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TUOTTAJAKSI HAKEUTUMINEN TOIMENPITEET AIKATAULU VASTUU 

Aluehallintoviraston/ Valviran lupaprosessi 

Palveluntuottaja jättää 

toimilupahakemuksen 

Aluehallintovirastolle. 

Jyväskylän kaupungin avosairaanhoidon 

vastaava lääkäri tekee lausunnon AVI:lle 

hakemuksen liitteeksi tarkastettuaan 

tuottajan kelpoisuuden. 

Toimilupa on haettava ja päätös 

saatava ennen palveluntuottajaksi 

hakeutumista. 

Palveluntuottaja  

Aluehallintovirasto 

Vastaava lääkäri 

Tuottajien informointi ennen hakeutumista 

kokeiluun 

Neuvonta, ohjaus, kysymyksiin 

vastaaminen. 

Tuottajatilaisuudet 

valmisteluvaiheessa. 

Tuottajakohtainen neuvonta 

tarvittaessa. 

Järjestäjä 

Hakemuksen tekeminen Palveluntuottaja tekee hakemuksen 

Palse.fi –portaaliin ja tallentaa sinne 

kaikki vaadittavat liitteet. 

Hakemus voidaan tehdä, kun kaikki 

vaadittavat liitteet ovat valmiina.  

Palveluntuottaja 

Hakemuksen vastaanottaminen ja 

tarkistaminen 

Hakemuksen ja liitteiden tarkistaminen. 

Tuottajan toimitiloihin tehdään 

hyväksymiskäynti. 

Käsitellään viikon sisällä hakemuksen 

saapumisesta.  

Järjestäjä 

Hakemuksen tarkentaminen Mahdolliset lisäselvitykset ja 

tarkennukset hakemukseen. 

Ennen päätöksen tekemistä. Järjestäjä 

Palveluntuottaja 

Takaisin pääsivulle

https://palse.fi/


TUOTTAJAN HYVÄKSYNTÄ JA 

TUOTANTOON VALMISTAUTUMINEN 
TOIMENPITEET AIKATAULU VASTUU 

Hyväksymispäätös Valmistelija tekee päätöspohjan, toimialajohtaja 

tekee päätöksen Twebissä. Liitteeksi laitetaan 

tuottajahakemus. 

Kirjaamo lähettää päätöksen tiedoksi tuottajalle ja 

järjestäjälle. 

Päätös tehdään, kun hakemus on 

kunnossa ja toimitilat käyty 

tarkastamassa.  

Valmistelija (palvelupäällikkö), 

toimialajohtaja, kirjaamo 

Hakemuksen hyväksyminen Effectorissa Hyväksynnän tekeminen Effectorissa. Tuottajan 

tiedot tulevat näkyviin Palse.fi -portaalissa 

hyväksymistä seuraavana päivänä. 

Hyväksyntä voidaan tehdä heti, 

kun hyväksymispäätös on tullut 

kirjaamosta. 

Järjestäjä 

Sopimuksen tekeminen Sopimuksen valmistelu ja allekirjoittaminen. 

Liitteet: 
- sääntökirja

- hyväksymispäätös

- käyttöoikeussopimus  (Effica)

- virtuaaliyhteyssopimus

- sopimus rokotusohjelman mukaisista rokotuksista

- vastuunjakotaulukko

Mahdollinen sopimusneuvottelu. 

Sopimus voidaan tehdä, kun 

hyväksymispäätös on tehty. 

Järjestäjä 

Toimialajohtaja 

Palveluntuottaja 

Tuottajan ICT -valmiudet Virtuaaliyhteyksien käyttöönotto, Effican 

käyttöönottovalmiudet. 

Tuottajan edustajien perehdyttäminen 

potilastietojärjestelmään ja valintaportaalin 

käyttöön. 

Käyttöönoton valmistelut voidaan 

aloittaa heti, kun 

hyväksymispäätös on tehty.  

Käyttöönotto vie aikaa 

korkeintaan 3 viikkoa. 

Tietohallinto 

Sovellusasiantuntijat 

Sairaanhoitopiiri 

Tuottajan perehdytys Perehdytyksen sisältö: sääntökirja, 

vastuunjakotaulukko, Effican käyttö, 

valintaportaali, yhteiset käytännöt. 

Toteutetaan ennen toiminnan 

aloittamista. 

Järjestäjä (palveluiden 

subtanssiosaaja) 

Palveluntuottaja 

Takaisin pääsivulle



SUUNNITELMALLINEN 

VALVONTA
TOIMENPITEET AIKATAULU VASTUU 

Yhteiset tuottajatilaisuudet Keskustelut palvelun sisällöstä, hinnoittelusta, 

järjestelmän kehittämisestä, palautteista ym. 

4-5 kertaa vuodessa Järjestäjä 

Palveluntuottajat 

Tuottajakohtaiset tapaamiset Valvonta: omavalvontasuunnitelma, lääkehoito, 

tilat, saadut palautteet, henkilöstötilanne. 

n. 2 kk:n välein Järjestäjä 

Palveluntuottaja 

Viestintä Viestintä tuottajille sääntökirjassa ja 

toimintaohjeissa tapahtuvista muutoksista. 

Tuottajien lähettämien tiedotteiden ja 

markkinointimateriaalien tarkastaminen. 

Valintaportaalin ja verkkosivujen sisällön seuranta 

ja tarkastaminen. 

Yhteinen viestintä kokeilusta. 

Yhteiset kuntalaistilaisuudet. 

Tarvittaessa Järjestäjä 

Palveluntuottajat 

Ennakointi Keskustelut ja tiedottaminen ennakoitavissa 

olevista muutoksista.  

Tarvittaessa Järjestäjä 

Palveluntuottajat 

Takaisin pääsivulle



REAKTIIVINEN VALVONTA TOIMENPITEET AIKATAULU VASTUU 

Reklamaatio ja palautteet Reklamaatioiden käsittely yhdessä 

järjestäjän, tuottajan ja asiakkaan 

kanssa. Järjestäjä toimittaa kaikki 

reklamaatiot ja palautteet tiedoksi 

palveluntuottajalle. 

Toimitaan, kun reklamaatio 

kohdistuu tuottajaan nimetysti. 

Muut palautteet käsitellään 

tarvittaessa tuottajatilaisuudessa. 

Järjestäjä 

Palveluntuottaja 

Reklamaatiot, josta ilmenee vakava laiminlyönti Valvontakäynti palveluntuottajalle 

ilman ennakkoilmoitusta. 

Palveluntuottajalla on velvollisuus 

tiedottaa järjestäjälle. 

Käsitellään välittömästi ilmoituksen 

saavuttua. 

Järjestäjä 

Palvelujohtaja 

Vastaava lääkäri 

Huomautus Laatupoikkeamat on määritelty 

sääntökirjassa. Annetaan 

huomautus, mikäli todetaan 

epäkohtia. 

Tuottajalla on 14 vrk aikaa korjata 

tilanne. 

Järjestäjä 

Palvelujohtaja 

Vastaava lääkäri  

Palveluntuottaja 

Varoitus Palveluntuottaja ei ole korjannut 

tilannetta. Seuraa kirjallinen 

varoitus. 

Palveluntuottajan korjattava tilanne 

välittömästi. 

Järjestäjä 

Palvelujohtaja 

Vastaava lääkäri 

Palveluntuottaja 

AVI 

Takaisin pääsivulle

Jatkuu seuraavalla sivulla



Seuraamusmaksu Palveluntuottaja ei ole korjannut 

tilannetta 

10 pv maksukehotuksesta 

(sääntökirja)  

Palveluntuottaja 

Hyväksymisen peruuttaminen ja toiminnan 

välitön lopettaminen 

Tilanteet määritelty sääntökirjassa 14 vrk varoituksesta ja 

seuraamusmaksun erääntymisestä 

Järjestäjä 

Toimialajohtaja 

Palvelujohtaja 

AVI 

TOIMINNAN LOPETTAMINEN TOIMENPITEET AIKATAULU VASTUU 

Tuottajan irtisanoutumisilmoitus Tuottaja jättää kirjallisen 

ilmoituksen. 

Tuottajalla on 3 kk 

irtisanoutumisaika 

Palveluntuottaja 

Irtisanoutumisilmoituksen vastaanottaminen Toimialajohtaja kuittaa 

palveluntuottajalle 

irtisanoutumisilmoituksen 

saapumisen. 

Heti ilmoituksen saavuttua. Toimialajohtaja 

Asiakkaille tiedottaminen Palveluntuottaja tiedottaa 

asiakkailleen toiminnan 

päättymisestä. 

Välittömästi toimialajohtajan 

kuittauksen saatuaan. 

Palveluntuottaja 

Takaisin pääsivulle

Jatkuu seuraavalla sivulla



Asiakkaiden vaihtomahdollisuuden avaaminen Palveluntuottajan asiakkaille avataan 

uusi vaihtomahdollisuus Palseen. 

Heti kun toimialajohtaja on saanut 

irtisanoutumisilmoituksen. 

Järjestäjä 

Viestintä Kuntalaiset, media, kaupungin 

henkilöstö ym. 

Välittömästi Järjestäjä ja palveluntuottaja 

Lopettamiseen liittyvät käytännön asiat Tapaaminen tuottajan kanssa, jossa 

sovitaan toiminnan lopettamiseen 

liittyvät käytännön asiat 

(virtuaalityöasemat, potilasasiakirjat, 

asiakkaiden informointi toiminnan 

lopettamisen jälkeen, 

alihankintasopimusten purkaminen). 

Asiakkaiden valintojen käsittely 

valintajärjestelmässä sekä 

asiakasryhmien päättäminen 

Efficassa.  

Ennen toiminnan päättymistä. Järjestäjä 

Palveluntuottaja 

Takaisin pääsivulle
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