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Ohje voimassa 1.7.2021 alkaen. 
 

Palveluseteli  

Palveluseteli on Hämeenkyrön kunnan terveyspalveluiden myöntämä maksusitoumus, 

jolla kunta sitoutuu maksamaan setelissä mainitun summan hyväksymänsä yrityksen 

erikoislääkärin palvelusta. Palvelusetelin myöntämiselle on oltava lääketieteellinen peruste 

ja se arvioidaan myöntäjäkunnan terveyspalveluissa (hoitava lääkäri ja ylilääkäri). 

Palveluseteli kattaa osoitetun palvelusetelituoteen mukaisen erikoislääkärikäynnin tai 

toimenpiteen ja on voimassa 3 kk myöntämispäivästä. Palvelusetelitoiminta perustuu lakiin 

sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (24.7.2009/569). 

Potilaan oma maksuosuus 

Palveluseteli korvaa julkisen erikoissairaanhoidon palvelua, minkä vuoksi 

omavastuuosuudet noudattavat Palvelusetelilain 7 § 2 mom: ” Sosiaali- ja 

terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 4 ja 5 §:ssä asiakkaalle 

maksuttomiksi säädettyjen sosiaali- ja terveyspalvelujen hankkimiseksi annettavan 

palvelusetelin arvo tulee määrätä niin, että asiakkaalle ei jää maksettavaksi 

omavastuuosuutta.” Maksuttomuus omavastuuosuutta koskien liittyy alle 18-

vuotiaiden polikliinisiin käynteihin ja lyhytjälkihoitoisesti tehtäviin polikliinisiin 

toimenpiteisiin (ei leikkaussalitoimenpiteet).  

PALVELUSETELIN ARVO (OmaVaana-seteli) ON KUNNAN MAKSUOSUUS! 

Omavastuuosuus voi olla korkeampi riippuen siitä, minkä palvelusetelituottajan potilas itse 

valitsee. Oma maksuosuutesi selviää saamastasi palveluseteliohjeesta.  

Lain mukaan palveluseteli ei kerrytä asiakasmaksukattoa eikä omavastuuosuudesta voi 

saada sairausvakuutuskorvausta (KELA-korvaus). Matkakustannuksista voi saada 

korvauksen sairausvakuutuslain mukaan. 

https://stm.fi/terveydenhuollon-maksukatto
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Potilaan oma maksuosuus palvelun käytöstä (omavastuuosuus) on:  

 

 

Lain mukaan palveluseteli ei kerrytä asiakasmaksukattoa eikä omavastuuosuudesta voi 

saada sairausvakuutuskorvausta (KELA-korvaus). Matkakustannuksista voi saada 

korvauksen sairausvakuutuslain mukaan. 

Jos käynnin yhteydessä sovitaan hankittavaksi muita palveluita kuin mitä seteliin on kirjattu, 

joutuu potilas maksamaan niiden kustannukset kokonaisuudessaan itse. Näistä itse 

maksetuista palveluista voi saada sairausvakuutuskorvauksen. Takautuvasti 

palveluseteleitä ei myönnetä. 

 

 

https://stm.fi/terveydenhuollon-maksukatto
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Peruuttamattoman käynnin maksu 

Jos potilas ei mene varaamalleen ajalle, pitää siitä ilmoittaa palveluntuottajalle viimeistään 

edellisenä päivänä. Muussa tapauksessa lääkäripalveluyrityksellä on oikeus periä 

käyttämättä jääneestä käynnistä asetuksen mukainen maksu suoraan potilaalta. Tätä 

maksua kunta ei maksa. 

Palvelusetelin tuottajat vuosina 2020-2023  

Coronaria, Coxa, Johanneksen klinikka, Mehiläinen, Pihlajalinna, Terveystalo ja Pirte 

(ent. Tullinkulman Työterveys). HUOM! Mahdollisten tuottajien käyttö on palvelusetelin 

(tuotenumero ja tuoteryhmä) mukaisia! 

Palvelusetelin käyttäminen ja palvelun tuottajan valinta 

Jos potilas ei halua ottaa vastaan palveluseteliä, on potilaalla oikeus valita tehtäväksi lähete 

julkiseen erikoissairaanhotoon (yleensä tällä alueella TAYS). Potilaan tulee olla tietoinen 

tässä tilanteessa mahdollisesti pidemmästä hoitoon pääsyajasta kuin palveluseteliä 

käyttäen. Polikliininen maksuosuus ja toimenpidemaksuosuus ovat halvimman 

palvelusetelituottajan omavastuuosuuksien mukaiset (ks. edellä kohta oma maksuosuus).  

Potilaalle myönnetystä palvelusetelistä ja palveluseteliohjeesta löytyy, miltä yksityiseltä 

palvelutuottajalta juuri kyseinen myönnetty palvelu on saatavana. Potilaalla on 

valinnanvapaus valita palveluntuottaja esimerkiksi oman maksuosuuden perusteella, 

palveluntuottajan sijainnin perusteella tai hoitoon pääsyjonon  perusteella. Potilaalla on 

mahdollisuus selvittää palveluntuottajilta ne erikoislääkärit, jotka palvelua tarjoavat.  

Huomioitavaa on, että vain palvelusetelinmukaiset tuottajat ovat mahdollisia käytettäväksi 

ja niiltä tuottajilta voi varata ajan! On myös huomioitavaa, että aikaa varatessa tulee mainita, 

että palvelu hankintaan palvelusetelillä! Kaikilta erikoislääkäreiltä ei voi hankkia palvelua 

palvelusetelillä! 
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POTILAS VARAA ITSE AJAN PALVELUNTUOTTAJALTA JA MYÖS ESTYNEENÄ ITSE 

PERUU AJAN! 

Palvelusetelituottajien yhteystiedot 

TOIMIPISTE OSOITE PUHELINNUMERO 

Pihlajalinna Koskilinikka 

Hatanpäänvaltatie 1, 
33100 Tampere 010 312 010 

Pihlajalinna Hämeenkyrö 
Härkikuja 2, 39100 
Hämeenkyrö 010 312 111 

Mehiläinen Tampere 
Finlayson 

Itäinenkatu 3, 33210 
Tampere 010 41 400 

Terveystalo Tampere 
Rautatienkatu 27, 
33100 Tampere 030 6000 

Terveystalo Tampere Lielahti 
Antti Possin kuja 1, 
33400 Tampere 030 6000 

Johanneksen klinikka  
Satakunnankatu 28, 
33210 Tampere 020 70 7000 

Pirte / Tullinkulman työterveys 

Kauppakeskus 
Ratina, 4. krs 
Vuolteenkatu 1, 
33100 Tampere 03 5656 4600 

Coxa  
Biokatu 6, 33520 
Tampere 03 311 715 

Coronaria  
Hämeenkatu 16, 
33200 Tampere 010 205 3300 

 

HUOM! Palvelusetelituottajilla voi olla myös muita toimipisteitä esim. lähempänä potilaan 

kotikuntaa / kunnassa, mistä palvelun voi saada.  
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Käynnille mukaan 

• Palveluseteli ja lääkärin tekemä lähete (ilman palveluseteliä palvelun käytön maksu 

tulee maksaa itse kokonaisuudessaan), henkilöllisyystodistus 

• Mahdolliset liitteet: lääkelista, laboratoriotulokset, kuvantamislausunnot, sydänfilmit, 

aiemmat lausunnot jne. (lähettävä lääkäri arvio liitemateriaalin tarpeen) 

Lisätietoa 

Hämeenkyrön sosiaali- ja terveyskeskuksen avosairaanhoidon henkilökunta antaa 

tarvittaessa lisätietoa.  

Sähköisesti kunnan kotisivuilta www.hameenkyro.fi: 

Palvelusetelituottajat ja hinnasto, erikoislääkärikonsultaatiot ja diagnostiset tutkimukset 

 

Palvelusetelituottajat ja hinnasto, kirurgiset toimenpiteet 

 

 

 
 
 
 

https://www.pirkkala.fi/site/assets/files/8933/esh_palse_2020-2023_avohoito_ja_diagnostiikka.pdf
https://www.pirkkala.fi/site/assets/files/8933/esh_palse_2020-2023_lyhytjalkihoitoiset_toimenpiteet.pdf

