
avi0402l1 fi  1 / 11 

Liite: terveyden- ja sairaanhoidon palvelut ja henkilökunta 

Jokaisesta toimipaikasta/asemapaikasta annetaan tieto omalla lomakkeella. 

1. Toimipaikka / ensihoidon asemapaikka 

Palveluja annetaan 

omissa tiloissa toisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan tiloissa 

Nimi 

Käyntiosoite 

Postinumero Postitoimipaikka 

Postiosoite (jos eri kuin käyntiosoite) 

Postinumero Postitoimipaikka 

Puhelinnumero Sähköpostiosoite 

Kunta/kunnat, jossa palveluja annetaan Kieli 
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2. Terveydenhuollon palveluista vastaava johtaja 

Sukunimi 

Etunimet Henkilötunnus 

Turvakielto (DVV1:n myöntämä) Turvakiellon alkupäivä Turvakiellon loppupäivä 

Kyllä Ei 

Kotiosoite 

Postinumero Postitoimipaikka 

Yhteystiedot virka-aikana (osoite) 

Postinumero Postitoimipaikka 

Puhelinnumero Sähköpostiosoite 

Koulutus Ammatti 

Tulee toimimaan vastaavana johtajana alkaen 

Työskentelee toimipaikassa/asemapaikassa 

Kyllä Ei 

3. Terveydenhuollon palveluista vastaavan johtajan varmennus 

Paikka ja päiväys Allekirjoitus 

Nimenselvennys 

 
1 Digi- ja väestötietovirasto 
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4. Terveydenhuollon toimipaikan/asemapaikan potilasasiamies 

Sukunimi Etunimet 

Yhteystiedot (osoite) 

Postinumero Postitoimipaikka 

Puhelinnumero Sähköpostiosoite 

Koulutus Ammatti 

Tulee toimimaan potilasasiamiehenä alkaen 

Työskentelee toimipaikassa/asemapaikassa 

Kyllä Ei 

5. Potilasasiamiehen varmennus 

Paikka ja päiväys Allekirjoitus 

Nimenselvennys 

6. Toimintasuunnitelma (tarvittaessa erillisellä liitteellä) 

Lyhyt kuvaus palvelujen sisällöstä, kohderyhmästä ja laajuudesta 
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7. Suunnitelma laadunvalvonnan toteuttamisesta (tarvittaessa erillisellä liitteellä) 

Suunnitelma laadunvalvonnan toteuttamisesta 

Laboratoriotoiminnan laadunvalvonta 

Radiologisen ja muun kuvantamistoiminnan laadunvalvonta (Liitteenä jäljennös säteilylain 

859/2018 48 §:ssä tarkoitetusta säteilylaitteen turvallisuusluvasta) 

8. Ylläpidettävät potilasrekisterit 

Yksilöidään toimipaikassa / asemapaikassa olevat ja ylläpidettävät potilasrekisterit 

Manuaalinen 

Sähköinen 

Sähköinen ja manuaalinen 

Manuaalinen 

Sähköinen 

Sähköinen ja manuaalinen 

9. Potilasasiakirjojen säilytyspaikka 

Potilasasiakirjojen säilytyspaikka (osoite/sähköinen järjestelmä) 
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10. Lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittäminen 

Ilmoita lasten kanssa työskentelevä henkilökunta, jos toimialaan kuuluu palvelujen 

antaminen alaikäisille. Lupaviranomainen pyytää nähtäväksi rikosrekisteriotteen ennen 

luvan myöntämistä, jos toimipaikassa työskentelee muussa kuin työsopimussuhteessa 

henkilö, jonka tehtäviin pysyväisluonteisesti ja olennaisesti kuuluu ilman huoltajan 

läsnäoloa tapahtuvaa alaikäisten kasvatusta, opetusta, hoitoa tai muuta huolenpitoa taikka 

muuta työskentelyä henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa alaikäisten kanssa. (Laki lasten 

kanssa työskentelevien rikostaustan (504/2002) selvittämisestä 4 § 1 mom.). Muussa kuin 

työsopimussuhteessa olevalla henkilöllä tarkoitetaan esimerkiksi palvelujen tuottajana 

toimivaa yrittäjää, jonka tehtäviin toimipaikassa kuuluu lasten kanssa työskentelyä. 

Palvelujen tuottajan velvollisuus on tarkistaa työsuhteessa olevien lasten kanssa 

työskentelevien työntekijöiden rikosrekisteriotteet. 

Aluehallintoviraston lupaa hakevat palvelujen tuottajat lähettävät rikosrekisteriotteen 

aluehallintoviraston kirjaamoon. Rikosrekisteriotetta ei saa toimittaa lupaviranomaiselle 

sähköpostitse. 

Työskenteleekö toimipaikassa lasten kanssa henkilöitä, jotka eivät ole työsuhteessa 

palvelujen tuottajaan 

ei työskentele 

jos työskentelee, niin ao. henkilöiden nimi ja tehtävän luonne 

Nimi Tehtävän luonne 

11. Toimipaikan sosiaalipalvelutoiminta 

ei 

kyllä, ilmoituksenvaraista, ilmoitus annettu vuonna 

kyllä, luvanvaraista, lupa myönnetty vuonna 

kyllä, muu tilanne, selvitys erillisellä liitteellä 
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12. Muu mahdollinen selvitys lupaviranomaiselle 

13. Terveyden- ja sairaanhoidon palvelutoiminta 

Lääkäripalvelut avohoidossa 

lääkärin vastaanottotoiminta toimipaikassa potilaan kotona/asiakkaan tiloissa 

erikoislääkärin 

vastaanottotoiminta 
toimipaikassa potilaan kotona/asiakkaan tiloissa 

anestesiatoiminta 

leikkaustoiminta avohoidossa (sisältää päiväkirurgian) 

erikoisalaan kuuluvien lausuntojen antaminen 

Hammaslääkäripalvelut 

hammaslääkärin 

vastaanottotoiminta 
toimipaikassa potilaan kotona/asiakkaan tiloissa 

erikoishammaslääkärin 

vastaanottotoiminta 
toimipaikassa potilaan kotona/asiakkaan tiloissa 

hammaslääketieteen alaan kuuluvien lausuntojen antaminen 

Muut hammashuollon palvelut 

suuhygienistiin 
vastaanottotoiminta 

toimipaikassa potilaan kotona/asiakkaan tiloissa 

erikoishammasteknikon 

vastaanottotoiminta 
toimipaikassa potilaan kotona/asiakkaan tiloissa 
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Sairaanhoitajan, terveydenhoitajan ja/tai kätilön palvelut 

sairaanhoitajan 
vastaanottotoiminta 

toimipaikassa potilaan kotona/asiakkaan tiloissa 

terveydenhoitajan 

vastaanottotoiminta 
toimipaikassa potilaan kotona/asiakkaan tiloissa 

kätilön vastaanottotoiminta toimipaikassa potilaan kotona/asiakkaan tiloissa 

kotisairaanhoito 

Radiologiset kuvantamistutkimukset 

röntgentutkimukset (edellyttää Stukin turvallisuuslupaa) 

magneettitutkimukset 

ultraäänitutkimukset 

muut kuvantamistutkimukset, mitkä: 

Hammashuollossa tehtävät radiologiset kuvantamistutkimukset 

röntgentutkimukset (edellyttää Stukin turvallisuuslupaa) 

muut hammashuollossa tehtävät kuvantamistutkimukset, mitkä: 

 

Laboratoriotoiminta 

kliininen kemia ja/tai hematologia 

kliininen fysiologia 

kliininen neurofysiologia 

patologia 

kliininen mikrobiologia (edellyttää, että luvanhakijalla on kliinisen mikrobiologian 

laboratorion toimilupa, tai kirjallinen valvontasopimus toimiluvallisen laboratorion kanssa, 
tartuntatautilaki (1227/2016) 18 §) 

pikadiagnostiikka1, mikä: 

Tarkempi kuvaus laboratoriotoiminnasta sekä kuvantamistoiminnasta tarvittaessa eri 
liitteellä 

1 kliinisen mikrobiologian vieritestit edellyttävät valvovan laboratorion ja vieritestejä 

tekevän toimipaikan yhdessä tekemää ilmoitusta aluehallintovirastolle tason 3 kliinisen 

mikrobiologian toiminnasta (tartuntatautilaki 1227/2016, 18 §). Ilmoitus lähetetään sille 

aluehallintovirastolle, jonka alueella valvova laboratorio sijaitsee. Lisätietoja. 

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/palvelut-ja-yhteystiedot/kliinisen-mikrobiologian-laboratorioiden-toimilupamenettely
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/palvelut-ja-yhteystiedot/kliinisen-mikrobiologian-laboratorioiden-toimilupamenettely
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/palvelut-ja-yhteystiedot/kliinisen-mikrobiologian-laboratorioiden-toimilupamenettely
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Työterveyshuoltolain mukaiset palvelut (Työterveyshuoltolain 12 § ja 14 § edellyttää 
työterveyshuollossa toimivaa lääkäriä, työterveyshuollossa toimivaa terveydenhoitajaa ja 
työterveyshuollossa toimivaa fysioterapeuttia) 

lain 12 §:n mukaiset palvelut 

lain 14 §:n mukaiset sairaanhoito- ja muut terveydenhuoltopalvelut 

lääkärin palvelut työterveyshuollossa* 

työterveyshuollon erikoislääkärin palvelut työterveyshuollossa* 

terveydenhoitajan palvelut työterveyshuollossa* 

fysioterapeutin palvelut työterveyshuollossa* 

psykologin asiantuntijapalvelut työterveyshuollossa (asetus 708/2013) 

muut asiantuntijapalvelut työterveyshuollossa (asetus 708/2013), mitkä: 

 

*Valitaan silloin, jos ei haeta palvelualaksi työterveyshuoltolain 12 § ja 14 §:n mukaisia palveluita 

Terapeuttinen toiminta 

fysioterapia toimipaikassa potilaan kotona/asiakkaan tiloissa 

ravitsemusterapia toimipaikassa potilaan kotona/asiakkaan tiloissa 

puheterapia toimipaikassa potilaan kotona/asiakkaan tiloissa 

toimintaterapia toimipaikassa potilaan kotona/asiakkaan tiloissa 

psykoterapia toimipaikassa potilaan kotona/asiakkaan tiloissa 

jalkaterapia toimipaikassa potilaan kotona/asiakkaan tiloissa 

Muu terveydenhuollon toiminta 

kiropraktikon toiminta toimipaikassa potilaan kotona/asiakkaan tiloissa 

naprapaatin toiminta toimipaikassa potilaan kotona/asiakkaan tiloissa 

osteopaatin toiminta toimipaikassa potilaan kotona/asiakkaan tiloissa 

koulutetun hierojan toiminta toimipaikassa potilaan kotona/asiakkaan tiloissa 

psykologin toiminta toimipaikassa potilaan kotona/asiakkaan tiloissa 

laboratorionäytteiden otto toimipaikassa potilaan kotona/asiakkaan tiloissa 

lähihoitajan antamat 

terveydenhuollon palvelu 
toimipaikassa potilaan kotona/asiakkaan tiloissa 

optikon toiminnan 

harjoittaminen 
toimipaikassa potilaan kotona/asiakkaan tiloissa 

opioidikorvaushoito ja/tai 

vieroitushoito 
toimipaikassa potilaan kotona/asiakkaan tiloissa 

lääketieteellinen valohoito 
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siirtokuljetukset2, yksiköiden lukumäärä:              (täytettävä lisäksi soveltuvin osin 

Liite: Ensihoitopalvelussa ja siirtokuljetuksessa käytettävät ajoneuvot) 

muu, mikä: 

Etäpalvelut (täytetään, jos haetaan lupaa vain etäpalvelujen antamiseen tai etäpalvelua haetaan 
sellaiselle terveydenhuollon ammattihenkilölle, jolla ei ole lupaviranomaisen aikaisemmin 

myöntämää lupaa vastaanottotoimintaan toimipaikassa tai potilaan kotona/asiakkaan tiloissa) 

terveydenhuollon ammattihenkilön antamat etäpalvelut, mikä/mitkä terveydenhuollon 
ammattihenkilöt: 

Etäpalvelun kuvaus, josta ilmenee ainakin toiminta-ajatus ja toiminnan pääperiaatteet, 

kenelle palvelu on suunnattu, potilaan tunnistamisessa käytettävä luotettava 

tunnistusmenetelmä sekä toimintaohje henkilökohtaiselle vastaanotolle pääsemistä varten3: 
(Lisätietoja: Valviran ohje yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajille) 

Ensihoitopalvelu4 ja ensihoitopalveluun kuuluvat potilassiirrot (täytettävä lisäksi Liite: 
Ensihoitopalvelussa ja siirtokuljetuksessa käytettävät ajoneuvot) 

perustason yksiköiden lukumäärä: 

hoitotason yksiköiden lukumäärä: 

Sairaalatoiminta (lääkärijohtoinen) 

kotisairaalatoiminta 

sairaalatoiminta laitoksessa 

Toiminnan luonne, erikoisalat ja sairaansijojen määrä:5 

Kuntoutuslaitostoiminta 

ympärivuorokautinen laitoskuntoutus 

Toiminnan luonne, kuntoutuspalvelut, kohderyhmät, kuntoutuspaikkojen määrä:4 

 
2 Siirtokuljetuksella tarkoitetaan yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain (152/1990) mukaista 

sairaankuljetusta, joka ei kuulu ensihoitopalveluun. Siirtokuljetuksella ei tarkoiteta ensihoitopalveluun 
kuuluvia potilassiirtoja 
3 Tarvittaessa erillisellä liitteellä 
4 Terveydenhuoltolaki 1326/2010, Ensihoitopalvelusta annetun sosiaali- ja terveysministeriön 
asetuksen (585/2017) mukainen ensihoitopalvelu 
5 Tarvittaessa erillisellä liitteellä 

https://sa01elysuomifilomakkeet.blob.core.windows.net/blobsuomifilomakkeet/AVI/avi21n9_fi_liite_sairaankuljetuksen_ajoneuvot.pdf
https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/yksityisen_terveydenhuollon_luvat/potilaille-annettavat-terveydenhuollon-etapalvelut
https://sa01elysuomifilomakkeet.blob.core.windows.net/blobsuomifilomakkeet/AVI/avi21n9_fi_liite_sairaankuljetuksen_ajoneuvot.pdf
https://sa01elysuomifilomakkeet.blob.core.windows.net/blobsuomifilomakkeet/AVI/avi21n9_fi_liite_sairaankuljetuksen_ajoneuvot.pdf
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14. Terveydenhuollon toimipaikan / asemapaikan henkilökunta 

Henkilökuntaan luetaan kuuluvaksi palvelun tuottajan (hakijaan) työsuhteessa oleva 

henkilöstö sekä yrittäjän työpanos. Henkilökuntaan ei lueta kuuluvaksi itsenäisiä 

ammatinharjoittajia eikä toisen palvelun tuottajan henkilökuntaa 

Henkilöstöryhmät Palvelujen tuottajan henkilökunta / määrä 

Lääkärit 

Lääkärit ilman erikoisalaa 

Erikoislääkärit yhteensä6, joista 

erikoislääkärit jaoteltuna aloittain: 

Yleislääketiede Työterveyshuolto 

Sisätaudit Ihotaudit ja allergologia 

Kirurgia Anestesiologia ja tehohoito 

Naistentaudit ja 
synnytykset 

Geriatria 

Lastentaudit Kardiologia 

Silmätaudit 
Keuhkosairaudet ja 
allergologia 

Korva-, nenä- ja 

kurkkutaudit 
Lastenneurologia 

Radiologia Neurologia 

Fysiatria Neurokirurgia 

Psykiatria Ortopedia ja traumatologia 

Muu erikoisala, mikä? 

 

Hammaslääkärit 

Hammaslääkärit Erikoishammaslääkärit 

 
6 Erikoislääkäreiden erittelyssä kirjataan kukin henkilö vain kerran päätoimialansa mukaan. 
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Muut terveydenhuollon ammattihenkilöt Palvelujen tuottajan henkilökunta / määrä 

Terveydenhoitajat Suuhygienistit 

Sairaanhoitajat Erikoishammasteknikot 

Ensihoitajat (AMK) Optikot (optometristit) 

Kätilöt Lähihoitajat / perushoitajat 

Röntgenhoitajat Koulutetut hierojat 

Laboratoriohoitajat 
(bioanalyytikot) 

Jalkaterapeutit 

Fysioterapeutit Hammashoitajat 

Puheterapeutit Kiropraktikot 

Toimintaterapeutit Osteopaatit 

Ravitsemusterapeutit Naprapaatit 

Psykologit Psykoterapeutit 

Muu terveydenhuollon henkilökunta, mikä? 

Työterveyshuollon palveluja antavat 

ammattihenkilöt ja asiantuntijat5 Palvelujen tuottajan henkilökunta / määrä 

Päätoiminen6 Osa-aikainen 

Työterveyshuollossa toimivat lääkärit 

Työterveyshuollossa toimivat 

työterveyshuollon erikoislääkärit 

Työterveyshuollossa toimivat 

terveydenhoitajat 

Työterveyshuollossa toimivat 

fysioterapeutit 

Työterveyshuollossa toimivat psykologit 

Työterveyshuollossa toimivat muut 
asiantuntijat, mitkä? 

 

5Työterveyshuoltolain (1383/2001) 3 §:n 1 momentin 4 ja 5 kohdassa tarkoitetut 

työterveyshuollon ammattihenkilöt ja asiantuntijat, jotka täyttävät valtioneuvoston hyvän 

työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä 

ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta antaman asetuksen (708/2013) 12-

14 §:ssä säädetyt edellytykset. 

6Päätoimiseksi katsotaan henkilö, joka työskentelee työterveyshuollon tehtävissä 
keskimäärin 20 tuntia tai enemmän viikossa. 

Aluehallintovirastojen yhteystiedot 

Aluehallintovirastojen yhteystiedot 

https://avi.fi/yhteystiedot

	Nimi: 
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