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ALLMÄNNA DELEN 

 

1. Inledning 

 
Användningen av servicesedlar regleras av lagen om servicesedlar inom 

social- och hälsovården (569/2009) (servicesedelslagen). Den tillämpas 

på användningen av servicesedlar i social- och hälsovårdstjänster som 

ordnas av välfärdsområdena när tjänsten produceras av privata 

serviceproducenter. 

 

När ett företag, en organisation eller ett samfund ansöker om att bli 

Servicesedelproducent godkänner det de tjänstespecifika delarna av 

handboken och de tjänster som företaget eller samfundet söker som 

Servicesedelproducent. Servicesedelproducenten förbinder sig till 

skyldigheterna i handboken. 

 

I Servicesedelsystemet blir Västra Nylands välfärdsområde inte 

avtalspart när man avtalar om klientens service. Ibruktagandet av 

servicesedeln avtalas genom ett avtal mellan klienten/patienten i 

konsumentställning och Servicesedelproducenten. 
 

2. Handbok för servicesedelns roll och bindande verkan 

Handboken för servicesedlar och bilagorna som lyder under den gäller de 

Tjänster som den godkända Servicesedelproducenten levererar till 

Klienterna. Servicesedelproducenten förbinder sig till handboken när den 

anmäler sig som Servicesedelproducent. Handboken består av tre delar:  

 

1. Beskrivning av de allmänna principerna för 

Servicesedelverksamheten i Västra Nylands välfärdsområde  

2. Beskrivning av den serviceproduktion som omfattas av 

servicesedeln samt de servicespecifika krav som ställs på 

Servicesedelproducenten till exempel i fråga om tjänstens 

innehåll.  

3. Tjänstespecifika och allmänna bilagor som gäller hela Västra 

Nylands välfärdsområde  

 

I handboken fastställer Västra Nylands välfärdsområde de 

förutsättningar för godkännande av tjänsteleverantörer som avses i 5 § i 

lagen om servicesedlar (569/2009). I handboken definieras bl.a. 

Ärenden som gäller Servicesedelproducentens lämplighet, innehållet i de 

tjänster som produceras och de verksamhetsmodeller som förutsätts av 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090569
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090569
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tjänsteleverantörerna. Vid serviceproduktion som grundar sig på 

servicesedlar iakttas handboken i första hand. I de servicesedlar där 

serviceproducenterna har konkurrensutsatts iakttas de allmänna 

avtalsvillkoren för offentlig upphandling av tjänster (April 

2017/uppdateringsversion). 

 

Västra Nylands välfärdsområde har rätt att göra ändringar i denna 

handbok även efter att den publicerats. Västra Nylands välfärdsområde 

ger Servicesedelproducenten en rimlig tidsfrist för att ändra sin 

verksamhet i enlighet med ändringarna i handboken.  

 

Västra Nylands välfärdsområde meddelar servicesedelproducenten om 

ändringarna skriftligen, omedelbart efter att de gjorts. Om 

Servicesedelproducenten inte vill binda sig till det ändrade innehållet i 

handboken ska den skriftligen underrätta Västra Nylands välfärdsområde 

om detta inom trettio (30) dagar från delgivningen av ändringsanmälan. 

Om Servicesedelproducenten inte skickar ovan nämnda anmälan till 

Västra Nylands välfärdsområde, förbinder sig Servicesedelproducenten 

att följa den ändrade handboken från och med den dag som nämns i 

ändringsanmälan.  

 

Servicesedelproducenten kan i servicesedelverksamheten själv 

bestämma inom vilket geografiskt område i Västra Nylands 

välfärdsområde tjänsten produceras. Servicesedelproducenten ska 

meddela inom vilket område servicen produceras i PSOP. 

 

Servicesedelproducenten godkänner ändringarna i handboken och 

handboken i PSOP-systemet. 

3. Centrala definitioner 

3.1 Västra Nylands välfärdsområde  

Med Västra Nylands välfärdsområde avses den aktör som ansvarar för 

att ordna servicen och den som beviljar servicesedeln, nedan ”Västra 

Nyland”.  

3.2 Klient 

Med klient avses en klient som avses i 3 § 1 punkten i lagen om 

klientens ställning och rättigheter inom socialvården (812/2000), samt 

en patient som avses i 2 § 1 punkten i lagen om patientens ställning och 

rättigheter (785/1992), och som blivit beviljad en Servicesedel inom 

Västra Nylands välfärdsområde. Avtalsförhållandet om produktionen av 

tjänsten skapas mellan Servicesedelproducenten och Klienten. 

3.3 Servicesedel 

Med servicesedel avses en förbindelse som Västra Nylands 

välfärdsområde har beviljat en Klient som har rätt till de definierade 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2000/20000812
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2000/20000812
https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920785
https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920785
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tjänsterna. I enlighet med förbindelsen kompenserar Västra Nylands 

välfärdsområde den tjänst som ges till Klienten, enligt värdet på 

servicesedeln och inom de gränser som Servicesedeln tillåter.  

Med servicesedeln producerar servicesedelproducenten på förhand 

fastställda servicehelheter enligt Klientens behov. En representant för 

välfärdsområdet gör en bedömning av servicebehovet, som man sedan 

utgår i från vid beslut om vilka tjänster som beviljas med servicesedel. 

Tjänster som skaffas med servicesedel fungerar som alternativ till 

tjänster som produceras av välfärdsområdet. Klienten har rätt att vägra 

ta emot den servicesedel som erbjuds honom eller henne. 

 

Servicesedelns värde är den andel av priset som Västra Nylands 

välfärdsområde betalar. Värdet på servicesedeln är i enlighet med det 

gällande beslutet av det beslutföra organet i Västra Nylands 

välfärdsområde. 

 

Servicesedelns exakta giltighetstid anges separat för varje servicesedel.  

3.4 Servicesedelproducent 

Med Servicesedelproducent avses en privat tjänsteleverantör som 

uppfyller kraven i lagen som reglerar verksamheten i fråga samt kraven i 

denna handbok och som har godkänts som Servicesedelproducent av 

Västra Nylands välfärdsområde.  

 

Servicesedelproducenten kan vara en självständig yrkesutövare eller ett 

privat företag, en organisation eller en sammanslutning som producerar 

social- eller hälsovårdstjänster och som Västra Nylands välfärdsområde 

har godkänt som servicesedelproducent. 

3.5 Självrisk 

Med självrisk avses den andel av priset på en tjänst som produceras av 

en privat Servicesedelproducent som inte täcks av värdet på den 

Servicesedel som Västra Nylands välfärdsområde beviljat och som 

Kunden själv ska betala. Servicesedelproducenten fakturerar Klienten för 

självrisken. Självriskandelen räknas inte in i klientens avgiftstak. 

3.6 Maximivärde 

Maximivärdet är det högsta godtagbara totala värdet för en tjänst som 

produceras med servicesedel som fastställts av organet i Västra Nylands 

välfärdsområde och som Servicesedelproducenten inte får överskrida i 

sin egen prissättning. Servicesedelproducenten kan prissätta sina 

tjänster så att de är högre än maximivärdet, men Västra Nyland ersätter 

inte Servicesedelproducenten mer än det värde som 

välfärdsområdesstyrelsen fastställt. 

 

Om priset för tjänsten som Klienten och Servicesedelproducenten 

kommit överens om är mindre än servicesedelns värde, är Västra 
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Nylands välfärdsområde skyldigt att betala högst det pris som Klienten 

och Servicesedelproducenten kommit överens om till 

serviceproducenten. 

3.7 Tilläggstjänster 

Med tilläggstjänster avses tjänster som inte hör till Servicesedeln och 

som Klienten skaffar på eget initiativ och även betalar själv. 

Servicesedelproducenten ska i alla situationer på ett lättläst sätt 

informera Klienten om möjligheten att använda offentligt finansierade 

tjänster (= den andel som servicesedeln täcker) och 

Servicesedelproducentens tilläggstjänst i förhållande till de offentligt 

finansierade tjänsterna. 
 

3.8 Servicesedelsystemet 

Med servicesedelsystem avses ett informationssystem med vilket Västra 

Nylands välfärdsområde förvaltar bl.a. Ansökan om att bli 

Servicesedelproducent, beviljande av Servicesedlar och redovisning av 

givna tjänster till Servicesedelproducenterna. För närvarande använder 

Västra Nylands välfärdsområde PSOP-systemet som administreras av 

Kuntien Tiera Oy. 
 

3.9 Ekonomiförvaltning 

Ersättningen som betalas till Servicesedelproducenten består av 

godkända servicehändelser. Månatligen bildas ett redovisningsmaterial 

per servicesedelproducent i PSOP-systemet. 

 

Västra Nylands välfärdsområde redovisar en gång i månaden en 

ersättning till Servicesedelproducenten enligt genomförda tjänster. 

Redovisningskörningen i PSOP-systemet sker natten mellan den 5 och 6 i 

månaden och betalningen till Servicesedelproducenten sker 30 dygn 

efter dagen för redovisningskörningen. Västra Nylands välfärdsområde 

förbehåller sig rätten att ändra tidpunkten för redovisningskörningen.  
 

En förutsättning för redovisning är att 

 

• Servicesedelproducentens faktureringsuppgifter har sparats i 

PSOP-systemet 

• Tjänsten eller en del av den har utförts med godkänt resultat  

• Genomförda servicehändelser har registrerats i PSOP-systemet 

och har godkänts av Västra Nylands välfärdsområde. 

 

Servicesedelproducenten får de uppgifter som den behöver för sin egen 

bokföring från den kommande prestationen (Servicesedelproducenten får 

om den så önskar ett PDF-dokument från systemet per e-post över 

fakturor som systemet automatiskt har skapat och vars uppgifter har 
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överförts för behandling till ekonomisystemet i Västra Nylands 

välfärdsområde.) Servicesedelproducenten kan registrera ett eget 

referensnummer i PSOP-systemet för att rikta prestationen. 

 

Servicesedelproducenten fakturerar klienten för den del som överstiger 

servicesedelns värde. Om Klienten inte kan betala självriskandelen som 

betalas till servicesedelproducenten, ska Servicesedelproducenten utan 

dröjsmål meddela om situationen till den instans som beviljat tjänsten. 

 

Om Klienten har beställt tilläggstjänster av Servicesedelproducenten, 

faktureras dessa enligt Klienten och Servicesedelproducentens inbördes 

avtal. 

 

Västra Nyland kan återkräva den ersättning som betalats för tjänsten av 

Servicesedelproducenten om tjänsten inte har genomförts i enlighet med 

villkoren i denna handbok.  

3.10 Beskattning  

Inkomstbeskattning  

Servicesedeln är en skattefri förmån för mottagaren. Skattefrihet 

förutsätter att  

Servicesedeln  

• Har beviljats för klart definierade tjänster  

• Servicesedeln är personlig och inte kan utnyttjas av någon annan 

person  

• Det inte finns pengar som betalas direkt till Klienten, vars 

användning kunden själv skulle definiera  

Vid användning av servicesedel berättigar Klientens självrisk inte till 

hushållsavdrag i inkomstbeskattningen.  

Mer information https://www.vero.fi/sv/privatkunder/skattekort-och-

skattedeklaration/inkomster-och-vakanser/hushållstillägg/  
        

Mervärdesbeskattning   

Enligt 34 § i mervärdesskattelagen betalas ingen skatt för försäljning av 

hälso- och sjukvårdstjänster. Med hälso- och sjukvårdstjänster  

avses en persons hälsotillstånd samt fastställande av funktions- och 

arbetsförmåga  

eller hälsa samt åtgärder för återställande eller upprätthållande av  

funktions- och arbetsförmågan, om det är fråga om:  

• Sjukvårdstjänster som tillhandahålls av en statlig eller kommunal 

verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård eller en privat 

sjukvårdsenhet   

vård som avses i lagen om vård av barn, eller  

• Vård som ges av en sådan yrkesutbildad person inom hälso- och 

sjukvården som bedriver verksamhet med stöd av en lagstadgad 

rätt eller som har registrerats med stöd av lag  

• Enligt 37 § i mervärdesskattelagen betalas ingen skatt på  

https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/tulot-ja-vahennykset/kotitalousvahennys/
https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/tulot-ja-vahennykset/kotitalousvahennys/
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försäljning av tjänster och varor i form av socialvård. Med 

socialvård avses verksamhet som bedrivs av staten eller 

kommunen samt av någon annan producent av socialvårdstjänster 

som övervakas av socialmyndigheterna och vars syfte är att sörja 

för vården av barn och unga, barndagvården, äldreomsorgen, 

vården av utvecklingsstörda, annan service och stödåtgärder för 

personer med funktionsnedsättning samt annan sådan  

verksamhet.  

4. Verksamhetsmodellen med servicesedlar och ansvar 

Vid användning av servicesedlar iakttas följande principer. Dessa utgör 

den s.k. verksamhetsmodellen för servicesedlar, som Västra Nyland, 

Klienten och Servicesedelproducenten förbinder sig till. 

4.1 Västra Nylands välfärdsområde ansvarar för att ordna 

tjänsterna 

Västra Nyland... 

• Gör upp en handbok, publicerar den och upprätthåller den när 

verksamhetsmiljön förändras 

• Godkänner Servicesedelproducenter som uppfyller villkoren i 

handboken  

• Betalar Servicesedelproducenterna för de tjänster de producerar, 

högst till det belopp som motsvarar värdet på den Servicesedel 

som Klienten beviljats 

• Övervakar Servicesedelproducenterna och återkallar vid behov 

godkännanden 

• Bedömer om Servicesedel lämpar sig för att tillgodose Klientens 

behov 

• Beviljar Servicesedlar till Klienter, men anvisar inte Klienter till 

Servicesedelproducenter 

• Upprätthåller en förteckning över godkända 

Servicesedelproducenter 

• Informerar/handleder Klienten i frågor som gäller användningen 

av servicesedeln 

 

Västra Nyland beslutar när kommuninvånaren har rätt att ta emot en 

servicesedel. Enligt förvaltningslagen (434/2003) (27 och 28 §) kan en 

person som för Västra Nylands del har beslutat att bevilja servicesedel 

inte vara ansvarig för servicen eller ha en administrativ 

förtroendeställning hos Servicesedelproducenten. Den person som 

beviljat servicesedeln får inte heller ha betydande äganderätt och får inte 

utöva betydande beslutanderätt i Servicesedelproducenten eller i ett 

samfund som hör till samma koncern som Servicesedelproducenten 

(över 10 procent av aktierna, andelarna eller rösträtten). 

Ägarbegränsningen gäller inte Servicesedelproducenter vars aktier är 

föremål för handel på fondbörsen. 



9 

(29) 

 

4.2 Servicesedelproducenten ansvarar för 

serviceproduktionen 

Servicesedelproducenten... 

 

• Förbinder sig att uppfylla villkoren i 5  § i lagen om servicesedlar 

(569/2009)  

• Ingår ett skriftligt avtal med Klienten enligt lagen om servicesedlar 

(6 §) om en tjänst som denne producerar och vars avtalsvillkor 

ska vara förenliga med konsumentskyddslagen.  

• Ansöker om att bli Servicesedelproducent genom att lämna in 

nödvändiga utredningar och förbinder sig till kraven i handboken 

• Prissätter sina tjänster enligt det pris som Västra Nyland fastställt 

• Upprätthåller aktuell information om sina tjänster (kvalitet och 

tillgänglighet) i Servicesedelsystemet som anvisas av Västra 

Nyland 

• Kommer överens om servicen med Klienten  

• Tillhandahåller service enligt Klientens behov inom de gränser som 

fastställts för servicesedeln 

• Gör anteckningar i anslutning till kundrelationen med en skyddad 

datakommunikationsförbindelse i enlighet med lagstiftningen om 

tjänsten, myndigheternas anvisningar och Västra Nylands 

anvisningar. 

• Får betalning från Västra Nyland för den andel som motsvarar 

värdet på Klientens servicesedel 

• Avslutar produktionen av tjänster genom att meddela detta till 

Västra Nyland, med beaktande av uppsägningstiden 

• Verksamhetsmodellerna för servicesedelproducenter beskrivs 

närmare i den tjänstespecifika delen i handboken. 

4.3 Klienten väljer Servicesedelproducent 

Klienten... 

• Följer Västra Nylands anvisningar vid ansökan om att omfattas av 

tjänsten 

• Får en servicesedel från Västra Nyland (om villkoren uppfylls)  

• Sätter sig in i Västra Nylands anvisningar om användningen av 

servicesedlar 

• Väljer Servicesedelproducent utifrån den gällande listan 

• Byter Servicesedelproducent om han eller hon så önskar 

• Betalar som självriskandel skillnaden mellan priset på den tjänst 

som Servicesedelproducenten fastställt, och vid behov värdet på 

den servicesedel som Västra Nyland beviljat 

• betalar självriskandelarna 

• Ger respons på tjänsten 
 

Registret över Servicesedelproducenter finns i Servicesedelsystemet (4 § 

3 mom. i lagen om servicesedlar). 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090569
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090569
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090569
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780038
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Avtalsparter i en tjänst som produceras med Servicesedel är 

Servicesedelproducenten och Klienten. Avtalsförhållandet mellan Klienten 

och Servicesedelproducenten omfattas av bestämmelserna och 

rättsprinciperna i konsumenträtten och avtalsrätten. Förbindelserna och 

ansvaren i avtalet mellan Klienten och Servicesedelproducenten berör 

inte Västra Nylands välfärdsområde, som inte är part i avtalet i fråga. 

5. Allmänna krav på servicesedelproducenter 

Servicesedelproducenten anmäler namnen på dem som fungerar som 

kontaktpersoner och ansvarspersoner för genomförandet av tjänsten 

enligt denna handbok.   

 

Följande sökande kan inte godkännas som servicesedelproducent:  

1. Den som har försatts i konkurs eller ska upplösas eller vars 

affärsverksamhet har avbrutits eller vars skulder har reglerats 

genom en ackorduppgörelse, ett saneringsprogram eller något 

annat motsvarande förfarande som grundar sig på lagstiftningen. 

2. Den vars försättande i konkurs eller upplösning eller något annat 

förfarande som avses i 1 punkten är anhängigt. 

3. Den som för en lagakraftvunnen gärning som har samband med 

yrkesutövningen har fått en lagakraftvunnen dom, 

4. Den som i sin yrkesverksamhet har gjort sig skyldig till ett 

allvarligt fel som kan styrkas. 

5. Den som har försummat sin skyldighet att betala skatter eller 

socialskyddsavgifter i Finland eller i etableringslandet. 

En förutsättning för att godkännas som servicesedelproducent är att 

tjänsteleverantören har: anslutit sig till tjänsten Pålitlig Partner vid 

Vastuu group (Tjänsten är avgiftsbelagd för företag, mer information: 

https://www.vastuugroup.fi/fi-sv/vara-tjanster/palitlig-partner) 

                      ELLER 

a. Inte är antecknad i förskottsuppbördsregistret. 

b. Inte är antecknad i arbetsgivarregistret eller kan lämna in 

motivering till att arbetsgivaren inte är registrerad. 

c. Inte är antecknad i registret över mervärdesskattskyldiga enligt 

mervärdesskattelagen (1501/1993).  

d. Inte är registrerad i handelsregistret. Som servicesedelproducent 

godkänns inte en näringsidkare eller ett företag vars bolagsman, 

styrelsemedlem, verkställande direktör eller någon annan person i 

en därmed jämförbar ställning har meddelats näringsförbud. Om 

Servicesedelproducenten inte är registrerad i handelsregistret ska 

motivering för att inte registrera sig lämnas in. Intyget får inte 

vara äldre än tre månader. 

e. Inte har ingått avtal om ordnande av företagshälsovård 

(gällande). 

f. Inte har skaffat en ansvarsförsäkring för den verksamhet som 

beskrivs i denna handbok som ersätter åtminstone direkta person- 

https://www.vastuugroup.fi/fi-sv/vara-tjanster/palitlig-partner
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19931501
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och sakskador som orsakats både Västra Nyland och Klienten. 

Ansvarsförsäkringens försäkringsbelopp ska vara minst en (1) 

miljon euro i ett skadefall. Ansvarsförsäkringen ska vara i kraft så 

länge som Servicesedelproducenten producerar tjänsten enligt 

handboken. Om ansvarsförsäkringen inte täcker de direkta skador 

som orsakats till fullt belopp, ansvarar Servicesedelproducenten 

för den överskjutande delen av skadorna. 

g. Inte har betalat skatter och socialskyddsavgifter. En 

servicesedelproducent kan dock godkännas, om försummelsen av 

betalningarna kan anses vara ringa eller om betalningsmottagaren 

har godkänt en betalningsplan för de försummade betalningarna.  

h. Inte skött betalning av pensionsförsäkringsavgifter. En 

servicesedelproducent kan dock godkännas, om försummelsen av 

betalningarna kan anses vara ringa eller om betalningsmottagaren 

har godkänt en betalningsplan för de försummade betalningarna. 

i. Arbetsgivaren inte har iakttagit kollektivavtalet i 

anställningsförhållandena eller på annat sätt kan reda ut de 

centrala anställningsvillkoren.  

j. Inte har iakttagit marknadsföring av tjänster enligt god sed och 

uppfyller kraven i konsumentskyddslagen (38/1978).  

k. Inte följt lagstiftningen om dess verksamhet samt alla 

myndighetsföreskrifter och -anvisningar. 

Om Servicesedelproducenten anlitar underleverantörer i sin verksamhet, 

är de krav som ställs på underleverantörerna desamma som de krav som 

ställs på Servicesedelproducenten. Serviceproducenten ansvarar för 

underleverantörens arbete på samma sätt som för sitt eget. 

Servicesedelproducenten ansvarar för de skador som underleverantören 

orsakar Klienten.  

6. Ansökan om att bli servicesedelproducent och 

upprätthållande av uppgifter 

6.1 Ansökan om att bli servicesedelproducent 

Ansökan om att bli servicesedelproducent sker via Servicesedelsystemet 

och är öppen fortlöpande. Närmare anvisningar om användningen av 

Servicesedelsystemet finns på webbplatsen parastapalvelua.fi. 

Serviceproducenten ska vara registrerad som producent av privata 

socialtjänster i välfärdsområdet innan den gör sin ansökan i 

servicesedelsystemet. 

 

Servicesedelproducentens ansökan når Västra Nyland för behandling när 

Servicesedelproducenten bekräftar att den förbinder sig att följa villkoren 

i handboken på det sätt som välfärdsområdet fastställt. 

 

Västra Nyland godkänner de Servicesedelproducenter som uppfyller 

kraven i lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården, kraven i 
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lagstiftningen om tjänsten samt de övriga kraven som Västra Nyland 

ställer.  

 

I tjänsten för personlig assistans kallar Västra Nyland en representant 

för Servicesedelproducenten till ett samarbetsmöte där de centrala 

innehållsområdena för tjänsten behandlas och serviceproducenten 

handleds när tjänsten inleds. Västra Nyland fattar beslut om 

godkännande eller avslag av Servicesedelproducenten inom en (1) 

månad från mottagandet av ansökan.  

Vid valet av Servicesedelproducent förbinder sig tjänsteleverantören att 

tillhandahålla tjänster enligt handboken. Västra Nyland godkänner de 

Servicesedelproducenter som uppfyller kraven i lagen om servicesedlar 

inom social- och hälsovården, kraven i lagstiftningen om tjänsten samt 

de övriga kraven som Västra Nyland ställer.  

Västra Nyland kan avsluta ordnandet av tjänster med Servicesedel, 

varvid besluten om godkännande av tjänsteleverantörerna upphör. 

 

6.2 Upprätthållande av uppgifter om servicesedelproducenten 

Servicesedelproducentens kontaktuppgifter, uppgifter om tjänsten och 

prislistor syns i Servicesedelsystemet och Servicesedelproducenten är 

skyldig att hålla ovan nämnda uppgifter uppdaterade samt uppdatera 

ovan nämnda bilagor minst en gång om året. 

 

Om Servicesedelproducenten försummar att uppdatera uppgifterna kan 

Servicesedelproducentens godkännande tas bort, varvid 

Servicesedelproducenten inte kan fortsätta att producera tjänster eller ta 

emot Klienter. 

 

När servicesedelproducentens FO-nummer ändras ska 

Servicesedelproducenten på nytt ansöka om att bli 

Servicesedelproducent i PSOP-systemet. 

 

SERVICEBASERAD DEL 

 

7. Servicesedel för personlig assistans och dess målsättningar 

 

Personlig assistans enligt 8 c-d § i handikappservicelagen innebär 

assistans i de funktioner i anslutning till det normala livet som personen 

själv skulle utföra, men som han eller hon på grund av sin 

funktionsnedsättning eller sjukdom inte helt eller delvis klarar av.  
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Med personlig assistans avses nödvändig hjälp hemma och utanför 

hemmet i dagliga sysslor, arbete och studier, hobbyer, samhälleligt 

deltagande eller upprätthållande av social interaktion. Personlig assistans 

stöder personens egna val, självbestämmanderätt, delaktighet och eget 

liv. Personen med funktionsnedsättning bestämmer själv var, hur och 

när han eller hon får hjälp med dessa funktioner samt leder och styr 

assistentens arbete. Personlig assistans är inte ett hjälpbehov som 

kräver vård och tillsyn och som t.ex. på medicinska grunder genomförs 

på grundval av något annat innehåll och sätt som definierats av någon 

annan än Klienten. Assistenten är ingen vårdare eller vårdexpert, och 

personlig assistans ersätter inte hemvård. 

 

Klienten har rätt att välja Servicesedelproducent. Servicesedeln kan 

endast användas i Finland. 

 

Beviljande av Servicesedel för Klienter grundar sig på en bedömning av 

servicebehovet som gjorts av en yrkesutbildad person inom socialvården 

i kommunen och förutsätter att kriterierna för personlig assistans enligt 

8 c § i handikappservicelagen uppfylls (svår funktionsnedsättning, 

ofrånkomlighet, långvarigt och upprepat behov av hjälp). 

Tjänsteinnehavaren fattar beslut om den tjänst som beviljas och hur den 

ska genomföras. Tjänsten ska utöver de ramar som beslutet ger och de 

krav som kommunen ställer på Servicesedelproducenten motsvara de 

allmänna förutsättningarna för personlig assistans.  

 

När beviljandet av servicesedel bedöms beaktas att Klienten har 

tillräcklig funktionsförmåga och faktisk möjlighet att använda 

servicesedeln. Servicesedeln beviljas för viss tid eller tills vidare. 

Servicesedeln beviljas i Klientens namn. Klienten väljer 

Servicesedelproducenten utifrån den gällande listan och kan om han eller 

hon så önskar byta Servicesedelproducent. 

 

Servicesedelns saldo, dvs. det tillgängliga antalet timmar per månad, 

kan följas upp i servicesedelsystemet (PSOP). Servicesedelproducenten 

kontrollerar klientens saldo i servicesedelportalen när man avtalar om 

tjänsten.  

 

Servicesedeln upphör att gälla när Klientens servicebehov ändras och 

beställningen av servicesedeln annulleras. I en sådan situation kan 

kommunen ordna klientens service på annat sätt. 

Servicesedelproducenten och/eller Klienten ska kontakta Västra Nyland 

om det sker väsentliga förändringar i Klientens behov av assistans som 

påverkar servicebehovet. Om Klienten inte längre behöver alla de 

tjänster som har bedömts vara nödvändiga i samband med beslutet om 

servicesedel eller om Klientens funktionsförmåga har försämrats, 

kontrollerar Västra Nyland Klientens serviceplan och beslut om personlig 

assistans. 
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8. Prissättning av tjänster 

8.1 Servicesedelns värde 

Servicesedelns värde har fastställts som timpris (BILAGA 1).  I tjänsten 

för personlig assistans täcker servicesedelns värde alla kostnader för att 

producera tjänsten. Tjänsten är avgiftsfri för Klienten.   

 

Servicesedelproducenten fakturerar Västra Nyland för de tjänster för 

personlig assistans som produceras till Klienten enligt den faktiska 

understödstiden och det värde som Västra Nyland godkänt. För tjänster 

som produceras med servicesedel kan Servicesedelproducenten 

fakturera högst servicesedelns värde. Västra Nyland ersätter inte 

producenten för andra kostnader. Klienten kan i efterhand ansöka om 

ersättning för nödvändiga kostnader för assistans (t.ex. inträdesbiljetter, 

resekostnader) inom handikappservicen. Ersättning beviljas enligt 

prövning för skäliga kostnader. 

 

Servicesedelproducenten fakturerar Västra Nyland för de tjänster för 

personlig assistans som produceras till Klienten enligt den faktiska 

understödstiden med 30 minuters noggrannhet. Minimilängden för ett 

assistanstillfälle/-besök är två (2) timmar. Understödstiden kan vara 

kortare än två (2) timmar, om Servicesedelproducenten och Klienten 

tillsammans kommer överens om detta. 

8.2 Principer för prissättningen 

Om personlig assistans helt eller delvis ordnas med hjälp av 

servicesedel, får självriskandelen inte tas ut, eftersom personlig 

assistans har föreskrivits som avgiftsfri service. 

9. Servicesedelproducentens lämplighet 

9.1 Allmänna villkor 

Servicesedelproducenten anmäler namnen på dem som fungerar som 

kontaktpersoner och ansvarspersoner för genomförandet av tjänsten 

enligt denna handbok.  

 

Veikkaus stöd (STEA) eller välfärdsområdenas organisations- eller 

objektunderstöd kan inte beviljas för att producera tjänsten. 

9.2 Krav på personalens lämplighet 

Personalens kompetens ska vara på den nivå som Klienternas behov av 

assistans förutsätter. Servicesedelproducentens personal samarbetar 

med Klienten, dennes anhöriga/närstående samt andra aktörer som hör 

till Klientens servicenätverk.  

Servicesedelproducenten iakttar följande krav som gäller personalen: 
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1. Den person som ansvarar för servicesedelproducentens service 

har lämplig utbildning för att producera tjänsten.  

2. Dessutom förutsätts att den ansvariga personen har kännedom 

om personlig assistans, erfarenhet av och lämplighet för att 

producera tjänsten.  

Servicesedelproducenten sörjer för personalens vikariearrangemang och 

för att vikarierna uppfyller de personalkrav som fastställs i handboken. 

 

Servicesedelproducenten ser till att hela personalen använder ett 

identitetskort som innehåller företagets namn, FO-nummer, personens 

namn, fotografi och företagets eventuella logotyp. 

Om Servicesedelproducenten har minderåriga klienter utreder 

Servicesedelproducenten sina anställdas brottsliga bakgrunder (lagen om 

kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn 

504/2002).  

 

Servicesedelproducenten ansvarar för att de anställda till sina personliga 

egenskaper är lämpliga för assistansuppgifter och självständigt arbete. 

Arbetstagarna är i huvudsak myndiga personer, undantagssituationer 

avtalas med Västra Nyland. I vissa situationer har klienten rätt att byta 

arbetstagare (t.ex. om den anställda upprepade gånger är frånvarande 

eller upprepade gånger får negativ respons med fog). 

Servicesedelproducenten ska se till att personalens yrkesskicklighet 

bevaras och utvecklas, bl.a. med hjälp av fortbildning. 

 

Personalen har tillräckliga kunskaper i finska och/eller svenska. Klienten 

ska få service antingen på finska eller svenska. Om Klientens språk är 

något annat än finska eller svenska, kan Klienten och 

Servicesedelproducenten avtala om genomförandet av tjänsten på detta 

språk.  

Dessutom rekommenderas att Servicesedelproducenten sörjer för att 

personalen har tillräcklig beredskap för första hjälpen. 

 

Enligt handikappservicelagen kan en anhörig eller någon annan 

närstående inte vara personlig assistent, om det inte av särskilt vägande 

skäl kan anses vara förenligt med den gravt handikappades intresse. 

Beslutet om en anhörigs rätt att fungera som assistent fattas av 

handikappservicen. Om Klientens anhöriga arbetar i 

Servicesedelproducentens företag, ser Servicesedelproducenten till att 

Klientens anhöriga inte fungerar som assistent för Klienten. Med anhörig 

avses t.ex. make/maka, sambo, barn, förälder, mor- och farförälder, 

barnbarn, syskon. 

9.3 Övriga krav 

Servicesedelproducenten ansvarar för underleverantörernas verksamhet 

på samma sätt som för sin egen verksamhet. 
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10. Tjänstens innehåll, kvalitet och garantipolicy 

Servicesedelproducenterna producerar tjänster inom de gränser som 

fastställts för Servicesedeln.  

 

Tjänsten som Servicesedelproducenten tillhandahåller måste till sitt 

innehåll och sin kvalitet åtminstone vara förenlig med denna handbok.  

 

Tjänsten grundar sig på klientens individuella behov. 

Servicesedelproducenten producerar kvalitativt god service i enlighet 

med lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården 

(812/2000). Vid tillhandahållandet av service ska klientens önskemål och 

åsikt beaktas i första hand och även klientens självbestämmanderätt ska 

respekteras. När servicen ordnas ska man sträva efter att assistansen i 

regel genomförs av samma assistenter. Tjänsten Personlig assistans ska 

i fråga om innehåll, utförande och kvalitet vara det som avtalats med 

Klienten. Tjänsten ska tillhandahållas på ett högklassigt och omsorgsfullt 

sätt samt med beaktande av klientens intresse.  

 

Klienten bestämmer själv eller med stöd var, hur och när han eller hon 

får hjälp. I en praktisk assistanssituation fungerar klienten eller en 

person som klienten valt och som är insatt i klientens individuella behov 

av hjälp, som handledare, rådgivare och arbetsledare för assistenten, 

samt introducerar assistenten i arbetsuppgifterna. Om 

Servicesedelproducenten och klienten kommer överens om att en mer 

erfaren assistent introducerar en ny assistent i arbetet, kan högst 

ersättning för en assistent tas ut för tjänsten. Avvikelse från detta kan 

göras av grundad anledning, som ska avtalas skriftligt på förhand med 

kommunen. 

 

Tjänsten produceras och övervakas i enlighet med 

Servicesedelproducentens plan för egenkontroll. 

Servicesedelproducenten ska göra upp en plan för egenkontroll i enlighet 

med Valviras föreskrift (1/2014). Planen för egenkontroll ska ses över 

årligen och alltid uppdateras när en situation förändras. Planen för 

egenkontroll ska hållas offentligt framlagd. Servicesedelproducenten ska 

säkerställa att planen för egenkontroll har gåtts igenom med personalen 

och underleverantörerna och att den följs. 

Servicesedelproducenten svarar skriftligt och utan dröjsmål på varje 

kundreklamation (senast inom två veckor från mottagandet). 

Servicesedelproducenten ska utan dröjsmål rapportera till kommunen 

om servicesedelklienternas reklamationer och anmärkningar samt om de 

svar/svarsskrivelser/utlåtanden som Servicesedelproducenten utarbetat 

med sina korrigerande åtgärder. Kundrespons kan ges anonymt. 

Servicesedelproducenten samlar in kundrespons och sammanställer en 

sammanställning av den till kommunen årligen på begäran. 

Servicesedelproducenten utnyttjar responsen för att utveckla 

verksamheten. Servicesedelproducenten ska informera kommunen och 
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klienterna om väsentliga förändringar i verksamheten. Ändringar i de 

omständigheter som påverkar produktionen av tjänsten (t.ex. 

fördröjning, hinder, avbrott) samt ändringar i ansvarspersonerna eller 

kontaktuppgifterna ska anmälas utan dröjsmål när ändringen har 

upptäckts eller annars är sannolik. 

11. Verksamhet som servicesedelproducent 

11.1 Klientens ställning och användning av servicesedel  

Servicesedelproducentens kundtjänst tar emot beställningar och respons 

åtminstone vardagar kl. 8.00–16.00 per telefon och textmeddelande och 

e-post. Klienternas begäran om uppringning ska besvaras utan dröjsmål. 

 

Klienten kontaktar Servicesedelproducenten och ger en identifikation för 

sin Servicesedel, utifrån vilken Servicesedelproducenten hittar Klientens 

uppgifter i Servicesedelsystemet. Servicesedelproducenten kontrollerar 

med hjälp av koden Servicesedelns giltighet och möjligheten att använda 

den innan man kommer överens om service med Klienten. I samband 

med detta är Servicesedelproducenten skyldig att förtydliga skillnaderna 

mellan Servicesedeltjänsten och eventuella Tilläggstjänster för Klienten. 

Västra Nyland ersätter inte Servicesedelproducentens kostnader om 

Servicesedelproducenten kommer överens med Klienten om en tjänst 

utan att ha kontrollerat Servicesedelns giltighet och möjligheten att 

använda den. 

 

Servicesedelproducenten informerar Klienten om faktureringen av en 

tidsbokning som inte annullerats före tidsbokningen eller som annullerats 

för sent. Västra Nyland ersätter inte Servicesedelproducentens kostnader 

för ovan nämnda tider och ansvarar inte heller för de skador som 

Servicesedelproducenten orsakar Klienten. 

 

Om servicebehovet förändras bedömer Västra Nyland på nytt om 

användningen av servicesedeln fortfarande är det bästa alternativet för 

att genomföra Klientens service. Då kan Servicesedeln annulleras och 

Klientens service ordnas på annat sätt. 

 

På avtalsförhållandet mellan Klienten och Servicesedelproducenten 

tillämpas bestämmelserna och principerna i konsumenträtten, 

avtalsrätten och lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården. 

När klienten avtalar om tjänsten är han eller hon skyldig att underrätta 

Servicesedelproducenten om sådana omständigheter som han eller hon 

känner till och som väsentligt inverkar på att tjänsten tillhandahålls på 

behörigt sätt. 

 

Avtalsvillkor i avtalet mellan Servicesedelproducenten och 

Klienten 
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Avtalsparter i en tjänst som produceras med Servicesedel är 

Servicesedelproducenten och Klienten. Avtalsförhållandet mellan Klienten 

och Servicesedelproducenten omfattas av bestämmelserna och 

rättsprinciperna i konsumenträtten och avtalsrätten.  

 

Servicesedelproducenten ingår ett skriftligt avtal med klienten eller 

klientens lagliga företrädare. I avtalet antecknas 

Servicesedelproducentens och klientens ansvar och skyldigheter; praxis 

för ändring och uppsägning av avtalet samt giltighetstid. I avtalet eller 

den servicebeskrivning som bifogas fastställs dessutom innehållet i den 

hjälp som klienten behöver, planen för genomförande av tjänsten samt 

sätten att hålla kontakt mellan klienten och Servicesedelproducenten.  

 

Avtalet ska lämnas till kommunen på begäran. Assistansen genomförs 

enligt avtal hos klienten och/eller på någon annan överenskommen plats. 

Restider ingår inte i understödstiden och kan inte faktureras. 

Servicesedelproducenten har inte rätt att fakturera klienten för de 

tilläggstjänster som tillhandahållits, om inte klienten själv har beställt 

dem och beställningen har antecknats i avtalet mellan 

Servicesedelproducenten och klienten.  

 

Klienten får häva avtalet utan uppsägningstid på grund av fel eller 

fördröjningar som Servicesedelproducenten är skyldig till, om 

avtalsbrottet är väsentligt. En väsentlig förseelse/ett väsentligt fel kan 

anses vara att Servicesedelproducentens arbetstagare inte följer avtalet 

eller i övrigt (med fog) är olämplig för assistentuppgifter. 

 

Tjänsteavtalets avtalsperiod och uppsägning 

Serviceavtalet som ingås kan gälla en enskild tjänst av engångskaraktär, 

för viss tid eller högst för den tid som den servicesedel som klienten får 

av kommunen är i kraft.  

Ett serviceavtal av engångskaraktär upphör utan uppsägning när 

tjänsten har producerats. Ett tidsbundet avtal upphör utan uppsägning 

den i avtalet angivna dagen för avtalets upphörande, eller när det sägs 

upp av endera parten. Uppsägningstiden är minst två (2) veckor.  Om 

klienten så önskar har han eller hon rätt att byta Servicesedelproducent 

inom ramen för den överenskomna uppsägningstiden. 

 

Avbokning av servicetillfälle 

Servicesedelproducenten kan ensidigt annullera det överenskomna 

servicetillfället senast sju (7) dagar före avtalad starttid för produktionen 

av tjänsten. Servicesedelproducenten ska i enlighet med sitt inbördes 

avtal underrätta klienten om annulleringen. Understödshändelser som 

servicesedelproducenten avbokat kan inte faktureras. 

I andra situationer informerar Servicesedelproducenten klienten om 

hindret för genomförandet av tjänsten genast när 
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Servicesedelproducenten känner till den och kommer överens om 

ersättande hjälp med klienten (t.ex. användning av en vikarie).  

Klienten kan annullera ett på förhand överenskommet understöd genom 

att meddela Servicesedelproducenten om annulleringen senast 24 

timmar före det överenskomna understödet. Understödshändelser som 

klienten annullerat inom utsatt tid kan inte faktureras.  

 

Smärre ändringar som Klienten och Servicesedelproducenten 

tillsammans kommit överens om i platsen och tidtabellerna för 

genomförandet av tjänsten betraktas inte som annullering av tjänsten. 

Servicesedelproducenten är skyldig att meddela kommunen om klienten 

upprepade gånger låter bli att annullera överenskomna understöd.  

 

Klienten ska omedelbart eller genast när det är möjligt underrätta 

Servicesedelproducenten om en överraskande händelse, såsom att en 

understödshändelse som beror på att klienten behöver sjukhusvård ställs 

in. När servicesedelproducenten får information om att klienten behöver 

sjukhusvård annulleras alla planerade understödstillfällen. Kommunen 

ersätter inte dessa understödstillfällen 

 

Marknadsföring av tjänsten 

Servicesedelproducenten marknadsför sina tjänster sakligt, tillförlitligt 

och enligt god sed. Marknadsföringen ska inte skapa onödig efterfrågan 

på social- och hälsovård. Specialtecken (t.ex. utropstecken) får inte 

användas i företagets namn i servicesedelsystemet. 

Servicesedelproducenten får inte kontakta personer med 

funktionsnedsättning som fungerar som arbetsgivare för en personlig 

assistent i kommunen för att marknadsföra sina tjänster till dem. 

11.2 Registrering av genomförda tjänster 

Servicesedelproducenten ska registrera genomförda servicehändelser i 

servicesedelsystemet så snart som möjligt, dock senast den femte (5) 

dagen i månaden efter händelsemånaden.  

11.3 Klientuppgifternas behandling, registrering, arkivering och 

sekretess  

Skyldigheterna i denna punkt förblir i kraft även efter att handboken har 

upphört att gälla.  

 

Servicesedelproducenten ska iaktta gällande bestämmelser om 

sekretess, tystnadsplikt, dataskydd och utlämnande av sekretessbelagda 

uppgifter. Servicesedelproducenten ska följa Västra Nylands anvisningar 

vid behandling och arkivering av handlingar och uppgifter. 

 

När Servicesedelproducenten producerar lagstadgade eller andra därmed 

jämförbara uppgifter som hör till Västra Nyland, ska man i 

serviceproduktionen iaktta gällande bestämmelser om den offentliga 
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förvaltningen om sekretess, såsom lagen om offentlighet i 

myndigheternas verksamhet (621/1999). 

 

Västra Nyland förbinder sig att hemlighålla Servicesedelproducentens 

affärs- och yrkeshemligheter i enlighet med lagen om offentlighet i 

myndigheternas verksamhet (621/1999). Som brott mot sekretessen 

betraktas inte utlämnande av uppgifter till myndigheter eller andra 

aktörer på grund av myndigheternas förpliktande föreskrifter. 

 

Registerföring 

Enligt 11 § i lagen om servicesedlar är Västra Nyland registeransvarig för 

handlingar som behandlas i tjänster som ordnas med Servicesedlar. 

Handlingar i anslutning till Klienten som skapas i tjänster som ordnas 

med Servicesedlar är Västra Nylands handlingar. 

Servicesedelproducenten ger på begäran alla uppgifter som Västra 

Nyland behöver för att fullgöra de skyldigheter som föreskrivits för den 

personuppgiftsansvarige och handläggaren till Västra Nyland. 

 

Servicesedelproducenten har inte rätt att använda personuppgifter som 

hör till Västra Nylands register i sin egen verksamhet och inte heller att 

inkludera dem i sitt eget register för Servicesedelproducentens egen 

verksamhet, om inte något annat följer av lagstiftningen eller 

myndighetsföreskrifter. 

 

Begäran om kontroll och rättelse av handlingar 

Klienten kan framställa en begäran om kontroll av handlingar som gäller 

honom eller henne till Västra Nyland, som beslutar om utlämnande av 

uppgifter. I egenskap av registeransvarig för Västra Nyland kan man vid 

behov korrigera handlingen. I första hand görs korrigeringen dock av 

Servicesedelproducenten. Servicesedelproducenten får endast korrigera 

de handlingar som den i servicesituationen själv har producerat i Västra 

Nylands informationssystem. Vid behov bistår Servicesedelproducenten 

Västra Nyland för att Västra Nyland ska kunna svara på begäranden om 

registreringsrättigheter enligt kapitel III i den allmänna 

dataskyddsförordningen Servicesedelproducenten har inte rätt att 

debitera Västra Nyland för assistansen. 

 

Kränkningar av informationssäkerheten 

Servicesedelproducenten ska omedelbart underrätta Västra Nyland om 

ett dataintrång som kommit till dess kännedom och omedelbart besvara 

meddelanden gällande dataintrång i Västra Nyland. Dessutom ska 

Servicesedelproducenten svara Västra Nyland skriftligen utan obefogat 

dröjsmål och senast inom 36 timmar efter att ha fått kännedom om ett 

dataintrång eller ett meddelande om dataintrång från en 

personuppgiftsansvarig. 

Servicesedelproducenten ska åtminstone ge följande uppgifter om 

kränkningen av informationssäkerheten till Västra Nyland:  
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1. Beskrivning av det dataintrång som skett, inklusive grupper av 

registrerade och uppskattat antal samt kategorier av 

personuppgiftstyper och uppskattat antal, med den noggrannhet 

som dessa är kända.  

2. Uppge namn och kontaktuppgifter för dataskyddsombudet eller 

någon annan ansvarsperson som kan ge ytterligare information i 

ärendet. 

3. Beskriva de sannolika följderna av personuppgiftsincidenten, samt 

4. beskriva de åtgärder som Servicesedelproducenten föreslår eller 

som den har vidtagit på grund av dataintrånget, och vid behov 

även åtgärder för att lindra eventuella biverkningar. 

 

När ett dataintrång har upptäckts ska Servicesedelproducenten utan 

dröjsmål vidta åtgärder för att begränsa och korrigera effekterna av 

dataintrånget. 

 

Upphörande av tjänsten 

När tjänsten avslutas raderar Servicesedelproducenten handlingar som 

gäller Klientrelationen från sitt eget system i det skede då Västra Nyland 

bekräftar att de har sparats i Västra Nylands informationssystem. 

Servicesedelproducenten får i sitt eget system förvara nödvändiga 

personuppgifter som uppkommit i Servicesedeltjänsten för 

kvalitetskontroll, statistikföring, administration av tidsbokningar och 

fakturering enligt lagstiftningen eller denna handbok till den del det är 

nödvändigt. Personuppgifterna ska raderas efter att 

användningsändamålet är fullgjort. 

 

Klientuppgifter för tilläggstjänster 

Om Servicesedelproducenten avtalar med Klienten om en annan tjänst 

än den som definieras i denna handbok, ansvarar 

Servicesedelproducenten för tjänstens innehåll och kvalitet samt för ett 

separat personregister över de Klientuppgifter som 

Servicesedelproducenten samlat in för att producera tjänsten. 

11.4 Respons och reklamationer 

 

Kunderna kan göra reklamationer även på andra sätt (till exempel direkt 

till Servicesedelproducenten eller Västra Nyland). 

Servicesedelproducenten går igenom alla reklamationer med Västra 

Nyland. 

 

Servicesedelproducenten är skyldig att utan dröjsmål svara på 

Klienternas respons och reklamationer. Servicesedelproducenten 

meddelar omedelbart Västra Nyland skriftligen om klagomål som 

inkommit från Klienterna gällande Servicesedelverksamheten samt om 

eventuella skadeanmälningar till andra instanser samt om avgöranden 

och åtgärder som gäller dessa. 
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Servicesedelproducenten dokumenterar den kundrespons som samlats in 

på blanketterna. Servicesedelproducenten skickar den insamlade 

kundresponsen till välfärdsområdet på begäran. Servicesedelproducenten 

ska utnyttja responsen för att utveckla sin verksamhet. 

Servicesedelproducenten meddelar välfärdsområdet om väsentliga 

förändringar i verksamheten och tjänsterna på eget initiativ.  
 

11.5 Avslutande av verksamhet som servicesedelproducent och 

återkallande av godkännande som servicesedelproducent 

Västra Nyland ska återkalla godkännandet av Servicesedelproducenten 

om Servicesedelproducenten begär att godkännandet återkallas. 

Servicesedelproducenten ska lämna en skriftlig anmälan om avslutande 

av verksamheten till kontaktpersonen vid Västra Nyland. Återkallelsen 

kan i regel göras tidigast en (1) månad efter att 

Servicesedelproducenten lämnat in en begäran om återkallelse. 

Servicesedelproducenten är skyldig att färdigställa de åtgärder som ska 

vidtas med Servicesedeln för de klienter som omfattas av uppsägningen. 

 

Västra Nyland har rätt att återkalla godkännandet av 

Servicesedelproducenter och avlägsna Servicesedelproducenter från 

förteckningen över godkända Servicesedelproducenter omedelbart efter 

att beslutet fattats, om beslutet om återkallande av godkännandet av 

Servicesedelproducenten enligt 49 f § i förvaltningslagen (434/2003) till 

sin natur är sådant att det ska verkställas omedelbart eller om 

verkställandet av beslutet inte kan skjutas upp på grund av allmänt 

intresse. Det kan till exempel vara fråga om en sådan situation om:  

 

• Servicesedelproducenten inte följer god vård- och servicepraxis.  

• Kraven för godkännande i lagen och handboken inte uppfylls 

längre.  

• Servicesedelproducenten inte följer kraven i handboken trots en 

skriftlig uppmaning från Västra Nyland;  

• Servicesedelproducenten har blivit insolvent, inte förmått sköta 

sina fakturor senast på förfallodagen, har inlett ackordsförfarande, 

har försatts i likvidation eller löper omedelbar risk att försättas i 

likvidation eller har sökts eller försatts i konkurs.  

• Servicesedelproducenten har gjort sig skyldig till en allvarlig 

förseelse i sin yrkesutövning. 

• Tillståndsmyndigheten har återkallat tillståndet helt eller delvis.  

• Servicesedelproducentens rätt att självständigt utöva yrket har 

begränsats eller slopats. 

• Servicesedelproducenten eller en person i dess ledning eller en 

person som har representations-, besluts- eller 

tillsynsbefogenheter är skyldig till brott som har samband med 

näringsverksamhet. 
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• Servicesedelproducenten har försummat att betala 

försäkringspremier, skatter eller socialskyddsavgifter och har inget 

gällande betalningsarrangemang för betalning av skatter. 

• Servicesedelproducenten har lämnat väsentligt felaktiga uppgifter 

om företaget till Västra Nyland eller Klienten. 

• Servicesedelproducenten har producerat tjänsten i strid med 

beslutet om servicesedel som Klienten fått, eller 

• Servicesedelproducenten har fått näringsförbud.  

 

Den som beviljar godkännandet har alltid rätt att återkalla godkännandet 

som servicesedelproducent om Servicesedelproducenten bryter mot 

lagen eller tillståndsvillkoren, klientsäkerheten har äventyrats, 

anmälningsskyldigheten har brutits eller det är fråga om ett annat 

betydande fel/brist i ordnandet av tjänsten. Återkallelsen ska göras 

skriftligen. Den som beviljat godkännandet får återkalla godkännandet 

också när det gäller en tjänst som inte har kunnat tas i avsett bruk eller 

om Servicesedelproducenten konstateras vara i ett sådant ekonomiskt 

tillstånd eller upphandlingen i ett sådant skede att 

Servicesedelproducenten inte kan förväntas uppfylla skyldigheterna 

enligt avtalet.  

 

Den som beviljar godkännandet har rätt att häva 

Servicesedelproducentens godkännande som Servicesedelproducent 

omedelbart utan separat tidsfrist eller med en tidsfrist som den själv 

bestämmer, om klientsäkerheten har äventyrats.  

 

Om Västra Nyland återkallar Servicesedelproducentens godkännande, 

görs nya avtal om fortsättningen av Klienternas service separat för varje 

klient. Ett administrativt beslut fattas om återkallande av godkännandet 

av en servicesedelleverantör. I en sådan situation är 

Servicesedelproducenten enligt villkoren i JYSE (JYSE 2014 Tjänster 

Kapitel 23) skyldig att bistå Västra Nyland. Västra Nyland fattar ett 

förvaltningsbeslut om återkallande av Servicesedelproducentens 

godkännande jämte anvisningar för sökande av ändring. 

 

Påföljdsavgift för välfärdsområdet 

Servicesedelproducenten är skyldig att betala påföljdsavgift för varje 

transaktion som berättigar till avgift. Som en händelse som berättigar till 

påföljdsavgift betraktas:   

1. Servicesedelproducenten bryter mer än i ringa grad mot 

sekretess- och dataskyddsbestämmelserna, eller 

2. Servicesedelproducentens prestation belastas av någon grund för 

hävning av avtalet.  

3. Upprepade fel i rapporteringen och/eller faktureringen. 

4. Servicesedelproducenten korrigerar inte fel i tjänsten inom utsatt 

tid. 
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5. Servicesedelproducenten svarar inte på begäran om utredning 

inom utsatt tid. 

6. Servicesedelproducenten vägrar att vidta tillsynsåtgärder. 

7. Servicesedelproducenten lämnar inte in de rapporter och 

handlingar som välfärdsområdet kräver inom utsatt tid. 

Botens belopp är fem (5) procent av Servicesedelproducentens 

månadsfakturering för den månad då rätten till böter har uppkommit, 

dock alltid minst 1 000 euro. Ersättningsboten begränsar inte Västra 

Nylands rätt att kräva ersättning av Servicesedelproducenten för skadan 

av det belopp som överskrider böterna. 

Västra Nyland har rätt att från betalningarna till Servicesedelproducenten 

dra av kostnaderna för en ny motsvarande tjänst som skaffas på grund 

av en felaktig eller försenad tjänst samt eventuella böter. Västra Nyland 

ska skriftligen underrätta Servicesedelproducenten om en förseelse som 

berättigar till böter.  
 

12. Uppföljning av tjänstens kvalitet och tillsyn av 

Servicesedelproducenter 

Servicesedelproducenten ansvarar för egenkontrollen av tjänsten. Västra 

Nyland ansvarar för övervakningen av tjänsten. 

Servicesedelproducentens egenkontroll, övriga skyldigheter och 

kvalitetskraven enligt handboken kontrolleras i samband med ansökan 

om att bli servicesedelproducent. Registrering som 

servicesedelproducent i välfärdsområdet förutsätter godkännande av 

Västra Nyland. 

 

Västra Nyland genomför i egenskap av serviceanordnare olika 

tillsynsåtgärder för att säkerställa tjänsternas kvalitet och säkerhet. 

Servicesedelproducenten ska lämna de uppgifter som begärts för 

tillsynen över Västra Nyland inom en av kommunen utsatt skälig tid. 

Servicesedelproducenten ska på begäran lämna ut uppgifter om sin 

personal och kundrespons till Västra Nyland. Servicesedelproducenten 

ska godkänna Västra Nylands tillsynsbesök och kundenkäter. 

 

Servicesedelproducenten ska på begäran lämna uppgifter om 

arbetstagarnas arbetstidsuppföljning till Västra Nyland som en del av 

övervakningen av tjänsten. Om Västra Nyland tar i bruk ett 

uppföljningssystem för understödstillfällen, ska Servicesedelproducenten 

ta systemet i bruk. Användningen av systemet medför inga kostnader för 

Servicesedelproducenten. 
 
 
 

 
 

  



25 

(29) 

 

BILAGOR 
 

Bilaga 1: Servicesedelns värde och grunderna för fastställandet 

 

 Servicesedel för personlig assistans 

 

Värdet på servicesedeln för personlig assistans bestäms enligt följande:  

 

Klockslag  Servicesedelns värde €/h 

vardagar 6.00-18.00 23.00 

vardagar 18.00-23.00 24.00 

vardagar 23.00-06.00 26.00 

lördag 6.00-18.00 25.00 

lördag 18.00-23.00 28.00 

lördag 23.00-6.00 30.00 

söndagar och helgdagar 6.00-18.00 38.00 

söndagar och helgdagar 18.00-23.00 40.00 

söndagar och helgdagar 23.00-6.00 42.00 

  

Servicesedel för personlig assistans 

 

Personlig assistans enligt 8 c-d § i lagen om service och stöd på grund av 

handikapp innebär att en person med funktionsnedsättning får hjälp med 

de funktioner i anslutning till det normala livet som personen själv skulle 

utföra, men som han eller hon på grund av sin funktionsnedsättning eller 

sjukdom inte helt eller delvis klarar av.  

 

I Västra Nylands välfärdsområde ordnas personlig assistans på tre sätt: 

personlig assistans enligt arbetsgivarmodellen, personlig assistans enligt 

köptjänstmodellen och personlig assistans enligt servicesedelmodellen. 

Servicesedeln för personlig assistans används mest i Esbo, där den utgör 

47,3 procent av hela serviceproduktionen. I de övriga kommunerna i 

Västra Nyland betonas personlig assistans som ordnas som köpta 

tjänster och servicesedelns andel är liten. Denna serviceform har delvis 

inte använts alls.   

 

När reformen av lagen om service och stöd på grund av handikapp 

träder i kraft förutsätts som en ny form av ordnande även produktion av 

personlig assistans som välfärdsområdets egen verksamhet. 

 

Nuläget i välfärdsområdet  

 

Servicen för personlig assistans som producerats med 

servicesedelmodellen har i Västra Nylands välfärdsområde använts inom 
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servicen för personer med funktionsnedsättning i tre kommuner, Esbo 

796, Lojo 75 och Kyrkslätt 8 klienter.  

 

Servicesedelns timprisvärde har varierat i olika kommuner och 

prissättningsmodellen har fastställts av både klockslagen och 

veckodagarna enligt följande tabeller:  

 

Prislista Esbo 

 

Klockslag servicesedelns 

värde 

€ / h 

vardag 6–18 22,00 

vardag 18–21 23,70 

vardag 21–24 26,90 

vardag 00–06 26,90 

lördag 00-06  26,90 

lördag 06-18  25,30 

lördag 18-20 27,70 

lördag 20-21 39,60 

lördag 21–24  42,80 

söndag 00-06  42,80 

söndagar och helgdagar 

06–18  

37,30 

söndagar och helgdagar 

18–21  

39,60 

söndagar och helgdagar 
21–24  

42,80 

 

Prislista Lojo från och med 1.6.2022 (Social- och hälsovårdsnämnden  

24.5.2022 § 52). 

 

Klockslag servicesedelns 
värde 
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€ / h 

vardag + lö 06-23 30,50 

vardag + lö 23-06 39,70 

sö 61,10 

  

Prislista Kyrkslätt 

 

Klockslag servicesedelns 
värde 

€ / h 

vardag 6–18 24,50 

vardag 18-23 28,18 

lördag 6-23 29,40 

söndagar och helgdagar 0–
24 

49,00 

 

Antalet serviceproducenter av personlig assistans i Esbo har årligen ökat 

med ca 4–8 producenter. I Esbo finns sammanlagt cirka 47 

serviceproducenter. När användningen av servicesedeln utvidgas även 

till andra kommuner i närheten av Esbo i Västra Nyland är det sannolikt 

att en del av serviceproducenterna i Esbo utvidgar sina tjänster till 

närområdena. 

 

I Lojo har tillgången till serviceproducenter för personlig assistans varit 

dålig. Syftet med den nyligen genomförda höjningen av servicesedeln 

var att främja tillgången till serviceproducenter. I området har 23 

serviceproducenter registrerats, varav 12 för närvarande har 

klientrelationer. 

 

I Kyrkslätt har 8 serviceproducenter för personlig assistans registrerat 

sig, men användningen av personlig assistans med servicesedel har varit 

liten. 

 

I Grankulla, Raseborg och Karviainen samkommun har man inte använt 

servicesedelmodellen för personlig assistans. 

 

Grunderna för bestämning av värdet  
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Eftersom prissättningsmodellen är olika i olika kommuner har 

arbetsgruppen beslutat att i övergångsskedet överföra de nuvarande 

kundrelationerna med servicesedlar för personlig assistans i Lojo och 

Kyrkslätt till köpta tjänster på grund av den ringa kundvolymen och det 

högre priset på prissättningen. Ändringen i produktionssättet ökar inte 

kostnaderna för Lojos och Kyrkslätts kundrelationer. Kostnaderna 

överförs endast till olika tjänster (personlig assistans som ordnas som 

köptjänst). Efter ändringarna förblir servicesedeln för personlig assistans 

fortfarande en central serviceform för klientrelationerna i Esbo och 

närområdena. 

 

En eventuell utvidgning av användningsområdet i Västra Nylands 

välfärdsområde ökar sannolikt också användningen av servicesedlar för 

personlig assistans i viss mån. I fråga om klientrelationerna i Esbo 

medför höjningen av priset med 1 euro per vardagstimme en årlig 

ökning av kostnaderna med cirka 200 000 euro för personlig assistans i 

Esbo (årskostnader i Esbo 7 108 432 euro/år 2021).  

 

I de övriga områdena i Västra Nyland där servicesedeln för personlig 

assistans har använts sänker prissättningen av servicesedeln för 

personlig assistans kostnaderna för denna serviceform jämfört med den 

tidigare prissättningen. Effekterna av en enhetlig förändring av värdet på 

servicesedeln för personlig assistans följs upp regelbundet. 
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Bilaga 2: Behandling av personuppgifter (s.k. GDPR-bilaga) 

 

 

Bilaga 2 Säkerhetsbeskrivning 

Bilaga 2.1 Villkor för behandling av personuppgifter 


