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Valmistelija taloussihteeri Suvi-Päivi Typpö 
 
Perusturvalautakunta päätti 18.2.2015 § 14, että diabetesta ja reumaa sairastavat 
asiakkaat lähetetään tarpeen vaatiessa yksityiselle jalkojenhoitajalle.  
 
Perusturvalautakunta päätti 28.9.2016 § 90, että jalkahoitopalveluissa otetaan 
käyttöön palveluseteli 1.1.2017 alkaen, ja lautakunta vahvisti palvelusetelin  
myöntämisen kriteerit ja palvelun tuottamiseen asetetut ehdot.  
Palvelusetelin  myöntämisperusteiden kriteereihin on ilmennyt tarvetta tehdä 
päivityksiä, vastaamaan asiakkaiden hoidontarvetta. 
 
Jalkahoidon palvelusetelin myöntämisen ja palveluntuottajalle asetut kriteerit 
1.4.2021 alkaen: 
 
Palvelusetelijärjestelmän piiriin kuuluvat asiakkaat 
Kalajoen kaupungin hyvinvointipalvelut myöntää avoterveydenhuollon 
palvelusetelin jalkojenhoitoa varten: 

− diabeetikoille, joiden jalkojen riskiarvioinnin luokka on 1 – 3  
− reumaatikoille 

 
Hoidon tarpeen arvioinnin tekee diabeteshoitaja, reumahoitaja tai 
terveyskeskuslääkäri ja arviota tehdään riittävät merkinnät asiakkaan 
sairauskertomustietoihin. 
 
Palvelun piiriin pääsyn ja hoidon aloittamisen aikaraja 
Asiakkaalla on oikeus päästä jalkahoitoon viimeistään kolmen (3) kuukauden 
kuluessa siitä, kun hänelle on myönnetty palveluseteli. Palveluseteli on voimassa 
yhden (1) vuoden sen myöntämispäivästä lukien. 
 
Palveluntuottajan henkilökunnan pätevyysvaatimukset 
Jalkahoito toteutetaan terveydenhuoltolain, erikoissairaanhoitolain, 
kansanterveyslain sekä potilaan asemaa ja oikeuksia koskevan lain mukaisesti  ja 
siten, että hoito vastaa maassamme yleisesti hyväksyttävää tasoa. 
 
Jalkahoidon antaa jalkaterapeutti, jalkojenhoitaja tai jalkahoidon 
ammattitutkinnon suorittanut henkilö. 
 
Asiakkaalle myönnettävän palvelusetelin arvo 
Jalkahoidon palvelusetelin arvo on 1.4.2021 alkaen 26 € / käynti (alv 0 %). Palve-
luntuottajan perimän hinnan ja palvelusetelin erotus jää asiakkaalle 
omavastuuksi.  
 
Palvelutuottajien hyväksyminen 
Jalkahoidon palvelusetelituottajaksi hakeudutaan hakemuslomakkeella. Hakemi-
nen on mahdollista ympäri vuoden. Kaikki ehdot ja kriteerit täyttävät tuottajat 
hyväksytään palvelusetelituottajiksi. Hyväksymispäätöksen tekee 
terveyspalvelujen palvelualuejohtaja. 
 
 



Asiakkaan palvelutarve 
Diabeetikon jalkojen kliininen tutkimus tulee Käypähoito -suosituksen mukaan 
tehdä kerran vuodessa ja huomio tulee kohdistaa riskiluokan 2 – 3 potilaisiin.  
Nykyisen käytännön mukaan diabeteshoitaja tutkii diabeetikon jalat 
(monofilamenttitesti, sykepalpaatio, värinätunto, ihon- ja kynsien kunto) 
vuosikontrollikäynnin yhteydessä. Diabeetikko lähetetään jalkojenhoitajalle 
jalkastatuksen perusteella tarpeen vaatiessa. 
 
Jalkahoitoon lähettämisen kriteerit: 
 
Diabeetikot jalkojen tuntotutkimuksen mukaan 
 riskiluokka 2 – 3 --> lähete jalkahoitajalle, joka tekee hoitosuunnitelman  
 diabeetikoille, joilla tuntopuutoksia, ihomuutoksia (rikkeymiä, känsä ym.) 

tai alaraaja-amputaatioriski 
 kuormitusmuutos, josta krooninen kiputila tai kohonnut haavariski 
 pulssipuutos, ADP+ kliininen epäily 
 ohentamisen tai oikaisun tarve kynnessä 
 paksu, halkeava kovettuma, joka muodostaa infektioriskin ja joka ei ole 

omahoidon keinoin hoidettavissa 
 heikentynyt omahoitokyky (esim. näkövammasta johtuen) 
 
Reumaatikot, joilla on immuunivastetta heikentävä lääkitys, ihon ja 
pehmytkudoksen muutoksia aiheuttavia virheasentoja jaloissa, muita reuman 
aiheuttamia muutoksia kehossa tai käsissä, mikä vaikeuttaa omaehtoista 
jalkahoitoa. 
 
Palvelusetelin myöntäminen 
Perusteena palvelusetelin myöntämiselle on diabeteshoitajan, reumahoitajan tai 
lääkärin tutkimus, jossa on perusteet täyttävä jalkahoidon tarve.  
 
Palvelusetelejä myönnetään 1 - 3 kertaa / vuosi / asiakas.   
Harkinnan mukaan, asiakkaan terveydentilan niin vaatiessa, palveluseteli voidaan 
myöntää 1 – 15 kertaa / vuosi / asiakas. 
 
Palveluseteli on voimassa yhden (1) vuoden sen myöntämispäivästä lukien. 
Palveluseteleitä myönnetään talousarvioon varatun määrärahan puitteissa. 
Asiakas valitsee palveluntuottajan kaupungin ylläpitämästä 
palveluntuottajaluettelosta. 
 
Hoitopalaute 
Jalkahoidon hoitopalautteessa otetaan käyttöön yhdenmukainen lomake, jonka 
palveluntuottaja täyttää ja palauttaa ensimmäisen ja viimeisen käyntikerran 
jälkeen. Hoitopalaute täytyy antaa myös, mikäi hoitojen välissä esiintyy 
olennaista muutosta. 
 
Taloussihteeri: 

1. diabetes- ja reumapotilaiden jalkahoitopalveluiden palvelusetelin 
päivitetyt kriteerit otetaan käyttöön 1.4.2021 alkaen 

2. 1.4.2021 alkaen palvelusetelin arvo on 26 € /käynti (alv 0 %) 
(aikaisemmin 25 € / käynti) 

3. palvelusetelejä myönnetään 1 – 3 kertaa / vuosi / asiakas, harkinnan 
mukaan terveydentilan niin vaatiessa 1 – 15 kertaa / vuosi / asiakas. 

 
Hyvinvointipalvelujohtaja Mäki-Leppilampi Anne 



Perusturvalautakunta päättää, että 
 
1. 
diabetes- ja reumapotilaiden jalkahoitopalveluiden palvelusetelin päivitetyt 
kriteerit otetaan käyttöön 1.4.2021 alkaen 
 
2. 
1.4.2021 alkaen palvelusetelin arvo on 26 € /käynti (alv 0 %) (aikaisemmin 25 € / 
käynti) 
 
3. 
palvelusetelejä myönnetään 1 – 3 kertaa / vuosi / asiakas, harkinnan mukaan 
terveydentilan niin vaatiessa 1 – 15 kertaa / vuosi / asiakas. 
 
Perusturvalautakunta 
   
 
 


