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ERIKOISSAIRAANHOIDON PALVELUSETELI
Erikoissairaanhoidon toimenpiteiden hankkimisessa rekisteröidyiltä palveluntuottajilta noudatetaan
1.1.2018 alkaen alla olevia hintoja ja tuotteita. Päätöksen palvelusetelistä tekee vakituinen
terveyskeskuslääkäri tai terveyskeskuksen ylilääkäri.
Erikoislääkärikäynnit
Fysiatrian erikoislääkärin vastaanottokäynti
Ihotautilääkärin vastaanottokäynti
Lastenkirurgian erikoislääkärin vastaanotto
Neurokirurgin vastaanottokäynti
Plastiikkakirurgin vastaanottokäynti. Mukana tarvittaessa Kuusamossa
otetut (alle 6 kk) mammografiakuvat.

75 €
75 €
75 €
75 €
75 €

Erikoislääkärikäynnit + toimenpiteet
Hermojuuripuudutushoito/ puudutus

234 €

Kuvantamistutkimukset
Magneettitutkimus

155 €

Yleistä
Kuusamon kaupunki on v. 2010 ottanut käyttöön palvelusetelin eräiden erikoissairaanhoidon palveluiden
hankkimiseksi niitä tarvitseville kuntalaisille. Palveluseteliä voidaan käyttää sovittujen erikoislääkäreiden
vastaanottokäynteihin, kuvantamiseen ja hermojuuripuudutuksiin. Isompiin toimenpiteisiin ja leikkauksiin ei
palveluseteliä enää myönnetä.
Palvelusetelin myöntämisessä noudatetaan seuraavia käytäntöjä
1. Palveluseteli voidaan antaa vain sellaiselle kuntalaiselle, jolle tutkimuksen tekeminen on sairauden
hoitamiseksi tarpeellinen. Tarpeellisuuden arvioinnissa käytetään tarvittaessa kansallisia
kiireettömän hoidon kriteerejä. Ellei tutkimus ole sairauden vuoksi tarpeellinen, palveluseteliä ei
voida antaa. Erikoislääkäreiden vastaanottokäyntiin palveluseteli myönnetään vain silloin kun
palvelua ei ole tarjottavana oman perustason erikoissairaanhoidon puitteissa.
2. Palvelusetelin tarjoamisesta kunkin potilaan kohdalla päättää vakituinen terveyskeskuslääkäri tai
terveyskeskuksen ylilääkäri.
3. Potilas voi kieltäytyä palvelusetelistä, jolloin hänen hoitonsa on järjestettävä muulla tavoin.
4. Arvion tutkimuksista tai hoidoista tekee vakituinen terveyskeskuksen lääkäri.
5. Kun kohdan 4 tarkoittama hoitava lääkäri tekee arvion tutkimuksen tai hoidon tarpeellisuudesta, hän
voi kertoa potilaalle palvelusetelimahdollisuudesta ja ohjata potilaan tarvittaessa
palvelusetelipäätöstä varten ylilääkärille tai terveyskeskuksen vakituiselle lääkärille.
6. Palveluseteliä tarjottaessa potilasta on riittävästi informoitava palvelusetelin arvosta, rekisteröityjen
palveluntuottajien tutkimus- ja hoitohinnoista sekä potilaan maksettavaksi jäävästä
omavastuuosuudesta.
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7. Ylilääkäri tai hoitava vakituinen lääkäri voi sopia potilaan kanssa, että tarpeelliset potilasta ja hänen
sairauttaan koskevat asiakirjat toimitetaan potilaan valitsemalle palveluntuottajalle
terveyskeskuksen toimesta. Mikäli potilas itse haluaa ottaa yhteyttä palveluntuottajiin, hänelle on
annettava tarpeelliset sairautta koskevat asiakirjat.
8. Palvelusetelipäätöksen kunkin potilaan kohdalla tekee ylilääkäri tai muu vakituinen
terveyskeskuksen lääkäri ja päätöksestä on annettava potilaalle kirjallinen asiakirja, jossa on
kerrottu myös palvelusetelilain (24.7.2009/569) 13 §:n mukaisesta mahdollisuudesta tehdä
päätöksestä oikaisuvaatimus.
9. Palvelusetelipäätöksistä on pidettävä luetteloa.
Palvelusetelien tuottajille
Kunta hyväksyy palvelujen tuottajan:
1) joka on merkitty ennakkoperintärekisteriin;
2) joka täyttää kyseiselle toiminnalle yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetussa
laissa (603/1996) ja yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa (152/1990) asetetut
vaatimukset;
3) jonka tuottamat palvelut vastaavat vähintään sitä tasoa, jota edellytetään vastaavalta
kunnalliselta toiminnalta;
4) jolla on potilasvahinkolain (585/1986) mukainen vakuutus tai muu vastuuvakuutus, jonka
vakuutusmäärän voidaan palvelutoiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen arvioida riittävän
toiminnasta mahdollisesti aiheutuvien henkilövahinkojen korvaamiseen ja joka muilta
ehdoiltaan vastaa tavanomaista vastuuvakuutuskäytäntöä; ja
5) joka täyttää kunnan erikseen asettamat asiakkaiden tai asiakasryhmien tarpeisiin,
palvelujen määrään tai laatuun tai kunnan olosuhteisiin liittyvät taikka muut vastaavat
vaatimukset.
Palvelun tuottajan on toimitettava kunnalle todistus tai muu luotettava selvitys kohtien 1-4
täyttymisestä esim. toimittamalla: palvelutasokuvaus, ennakkoperintärekisteri, yrityksen
kaupparekisteriote, tasekirja (tilinpäätös ja toimintakertomus), verovelkatodistus, todistus
maksetuista eläkemaksuista (työeläkekassa tai eläkevakuutusyhtiö) ja kopio mahdollisesta
sertifikaatista.
Palvelusetelijärjestelmänä käytetään PSOP – parasta palvelua sähköistä palveluseteliostopalvelujärjestelmää. Tuottajan tulee rekisteröityä ja hakeutua palvelusetelituottajaksi
PSOP-järjestelmän kautta. Tällä hetkellä on menossa siirtymäkausi omasta järjestelmästä
sähköiseen järjestelmään.
Tässä vaiheessa Kuusamossa ei ole kohdan 5 mukaisia muita vaatimuksia.
Erityisvaatimuksia saatetaan asettaa tulevaisuudessa, jolloin tuottajille ilmoitetaan niistä
erikseen.

Tämä asiakirja korvaa aikaisemman 24.1.2017 tehdyn yhteenvedon palvelusetelituotteista.

