelukeskuksen tai verkoston toimintaan sekä alan TKI-toimintaan maakunnan 
määrittämällä tavalla.  
 
Palveluntuottajan edellytetään osallistuvan maakunnan eri toimijoiden ja sektoreiden väliseen yhteistyöhön esimerkiksi 

kuntien, järjestöjen, kasvupalvelujen ja muiden tuottajien kanssa maakunnan määrittämällä tavalla. Palveluntuottajan 

tulee esimerkiksi edistää alueen väestön hyvinvointia tarjoamalla asiantuntemustaan maakunnan, kuntien ja muiden 

toimijoiden käyttöön.  

4.9.3 Harjoittelijoiden vastaanottaminen 

Palveluntuottajan on noudatettava kansalliseen lainsäädäntöön ja hallintopäätökseen kirjattuja ehtoja. 

5 Palvelutuotantotapaan liittyvät ehdot 
 Yhteinen palveluyksikkö 

Palveluntuottajan on noudatettava kansalliseen lainsäädäntöön ja hallintopäätökseen kirjattuja ehtoja. 
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 Alihankinta 

Palveluntuottajan on noudatettava kansalliseen lainsäädäntöön ja hallintopäätökseen kirjattuja ehtoja. Alihankintaan 

liittyvien muutosten ja muiden tietojen ilmoitusmenettely on kuvattu tämän asiakirjan luvussa 8.2. 

6 Erityistilanteisiin varautumista koskevat ehdot 

 Vakuudet 
 

Maakunnalla on oikeus tarkistaa vakuuden määrää vuosittain toteutuneen laskutuksen perusteella. Vakuuksiin liittyvien 

muutosten ja muiden tietojen ilmoitusmenettely on kuvattu tämän asiakirjan luvussa 8.2. 

 

 Varautuminen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin 
Palveluntuottajalla on oltava riittävästi resursseja tuotantokatkosten välttämiseksi ja häiriötilanteisiin varautumista 

varten. Varautumisasiat on kuvattu palveluntuottajan valmius- ja varautumissuunnitelmassa, joka on toimitettava 

maakunnalle palveluntuottajan ilmoittautuessa asiakassetelituottajaksi ja joka muodostaa osan maakunnan 

varautumissuunnitelmaa. Varautumissuunnitelmassa pitää kuvata esimerkiksi palveluntuottajan 

johtamisjärjestelmät, valmius- ja varautumisasioiden vastuuhenkilöiden roolit sekä suunnitelma vaihtoehtoisista 

toimitiloista, lisähenkilöstöstä ja muista lisäresursseista häiriötilanteiden varalta. 

  Tartuntatautien torjunta 

Palveluntuottajan on noudatettava kansalliseen lainsäädäntöön ja hallintopäätökseen kirjattuja ehtoja. 

 Avustamisvelvollisuus toiminnan lakatessa 

Palveluntuottajan on noudatettava kansalliseen lainsäädäntöön ja hallintopäätökseen kirjattuja ehtoja. 

7 Valvontaan liittyvät ehdot 

 Palveluntuottajan omavalvonta 

Palveluntuottajan on toimitettava omavalvontasuunnitelma maakunnalle ilmoittautuessaan 

asiakassetelituottajaksi. Palveluntuottajan on toiminnassaan varmistettava, että ajantasainen 

omavalvontasuunnitelma on käyty läpi henkilökunnan kanssa ja sen jalkauttaminen on varmistettu käytännössä. 

 Maakunnan valvonta ja tarkastusoikeus 

Palveluntuottajan tai tämän alihankkijan toiminta ja toimitilat voidaan tarkastaa maakunnan toimesta ennalta 
ilmoittamatta ja ilman erillissyytä maakunnan ja valtakunnallisten tavoitteiden toteutumisen varmistamiseksi. 
Palveluntuottajan toiminta voidaan tarkistaa myös muiden tahojen toimesta olemassa olevan lainsäädännön puitteissa 
(esimerkiksi valvontaviranomaisten tarkastukset). 

Mikäli asiakas on tehnyt muistutuksen tai potilasvahinkoilmoituksen asiakassetelillä järjestettäviin palveluihin liittyen, 
palveluntuottajan vastuuhenkilö on velvollinen vastaamaan näihin viimeistään 30 päivän kuluttua ilmoituksen 
vastaanottamisesta. 
 
Mikäli asiakas on tehnyt kantelun palveluihin liittyen, valvovat viranomaiset toimittavat kantelun käsiteltäväksi 
maakunnan hallintosäännössä määrittämälle taholle. Palveluntuottajan vastuuhenkilö on velvollinen toimittamaan 
kanteluun liittyvät tiedot ja asiakirjat maakunnan hallintosäännössä määrittämälle taholle määräpäivään mennessä. 
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8 Viestintään, markkinointiin ja vuorovaikutukseen liittyvät ehdot 

 Viestintään, informaatioon ja markkinointiin liittyvät ehdot 

Palveluntuottajan tiedottamisen ja markkinoinnin on oltava asiallista, luotettavaa ja hyvän tavan mukaista. Ylisanoja tai 

vertailumuotoja ei saa käyttää. Tiedottamisella tai markkinoinnilla ei saa luoda tarpeetonta palvelujen kysyntää 

esimerkiksi tuotesijoittelun, bonusjärjestelmien, arvontojen tai muiden toimenpiteiden kautta. Hinnoista 

ilmoittamisen pitää tapahtua vertailukelpoisella tavalla siten, että asiakas tai asukas voi vaivatta päätellä 

julkisrahoitteisen palvelun sisällön ja mahdollisesti itse maksettavan osuuden, joka ei kuulu tämän palvelukuvauksen 

piiriin. Itse maksettava osuuden osalta (esim. toisen silmän leikkaus ilman asiakasseteliä tai toorista hajataitteisuutta 

vähentävä tekomykiö) palveluntuottajan tulee huomioida, että valinnanvapauslain mukaan 

asiakassetelipalveluntuottaja ei saa periä asiakkaalta maksuja asiakassetelillä annetuista palveluista vaan kyseessä on 

oltava jokin muu palvelu. Lisäpalvelujen myyntiä asiakkaalle ei sallita tehtävän leikkauspäivänä. Asiakkaan tulee tietää 

etukäteen, mitä lisäpalveluja hänelle tarjotaan ja kuinka paljon hän joutuu niistä itse maksamaan. Lisäpalveluista ja 

hinnoista asiakkaan tulee saada tieto etukäteen myös kirjallisena.  

Palveluntuottajan on viestittävä palvelujen sisällöstä ja toimintaohjeista käyttäen eri kanavia, jotka ovat saavutettavia 
ja esteettömiä. Palveluntuottajan on ylläpidettävä julkisessa tietoverkossa ajantasaista tietoa vähintään 
palveluntuottajan yhteystiedoista, aukioloajoista, ajanvarausohjeista, asiakasmaksuista, palveluun pääsyn 
tosiasiallisista odotusajoista sekä laatupoikkeamista ja asiakastyytyväisyydestä maakunnan määrittämiä mittareita 
käyttäen. Asiakkaille tulee selkeästi ja aktiivisesti tiedottaa mahdollisuudesta valita palveluja antava ammattihenkilö tai 
ammattihenkilöiden moniammatillinen ryhmä, sekä ammattihenkilön valintaan liittyvästä prosessista. Palveluntuottaja 
on velvollinen pitämään asiakkaiden saatavilla tiedot palveluntuottajan sosiaali- ja ammattihenkilöiden 
moniammatillisista ryhmistä. Lisäksi palveluntuottajan on tiedotettava asiakkaan osallistumis- ja 
vaikuttamismahdollisuuksista, tämän oikeussuojakeinoista (muun muassa muistutukset, kantelut, valitukset, 
potilasvahinkoilmoitukset, potilas- ja sosiaaliasiamiehen palvelut) ja palveluntuottajan asiakaspalauteprosesseista. 
Uusien tiedottamisvelvoitteiden ilmetessä, maakunta voi tehdä näistä erillispäätöksen, joka palveluntuottajan tulee 
panna toimeen viimeistään 30 päivän kuluessa siitä kuin palveluntuottajan nimeämä yhteyshenkilö on saanut 
maakunnan päätöksen tietoonsa kirjallisesti.  
 
Palveluntuottajan on julkaistava omavalvontasuunnitelma sekä omavalvontasuunnitelman seurantaan perustuvat 

havainnot ja niihin perustuvat toimenpiteet julkisessa tietoverkossa ja muilla niiden julkisuutta edistävillä tavoilla.  

Yllä kuvatut tiedot on oltava saatavissa palveluyksikkö- ja toimipistekohtaisesti. Tarvittaessa asiakkailla tulee olla 
lakisääteisten velvoitteiden puitteissa mahdollisuus henkilökohtaiseen neuvontaan ja ohjaukseen sekä tulkkaus- ja 
käännöspalveluihin. 
  
Yllä kuvatut ajantasaiset ja oikeat tiedot on myös toimitettava viivytyksettä maakunnalle maakunnan päättämää 
tietojärjestelmää hyödyntäen.  
 
Palveluntuottajan täytyy osallistua ilman erillistä korvausta maakuntien, kuntien, sosiaali- ja terveysministeriön (STM), 

Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) ja muiden viranomaisten yhteisen tiedostusmateriaalin levittämiseen 

maakunnan päättämällä, kohtuullisella tavalla, kuten kiinnittämällä viranomaisten toimittamaa materiaalia 

ilmoitustaululle tai asettamalla sitä asiakkaiden saataville odotushuoneisiin.  

 Vuorovaikutukseen liittyvät ehdot 

Maakunnan hallintopäätöksen ja valinnanvapauslain mukaisesti palveluntuottajan on oltava aktiivisessa 
vuorovaikutuksessa maakunnan ja muiden toimijoiden kanssa. Näihin tilanteisiin liittyviä minimikriteerejä on kuvattu 
tässä palvelukuvauksessa. Maakunta ja muut viranomaiset kuten Terveyden ja hyvinvoinnin laitos voivat soveltuvin 
osin päättää näistä prosesseista tarkemmin muualla. Palveluntuottajan ilmoitukset tulee tehdä kirjallisesti, 
lähtökohtaisesti sähköisesti ja niiden saapuminen perille tulee varmistaa kaikilla käytössä olevilla keinoilla.  
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8.2.1 Menettelytavat merkittävien muutosten ilmoittamiseksi 

Merkittävinä pidettäviä ovat muutokset, jotka voivat aiheuttaa palvelutuotantokatkosriskin, asiakasturvallisuusriskin 
tai merkittävästi heikentää palveluntuottajaksi ilmoittautumistilanteessa kuvattua palvelun laatutasoa. 
[Merkittävän muutoksen määritelmää voi tarkentaa tähän maakunnan toimesta toimialakohtaisesti.] 
Vastuuhenkilöiden, henkilöstörakenteen, palveluprosessien tai asiakaspalveluprosessien muutos ei saa aiheuttaa 
palvelutuotantokatkoksia. Palveluntuottajan on ilmoitettava mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ilmoittaa 
maakunnalle ja asiakasseteliasiakkaille odotettavissa olevista muutoksista. Palveluntuottajan on huolehdittava 
toiminnassaan siitä, että mahdolliset toimintatapojen muutokset on käyty läpi henkilökunnan kanssa ja niiden 
viivytyksetön jalkauttamien on varmistettu käytännössä. Palveluntuottajalla ei ole oikeutta vaihtaa palvelunkuvauksen 
kuvaamia vastuuhenkilöitä tai palveluun käytettävää henkilöstöä ilman maakunnan suostumusta. Maakunta ei korvaa 
muutoksista aiheutuneista kustannuksia. 
 
Mikäli maakunta tulkitsee palveluntuottajan ilmoittaman muutoksen olevan merkittävä, maakunnan nimeämä 
yhteyshenkilö tekee kirjallisen ilmoituksen muutoksen hyväksymisestä. Maakunta voi olla hyväksymättä 
palveluntuottajan esittämiä muutoksia vain perustellusta syystä kuten niiden ristiriitaisuuden nykylainsäädännön tai 
hallintopäätöksen ehtojen kanssa. Maakunta toimittaa ilmoituksensa kaikille kyseistä palvelua tuottaville 
palveluntuottajille sähköisesti tai muulla tavoin. Maakunnan katsotaan hyväksyneen palveluntuottajan ilmoittama 
merkittävä muutos 30 päivän kuluessa siitä, kuin maakunnan nimeämä yhteyshenkilö on saanut palveluntuottajan 
kirjallisen ilmoituksen merkittävästä muutoksesta tietoonsa, mikäli yhteyshenkilön päätös ei ole tähän mennessä 
saapunut palveluntuottajalle. 
 
Palveluntuottajan tulee välittömästi ilmoittaa maakunnalle, asiakasseteli-asiakkailleen ja julkisessa tietoverkossa, mikäli 
tämä ei pysty täyttämään tämän palvelukuvauksen mukaisia velvoitteita sekä korjata puutteet mahdollisimman pian. 
Jos palveluntuottaja ei pysty kohtuullisessa ajassa korjaamaan puutteita maakunnan hyväksymällä tavalla, tarvittaessa 
yhteistyössä toisen palveluntuottajan kanssa, tai maakunta ei hyväksy palveluntuottajan ilmoittamaa merkittävää 
muutosta palvelujen toteuttamiseen liittyen, maakunnalla on puutteesta riippuen oikeus ryhtyä hallintopäätöksen 
luvun 11 mukaisiin toimenpiteisiin.  
 

8.2.2 Muut menettelytavat 
 
Palveluntuottajan on viivytyksettä ilmoitettava maakunnan nimeämälle yhteyshenkilölle ja valvontaviranomaiselle 
kaikista sellaisista tiedossaan olevista olennaisista asioista, joita koskee raportointivelvoite tai joilla saattaisi olla 
vaikutusta palveluntuottajan velvollisuuksien tai asiakkaan oikeuksien toteutumiseen, asiakas- tai 
potilasturvallisuuteen, tietoturvaan tai tietosuojaan.  
 
Palveluntuottaja on velvollinen ilmoittamaan maakunnan nimeämälle asiakasseteli-yhteyshenkilölle ilman aiheetonta 
viivytystä, mikäli:  

 Asiakkaan palvelujen yhteensovittamisessa tai ohjauksen, neuvonnan ja tuen järjestämisessä havaitaan 
ongelmia;  

 Lakisääteisten odotusaikojen toteutumisessa havaitaan ongelmia; tai  

 Valvontaviranomainen on kohdistanut palveluntuottajaan toimenpiteitä.  
 
Palveluntuottaja on velvollinen ilmoittamaan maakunnan liikelaitokselle viipymättä, mikäli asiakas tarvitsee tämän 
palvelukuvauksen mukaisia palveluja kattavamman palvelukokonaisuuden. Ilmoitus voi asiakkaan hyväksynnällä 
tarkoittaa esimerkiksi ilmoitusta asiakkaan valitsemaan sosiaali- ja terveyskeskukseen tai lähetettä 
erikoissairaanhoitoon. Ilmoitukset on tehtävä lakien, asetusten ja maakunnan liikelaitoksen määrittämällä tavalla.  

9 Tietotuotantoon liittyvät ehdot 

 Tiedon tuottaminen 

Palveluntuottajan on noudatettava kansalliseen lainsäädäntöön ja hallintopäätökseen kirjattuja ehtoja. 
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 Rekisterinpito 

Palveluntuottajan on noudatettava kansalliseen lainsäädäntöön ja hallintopäätökseen kirjattuja ehtoja. 

 Tietojärjestelmät 

Palvelun tuottajan on oltava sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta annetun lain (xxx/2018) mukaisessa 
palvelutuottajien rekisterissä ja liittyneenä valtakunnallisten sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäpalvelujen 
käyttäjäksi. Leikkauksia tarjoavalla palveluntuottajalla tulee olla valmius sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen 
sähköisestä käsittelystä annetun lain (159/2007) mukaisesti KanTa-palvelujen sekä palveluntuottajille tarkoitetun 
sähköisen asiakasseteliportaalin käyttöönottoon.  
 
Palvelun tuottajalla tulee olla erityisesti valmius: 
1. potilaskertomustietojen sähköiseen välittämiseen kansallisesti määritellyn mukaisella tiedostoformaatilla ja 
2. omien tietojen siirtämiseen sähköisen potilastiedon arkistoon (eArkisto). 
3. olla valmius ottamaan käyttöön sähköinen lähete sähköisen asiakasseteliportaalin kautta 
4. huolehtia oman henkilöstönsä väestörekisterikorttien, henkilöstökorttien/toimikorttien käyttöön ottamisesta 
asiakassetelitoiminnassa sekä asiakasseteliportaalin käyttöoikeuksien myöntämisestä ja poistamisesta ja 
henkilöstökorttien/toimikorttien poistamisesta työsuhteen päätyttyä.  
 
Palvelun tuottajalla tulee olla käytössään sähköinen laskutusjärjestelmä. 
 

 Salassapito ja tietosuoja 

Palveluntuottajan on noudatettava kansalliseen lainsäädäntöön ja hallintopäätökseen kirjattuja ehtoja. 

 Tiedon hallinta ja luovutus 

Palveluntuottajan on toimitettava hoitopalaute maakunnan ilmoittaman ajan kuluessa leikkauksesta 
(kaihileikkauksessa ja laskimokirurgiassa kahden viikon kuluessa) asiakkaalle, lähettävälle lääkärille ja maakunnan 
liikelaitokselle. Hoitopalautteen tulee sisältää maakunnan määrittämät tiedot (esim. kaihileikkauksessa 
esitutkimustiedot, kohta 4.2.2, soveltuvin osin ja leikkauskertomus linssitietoineen). Hoitopalautteen toimittaminen 
maakunnalle sähköisenä asiakasseteliportaalin välityksellä edellytetään myös laskun maksamiseksi palveluntuottajalle. 
Palvelun tuottajan on seurattava erikseen sovittuja laatuparametreja sekä raportoitava niistä maakunnalle. 
 
Palvelun tuottajan on informoitava maakuntaa kaikista Terveydenhuollon oikeusturvakeskukselle (TEO) tehdyistä 
potilasvahinkoilmoituksista, jotka liittyvät asiakassetelijärjestelmään. Palveluntuottajan tulee raportoida 
puolivuosittain maakunnalle leikkausten yhteydessä esiintyneistä maakunnan erikseen määrittelemistä 
komplikaatioista. Palveluntuottajan on lisäksi toimitettava maakunnan tai valvontaviranomaisen pyytäessä 
maakunnalle selvitykset toimintaan liittyvistä erityistilanteista, kuten esimerkiksi palveluntuottajan tekemistä 
poikkeuksellisista lähetteistä, kuolemantapauksista ja vaarallisista haittatapahtumista.  
 
Palveluntuottajan on toimitettava maakunnalle sen järjestämisvastuun toteuttamiseksi tarvittavat tiedot palvelujen 
toteutumisesta. Palveluntuottajan on säännöllisesti toimitettava maakunnalle kunkin toimipisteensä toiminnan 
seurantaan ja maksatukseen tarvittavat lakisääteiset tiedot   

- asiakkaista, 
- asiakkaille annetuista palveluista sekä suoritetuista toimenpiteistä, 
- palvelujen vaikutuksista, ja 
- palvelujen kustannuksista 

sekä muut tarvittavat tiedot, kuten tiedot 
- asiakaspalautteesta ja asiakastyytyväisyydestä; 
- palveluun pääsyn tosiasiallisista odotusajoista (eri ammattihenkilöiden fyysiset, sähköiset ja puhelinpalvelut 

raportoidaan erikseen); 
- palvelujen laadun valvonnasta, laatupoikkeamista sekä niiden johdosta tehdyistä toimenpiteistä (esim. 

laskimoiden lämpökatetritoimenpiteen yhteydessä esiintyneet komplikaatiot kuten infektiot, sairauslomaa 
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edellyttävät verenpurkaumat, palovammat ja hermovauriot sekä syvien laskimoiden veritulpat tulee 
raportoida puolivuosittain); 

- potilasturvallisuudesta; 
- asiakkaiden ja potilaiden tekemistä reklamaatioista, korvausvaatimuksista ja potilasvahinkoilmoituksista, 

reklamaatioihin johtaneista syistä sekä niiden johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja ratkaisuista; 
- asiakassetelipalveluja koskevista julkisoikeudellisista valituksista, muistutuksista, kanteluista ja 

rikosilmoituksista samoin kuin kaikkia edellä mainittuja koskevista ratkaisuista; 
- henkilöstön täydennys- ja lisä koulutuksesta; 
- tiloihin tai välineisiin liittyvistä merkittävistä puutteista kuten sisäilmaongelmista ja niiden johdosta 

tehdyistä toimenpiteistä; 
- asiakkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien toteutumisesta sekä näiden johdosta tehdyistä 

toimenpiteistä; ja 
- asiakasmaksun määräytymisen edellyttämät tiedot sekä tiedot käyttämättä jääneistä ajoista perityistä 

maksuista. 
 

Nämä tiedot pitää toimittaa maakunnalle maakunnan erikseen päättämässä muodossa ja aikataulussa. Kuukausittain 
toimitettavat tiedot tulee toimittaa viimeistään kunkin kuukauden x. päivänä. Vuosittain toimitettavat tiedot (mukaan 
lukien järjestämislain mukaiset tiedot, tilaajavastuulain alaiset todistukset ja selvitykset sekä tilinpäätös) tulee toimittaa 
viimeistään kunkin vuoden helmikuun x. päivänä. Tiedot pitää toimittaa maakunnan määräämiä valtakunnallisia 
tietojärjestelmiä ja tietorakennetta sekä kansallisia määräyksiä noudattaen. Osa tiedoista (esim. henkilöstön 
täydennyskoulutustiedot) voidaan myös maakunnan päätöksellä toimittaa esimerkiksi palveluntuottajan 
vuosikertomuksen muodossa.  
 
Palvelutapahtuman päättyessä, palvelujen järjestämisen ja toteuttamisen kannalta olennaisten tietojen 

luovuttamisesta ja säilyttämisestä on sovittava maakunnan kanssa. Tämä on toteuttava lakisääteisten määräaikojen, 

säilytysaikojen ja maakunnan kokonaisarkkitehtuurin mukaisesti.  

Maakunnan lisäksi palveluntuottajan pitää luovuttaa tietoja myös muille viranomaisille kuten Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitokselle, valvontaviranomaiselle sekä kuntien hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisestä vastaaville 

viranomaisille. Palveluntuottajan on annettava maksuliikenteen hallinnoimiseksi Kansaneläkelaitokselle 

salassapitosäännösten estämättä maakunnan erikseen määrittelemät tiedot eli vähintään yksilöivät tiedot 

palveluntuottajan asiakkaista, näiden listautumispäivistä, asiakkaille annetuista palveluista sekä suoritetuista 

toimenpiteistä ja niihin liittyvistä kustannuksista. Julkisessa tietoverkossa tulee myös jakaa anonyymiä tietoa 

maakunnan määrittämällä tavalla.  

Asiakkaita ja palvelutuotantoa koskevan tiedon tuottaminen, julkaiseminen ja jakaminen muiden palveluntuottajien 
kanssa pitää toteuttaa tietosuojasäädöksiä ja muuta lainsäädäntöä noudattaen ja ne ovat palveluntuottajan vastuulla 
ilman erilliskorvauksia. Palveluntuottajan on myös varmistettava, että palvelujen järjestämisen ja toteuttamisen 
kannalta tarpeelliset tiedot siirtyvät osapuolelta toiselle asiakkaiden palvelukokonaisuuksien eri vaiheissa. Tämä 
mahdollistaa sen, että jokaisen potilaan ja asiakkaan asiakirjat muodostavat hänen hoitonsa tai huoltonsa kannalta 
välttämättömän jatkuvan kokonaisuuden, johon hoitoa ja huoltoa koskevat ratkaisut tulee perustaa. Tiedon 
luovutuksen oikeusperusteena on oltava lain säännös tai asiakkaan suostumus. Asiakas voi esittää tarkastuspyynnön tai 
virheen oikaisupyynnön rekisterinpitäjälle eli maakunnalle tai, jos palveluntuottajan ja maakunnan välillä on asiasta 
erikseen sovittu, suoraan palveluntuottajalle.  
 
Tiedot pitää toimittaa viranomaisille ja muille palveluntuottajille maakunnan määräämässä muodossa ja aikataulussa 
sekä noudattaen kansallisia määräyksiä.   
 

 Immateriaalioikeudet 

Palveluntuottajan on noudatettava kansalliseen lainsäädäntöön ja hallintopäätökseen kirjattuja ehtoja. 

10 Korvauksiin liittyvät ehdot 

Palveluntuottajan on noudatettava kansalliseen lainsäädäntöön ja hallintopäätökseen kirjattuja ehtoja. 
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11 Palvelupoikkeamat ja muut virheet  

 Virhe, virheestä informointi sekä virheen korjaamisen määräajat 

Palveluntuottajan on noudatettava kansalliseen lainsäädäntöön ja hallintopäätökseen kirjattuja ehtoja. 

 Menettely ja seuraamukset virheestä 

Palveluntuottajan on noudatettava kansalliseen lainsäädäntöön ja hallintopäätökseen kirjattuja ehtoja. 

12 Vahingonkorvauksiin liittyvät ehdot  

Palveluntuottajan on noudatettava kansalliseen lainsäädäntöön ja hallintopäätökseen kirjattuja ehtoja. 

13 Tietyllä maakunnan alueella toimivia toimipisteitä koskevat ehdot 

Palveluntuottajan on noudatettava kansalliseen lainsäädäntöön ja hallintopäätökseen kirjattuja ehtoja. 

 


