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1. Soveltamisala 
 

 
 
Tätä sääntökirjaa noudatetaan, kun Ptky Karvainen järjestää säännöllisen ja tilapäisen kotihoidon 
palveluita asiakkailleen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain (569/2009) mukaisesti. 
Samoin tätä sääntökirjaa noudatetaan kun järjestetään omaishoidon lakisääteisiä vapaita 
(9.11.2006/950) 

 
Sääntökirjassa kunta asettaa palvelusetelilain 5 §:ssä tarkoitetut hyväksymiskriteerit palvelun tuottajille. 
Karviainen velvoittaa palvelun tuottajat jatkuvasti noudattamaan sääntökirjan määräyksiä. Yksityinen 
palvelun tuottaja sitoutuu noudattamaan tämän sääntökirjan ehtoja siitä alkaen, kun palvelun tuottaja 
hyväksytään palvelusetelillä toteutettavien sosiaali- tai terveyspalvelujen tuottajaksi. 

 
Itse palvelua tuotettaessa sitä koskevan sopimuksen osapuolina ovat palvelun tuottaja ja asiakas. 
Sopimuksen sitoumukset ja vastuut eivät kohdistu perusturvakuntayhtymään. 

 

 
 
 

2. Määritelmät 
 

 
 
Tässä sääntökirjassa: 

 
• Asiakkaalla tarkoitetaan sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 3 §:n 1 

kohdassa tarkoitettua asiakasta ja potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 2 §:n 1 
kohdassa tarkoitettua potilasta; 

 
• Palvelusetelillä tarkoitetaan järjestämisvastuussa olevan kunnan sosiaali- ja terveyspalvelun 

saajalle myöntämää sitoumusta korvata palvelujen tuottajan antaman palvelun kustannukset 
kunnan ennalta määräämään arvoon asti. Palveluseteli on yksi tapa järjestää kunnan lakisääteisiä 
sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluja. Tämän vuoksi asiakkaan asemaan vaikuttavat samat 
erityislainsäädännön säännökset kuin muillakin tavoin järjestetyissä sosiaali- ja 
terveydenhuoltopalveluissa. Palvelusetelin käyttäjällä on kuitenkin muista järjestämistavoista 
poiketen oikeus valita haluamansa kunnan hyväksymä palvelun tuottaja. 

 
 

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009) säätelee palvelusetelin käyttöä. 
Palvelusetelilakia sovelletaan palvelusetelin käyttämiseen kuntien järjestämissä sosiaali- ja 
terveyspalveluissa. Lakia sovelletaan ainoastaan yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen 
hankkimiseksi. Tämän vuoksi lakia ei voi soveltaa julkisyhteisöjen tuottamien palvelujen 
hankkimiseen. Palvelusetelijärjestelmässä kunta ei tule sopimusosapuoleksi palvelusta 
sovittaessa, sillä kyseessä on kuluttajan asemassa olevan asiakkaan ja palvelun tuottajan välinen 
sopimus; 

 
Palvelusetelillä tarkoitetaan palvelun järjestämisvastuussa olevan kunnan säännölliseen tai 
tilapäiseen kotihoitoon oikeutetulle kunnan asukkaalle myöntämää sitoumusta (esimerkiksi 
kyseiseen tarkoitukseen painettua maksuvälinettä, sähköistä korttia tai viranomaispäätöstä), 
jonka mukaan se korvaa palveluntuottajan palvelusetelissä mainitun palvelun kustannukset 
kunnan ennalta määräämään arvoon asti. 

 
• Kotihoidolla tarkoitetaan asiakkaan kotona tapahtuvaa henkilökohtaiseen hoivaan ja 

huolenpitoon sekä terveydenhoitoon ja sairaanhoitoon liittyvää palvelua niille vanhuksille, 
vammaisille ja pitkäaikaissairaille, jotka tarvitsevat apua ja tukea pystyäkseen asumaan omassa 
kodissaan (sosiaalihuoltolaki 20 § ja 21 § ja asetus 9 §:n 1 kohta ja terveydenhuoltolaki 25 §). 

 
• Omaishoidontuen lakisääteisillä vapailla tarkoittaa omaishoitajalle kuuluvia lakisääteisiä 

vapaapäiviä, joita myönnetään 3 vuorokautta kuukautta kohden. 

 3 



• Tulosidonnaisella palvelusetelillä tarkoitetaan palveluseteliä, jonka arvo määräytyy kunnan 
määrittelemien asiakkaan jatkuvien ja säännöllisten tulojen mukaan tai jonka arvo perustuu 
tulojen huomioon ottamiseen sosiaalihuoltolain 3 a luvussa tai sosiaali- ja terveyden- huollon 
asiakasmaksuista annetun lain 10 a - 10c §:ssä säädetyllä tavalla; 

 
• Kiinteähintaisella palvelusetelillä tarkoitetaan palveluseteliä, jonka arvoksi on määritelty 

hinta, joka on aina sama asiakkaan tuloista riippumatta. 
 

• Omavastuuosuudella tarkoitetaan sitä osuutta yksityisen palveluntuottajan tuottaman palvelun 
hinnasta, jota kunnan myöntämän palvelusetelin arvo ei kata ja joka jää asiakkaan 
maksettavaksi. 

 
• Palveluntuottajalla tarkoitetaan yksityistä palveluntuottajaa, joka täyttää kyseiselle toiminnalle 

yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa (922 /2011) ja yksityisestä terveyden- huollosta 
annetussa laissa (152/1990) asetetut vaatimukset. Kunta hyväksyy sosiaali- ja terveydenhuollon 
palvelusetelistä annetun lain 4 §:n mukaisesti palveluntuottajan säännöllisen ja/tai tilapäisen 
kotihoidon palveluntuottajaksi. 

 
• Lisäpalveluilla tarkoitetaan asiakkaan palvelu- ja hoitosuunnitelmaan kuulumattomia palveluita, 

jotka asiakas hankkii omaehtoisesti ja myös maksaa itse. 
 
 

Palvelusetelijärjestelmässä perusturvakuntayhtymä ei tule sopimusosapuoleksi, kun palvelusta 
sovitaan, sillä kyseessä on kuluttajan asemassa olevan asiakkaan ja palveluntuottajan välinen 
sopimus. 

 

 
 
 

3. Asiakkaan asema ja oikeusturvakeinot 
 

 
 

3.1 Asiakkaan asema 
 

 
 
Karviainen voi tarjota palveluseteliä palvelun hankkimiseksi asiakkaalle, joka täyttää säännölliseen tai 
tilapäiseen kotihoitoon pääsyn kriteerit tai jolla on omaishoitosopimus perusturvakuntayhtymän kanssa. 

 
Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä hänelle tarjotusta palvelusetelistä. Tällöin Karviaisen tulee ohjata hänet 
kunnan muilla tavoin järjestämien palvelujen piiriin. 

 
Asiakkaan on annettava palvelusetelin myöntämistä varten tarvittavat tulotiedot. Asiakkaalle on 
annettava tieto siitä, mistä muualta ja mitä häntä koskevia tietoja voidaan hankkia asiakkaan 
suostumuksesta riippumatta. Asiakkaalle on varattava tilaisuus tutustua muualta hankittuihin tietoihin 
(esimerkiksi työeläkkeeseen) ja antaa tarpeellinen selvitys asiasta. 

 
Palvelusetelin saanut asiakas ottaa yhteyttä Karviaisen hyväksymään palveluntuottajaan ja tekee 
palveluntuottajan kanssa sopimuksen palvelun hankkimisesta. Tätä sopimussuhdetta koskevat 
sopimuksen sisällön mukaan määräytyvät kuluttajaoikeuden ja sopimusoikeuden säännökset sekä 
oikeusperiaatteet. Asiakas antaa palveluntuottajalle Karviaiselta saamansa palvelusetelipäätöksen sekä 
sen liitteenä olevan palvelu- ja hoitosuunnitelman. 

 
Asiakas on oikeutettu käyttämään palveluseteliä vain perusturvakuntayhtymän hyväksymän 
palveluntuottajan tuottamien, tämän sääntökirjan tarkoittamien palvelujen maksamiseen. 

 
Asiakas maksaa palvelun palvelusetelin ylittävältä osalta (omavastuuosuuden) sekä hankkimiensa 
lisäpalveluiden maksut palveluntuottajalle heidän keskinäisen sopimuksensa mukaisesti. 

 
Mikäli Karviainen lopettaa palvelusetelijärjestelmän, asiakkaan oikeus koti- ja omaishoitoon säilyy. 
Tällaisessa tapauksessa asiakas ohjataan kunnan muihin palveluihin. 
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3.2. Asiakkaan oikeusturvakeinot 
 
 
 
Asiakasta koskevat sosiaalihuollon asiakaslain ja potilaslain mukaiset oikeudet, kuten asiakkaan 
mielipiteen, itsemääräämisoikeuden ja osallistumisen huomioiminen; asiakkaan hyvä kohtelu, palvelu ja 
hoito; palvelu- ja hoitosuunnitelmien laadinta; molemminpuolinen tietojen antovelvollisuus ja tietojen 
asianmukainen käsittely sekä asiakkaan oikeusturvakeinojen käyttö. 

 
Asiakas voi hakea muutosta tulosidonnaisen palvelusetelin arvoa tai palvelusetelin arvon korottamista 
koskevaan päätökseen oikaisuvaatimuksella, joka osoitetaan perusturvakuntayhtymän kunnan 
monijäseniselle toimielimelle (yhtymäjaosto). Muutoksenhakuohjeet annetaan päätöksessä. 

 
Asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus saamastaan kohtelusta sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle. 
Asiakas voi myös olla yhteydessä palveluun liittyvistä epäkohdista potilas- tai sosiaaliasia- mieheen ja/tai 
tehdä kantelun valvontaviranomaisille, kuten aluehallintovirastolle (AVI). 

 
Asiakas voi antaa palveluntuottajalle ja kunnalle palautetta palvelun laadusta sekä muista palveluun 
liittyvistä seikoista. 

 
Asiakkaan ja palveluntuottajan välinen erimielisyys (esimerkiksi palvelun viivästys, virhe tai palvelun 
aiheuttama vahinko) voidaan saattaa kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Tällöin sopimusriidassa 
käytetään tulkinta-apuna kuluttajariitalautakunnassa muodostunutta aikaisempaa ratkaisu- käytäntöä. 
Myös muut kuluttajaviranomaiset, kuten kuluttajavirasto, kuluttaja-asiamies ja kuluttaja- neuvonta, ovat 
tältä osin toimivaltaisia. Asiakas voi myös nostaa asiasta kanteen käräjäoikeudessa. 

Erimielisyystilanteissa asiakkaan tulee ensisijaisesti ottaa yhteys palvelutuottajaan asian selvittämiseksi. 

Perusturvakuntayhtymä ei voi periä palvelusetelin käyttäjältä asiakasmaksua palvelusta, joka sisältyy 
palvelusetelillä myönnettyyn palveluun. 

 
 
 
 

4. Palveluntuottajaa koskevat yleiset velvoitteet 
 

 
 
Palveluntuottaja on palvelusetelijärjestelmän puitteissa palvelua tuottava, yksityisestä terveyden- 
huollosta annetussa laissa (152/1990) tai yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetussa 
laissa(603/1996) tarkoitettu palvelun tuottaja. Palvelun tuottaja sitoutuu täyttämään palvelusetelilain 
(569/2009) 5 §:n mukaiset yleiset ehdot. 

 
Kunnalla on oikeus vaatia palvelun tuottajaa toimittamaan kirjalliset todistukset tai muun riittävän näytön 
siitä, että tässä kohdassa mainitut yleiset edellytykset täyttyvät. 

 
1. Palveluntuottajan tulee olla merkitty ennakkoperintärekisteriin. 

 
Palveluntuottaja sitoutuu olemaa rekisteröitynä verohallinnon ennakkoperintärekisterissä. 

 
2. Palveluntuottajaa koskeva erityislainsäädännön edellytykset 

 
Palveluntuottajan tulee täyttää yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa (922/2011) ja yksityisestä 
terveydenhuollosta annetussa laissa (152/1990) asetetut vaatimukset. Sen tulee myös olla merkitty 
asianomaiseen aluehallintoviranomaisen ylläpitämään rekisteriin tai sen tulee olla saanut 
aluehallintoviraonomaisen toimilupa kyseisessä kunnassa. 

 
Sellaiset palveluntuottajat, jotka eivät harjoita ympärivuorokautista sosiaalipalvelutoimintaa tekevät 
toimiluvan hakemisen sijaan ilmoituksen toiminnan aloittamisesta sosiaalihuollosta vastaavalle 
toimielimelle siinä kunnassa, jossa palvelun tuottaja antaa ko. palveluja. 
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3. Vähimmäispalvelutaso 
 
 
Palveluntuottajan tuottamien palvelujen on jatkuvasti vastattava vähintään sitä tasoa, jota edellytetään 
vastaavalta kunnalliselta toiminnalta. Samoin palvelun tuottajan on toteuttava asiakkaansa oikeuden 
laadultaan hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon sekä sosiaalipalveluihin. Käytännössä 
perusturvakuntayhtymä hyväksyy palvelun tason siinä vaiheessa, kun se valitsee tietyn palveluntuottajan 
mukaan palvelusetelijärjestelmään ja ottaa tältä asiaa koskevan sitoumuksen. 

 
Palvelun tuottaja sitoutuu kuvaamaan Karviaiselle, miten sen henkilöstö ylläpitää ammattitaitoaan. 
Palveluntuottaja on lisäksi velvollinen toimittamaan Karviaiselle tästä sääntökirjasta ilmenevät tiedot ja 
selvitykset. 

 
Palveluntuottajalla tulee olla kirjallinen lääkehoitosuunnitelma (STM opas 2005:32) ja nimetty 
lääkehuollosta vastaava henkilö. Lisäksi sen henkilöstöllä tulee olla tarvittavat valmiudet ja luvat 
lääkehoidon toteuttamiseen. 

 
4. Vakuutusturva 

 
 
Palvelun tuottaja sitoutuu ottamaan ja pitämään voimassa toimintansa edellyttämät lakisääteiset 
vakuutukset vastuun varalta, kuten potilasvahinkolain sekä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun 
lain mukaiset vakuutukset. 

 
Mahdolliset vahingot korvataan ensisijaisesti palvelun tuottajan vakuutuksesta ja viime kädessä palvelun 
tuottaja vastaa niistä vahingonkorvauslain mukaisesti. Karviainen ei vastaa palvelun tuottajan palvelujen 
saajalle aiheuttamista vahingoista. Jos palvelu joudutaan uusimaan tai asiakas tarvitsee muuta palvelua 
palvelun tuottajan virheestä johtuvasta syystä tai toimenpiteen suorittamisen virheellisyyden vuoksi, 
vastaa aiheutuvista kustannuksista palvelun tuottaja. 

 
Palveluntuottajalla tulee olla voimassa potilasvahinkolain mukainen vakuutus tai muu vastuuvakuutus, 
jonka vakuutusmäärän voidaan, palvelutoiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen, arvioida riittävän 
toiminnasta aiheutuvien henkilövahinkojen korvaamiseen, ja muut toiminnan edellyttämät voimassa 
olevat vakuutukset. 

 
5. Toimitilat 

 
 
Palvelun tuottajan toimitilojen on jatkuvasti täytettävä turvallisuusmääräykset niin että yksikössä 
huolehditaan asiakkaiden turvallisuudesta lain ja viranomaisten määräysten mukaisesti. Samoin 
toimitilojen on täytettävä lain edellyttämät palvelun tuottajalle asetetut hyväksymisedellytykset. 
Liikuntarajoitteisella, esimerkiksi pyörätuolia käyttävällä asiakkaalla tulee olla esteetön pääsy palvelun 
tuottajan toimitiloihin. 

 
Palvelujen markkinointi ja alihankinnan käyttö 

 
Palvelun markkinoinnin tulee olla hyvän tavan mukaista ja täyttää kuluttajansuojalain vaatimukset. 

Palveluntuottajalla käyttää ensisijaisesti verkkolaskutusta. 

Palveluntuottaja voi hankkia määrittämänsä osan palveluista alihankintana. Palveluntuottaja vastaa 
alihankkijan työstä kuin omastaan ja alihankkijoita koskevat samat vaatimukset kuin palveluntuottajaa. 

 
6. Hintatiedot ja palvelun peruuttaminen 

 
 
Toivotaan että palveluntuottajalla on internet-sivut, joilta käy ilmi toimitilojen osoitetiedot sekä 
tarjottavien palvelujen hintatiedot. Mikäli www sivuja ei ole vastaavat tiedot tulee ilmetä yrityksen 
palveluesitteestä. 
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Tarjottavien palvelujen hintatiedot tulee toimittaa asiakkaalle hänen pyynnöstään myös kirjallisessa 
muodossa. 

 
Palveluntuottajan on informoitava palveluseteliä käyttävää asiakastaan siitä, että asiakkaan on itse 
korvattava aiheutuneet kustannukset joko täysimääräisenä tai heidän keskinäisen sopimuksensa 
mukaisesti, mikäli asiakas jättää peruuttamatta sovitun palvelun tai ei ole paikalla sovitusti. 

 
Palveluntuottajan tulee olla tavoitettavissa myös virka-ajan ulkopuolella. 

 
Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan tämän sääntökirjan ehtoja siitä alkaen, kun palveluntuottaja 
hyväksytään palvelusetelillä toteutettavan säännöllisen tai tilapäisen kotihoidon palveluntuottajaksi tai 
omaishoidettavan vapaan ajan hoitopaikaksi. 

 
Palveluntuottajan on noudatettava palveluntuottajaa ja sen toimintaa koskevaa lainsäädäntöä sekä 
kaikkia viranomaismääräyksiä ja ohjeita. 

 
 
 

5. Perusturvakuntayhtymän velvoitteet 
 

 
 
Karviainen toimii palvelujen järjestäjänä hyväksymällä palveluntuottajiksi ne palveluntuottajat, jotka 
täyttävät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain 5 §:n 1. mom:n kohtien 1–4 
vaatimukset sekä kunnan asettamat muut vaatimukset ja ehdot, ja merkitsee hyväksymänsä 
palveluntuottajat lain 4 §:n 3 mom:ssa tarkoitettuun luetteloon. Perusturvakuntayhtymän on pidettävä 
luetteloa hyväksymistään palvelujen tuottajista. Tiedot palvelujen tuottajista, näiden tuottamista 
palveluista ja niiden hinnoista tulee olla julkisesti saatavilla internetissä ja muulla soveltuvalla tavalla. 

 
Karviaisen tulee ottaa palveluntuottajan valintaa koskeva asia käsittelyyn yhden (1) kuukauden kuluessa 
palveluntuottajan ilmoittautumisesta. Karviaisen on tehtävä päätös palveluntuottajan hyväksymisestä tai 
hylkäämisestä kolmen (3) kuukauden kuluessa siitä, kun palveluntuottaja on toimittanut kaikki 
hyväksyntään liittyvät asiapaperit. Palveluntuottajaksi on jatkuva haku. 

 
Perusturvakuntayhtymän tulee peruuttaa palvelujen tuottajan hyväksyminen ja poistaa palvelujen 
tuottaja luettelosta, jos hyväksymiselle asetetut edellytykset eivät enää täyty tai palvelujen tuottaja 
pyytää hyväksymisen peruuttamista. 

 
Karviaisella on lisäksi velvollisuus valvoa hyväksymiensä palvelujen tuottajien palvelujen laatua 
hyväksymismenettelyn lisäksi myös palvelujen tuottamisen yhteydessä. Perustuvakuntayhtymän tulee 
täten varmistaa, että palvelujen tuottajat täyttävät toiminnalle asetetut vähimmäisedellytykset. 
Karviainen voi asettaa palveluntuottajien hyväksymiskriteeriksi sen, että palvelusetelillä tuotettava 
palvelu saa maksaa enintään tietyn euromäärän. 

 
Karviainen voi lopettaa palvelujen järjestämisen palvelusetelillä, jolloin palveluntuottajia koskevat 
hyväksymispäätökset lakkaavat. 

Karviainen päättää siitä, kuka on oikeutettu saamaan palvelusetelin kyseiseen palveluun. 

Perusturvakuntayhtymän on selvitettävä asiakkaalle tämän asema palveluseteliä käytettäessä, 
palvelusetelin arvo, palveluntuottajien hinnat, omavastuuosuuden määräytymisen perusteet ja arvioitu 
suuruus sekä asiakasmaksu, joka määräytyy vastaavasta palvelusta sosiaali- ja terveydenhuollon 
asiakasmaksuista annetun lain mukaan. 

Karviaisella on oikeus saada asiakkaalta tiedot, jotka vaikuttavat palvelusetelin myöntämiseen ja arvoon. 

Karviainen ei vastaa palveluntuottajan palvelujen saajalle aiheuttamista vahingoista eikä se myöskään 
vastaa peruuntuneista palvelutapahtumista aiheutuneista kustannuksista. 
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Perusturvakuntayhtymä ei sitoudu osoittamaan asiakkaita palveluntuottajalle. 
 
 
 
 

6. Palvelun tavoite ja sisältövaatimukset 
 

 
 
Kotihoidon tavoitteena on tukea asiakkaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja mahdollisimman itsenäistä 
kotona selviytymistä. Tavoitteena on lisäksi ylläpitää ja parantaa asiakkaiden fyysistä, psyykkistä ja 
sosiaalista toimintakykyä. Omaisia ja lähipiiriä tuetaan osallistumaan asiakkaan hoitoon sekä 
huolenpitoon. Kotihoito sisältää sosiaalihuoltolain 20 §:n ja 21 §:n ja sosiaalihuoltoasetuksen 9 §:n 1 
kohdan tarkoittaman kotipalvelun ja terveydenhuoltolain 25 §:n tarkoittaman kotisairaanhoidon, jota 
annetaan Perusturvakuntayhtymän alueen asiakkaille arvioinnin perusteella. 

 
Omaishoidon tavoitteena on mahdollistaa hoidettavan henkilön hoito ja huolenpito kotiloissa omaisen 
avulla. Omaishoitosopimuksen Karviaisen kanssa tehnyt hoitaja on oikeutettu kolmen lakisääteiseen 
vapaapäivään kuukautta kohden. Karviaisen tehtävänä on huolehtia omaishoidettavan hoidon 
tarkoituksenmukaisesta järjestämisestä hoitajan lakisääteisen vapaan ajaksi. Omaishoitolaissa säädetään 
tuen myöntämisedellytykset. Hoidon järjestämisestä sovitaan omaishoitajan ja hoidettavan kanssa. 
Hoitajalle järjestettävän vapaan tavoitteena on tukea omaishoitajan jaksamista. 

 
Vapaita voidaan pitää ns. intervalli- eli lyhytaikaisjaksoissa hyväksyttyjen tuottajien yksiköissä, jotka 
tarjoavat ympärivuorokautista tehostettu hoitoa ikääntyneille. Omaishoidettavalla on tehostettu ja 
jatkuva hoidon tarve ja asiakkaan selviytyminen edellyttää ympärivuorokautista valvontaa. Hoitojaksot 
ovat kuntouttavia. Hoitohenkilökunnalla on riittävä koulutus ja perehtyneisyys muistihäiriöisten hoidon 
erityispiirteisiin ja mm. käytöshäiriöiden lääkkeettömään hoitoon. Riittävänä koulutuksena pidetään 
peruskoulutuksen lisäksi hankittua aiheen täydennyskoulutusta. Asiakkaalla on huone, joka voi olla 
yhteinen toisen intervallihoidossa olevan kanssa mikäli se asiakkaan toimintakyky ja terveydentila 
huomioiden on mahdollista. Asiakas tuo mukanaan tarvitsemansa vaatteet, lääkkeet ja hoitotarvikkeet 
(esim. vaipat). 

 
Omaishoitaja varaa vapaan ajan lyhytaikaishoidon jakson hyväksytyistä palvelusetelituottajista. 
Palvelusetelillä myönnetyistä hoitovuorokausista ei peritä erikseen asiakasmaksua Ptky Karviaiselle. 

 
Palveluntuottajan tulee täyttää mm. seuraavat palvelukuvauksen vaatimukset: 

 
Palvelun tuottajan tulee huolehtia palvelusetelin myöntämispäätökseen liitetyn palvelu- ja hoito- 
suunnitelman mukaisista palveluista vähintään samansisältöisenä ja samassa laajuudessa kuin kunnan 
oma kotihoito tuottaa palvelun. Kotihoidon ja omaishoidettavan vapaan ajan hoidon palvelukuvaus ovat 
liitteenä. 

 
Kotihoidon palvelu ja vapaan ajan hoito toteutetaan siten, että: 

 
1. tarvitessaan sekä kotipalvelua että kotisairaanhoitoa asiakas saa molemmat palvelut samalla 

asiakaskäynnillä 
2. tuottaja nimeää asiakkaalle vastuuhoitajan, joka on pääasiallisesti vastuussa asiakkaan hoidosta 
3. kuntouttavan työtavan mukaisesti asiakas voi käyttää omia voimavarojaan auttamistilanteissa ja 

kotitöiden suorittamisessa ja siten säilyttää toimintakykynsä mahdollisimman hyvänä. 
4. Lyhytaikaisjaksoilla asiakkaalle tulee tarjota turvallinen hoitoympäristö ja tarvittaessa liikkumista 

voidaan seurata tai estää poistuminen hoitoyksiköstä. 
 
Palvelun tuottaja käyttää hoitotyössä yleisesti hyväksyttyjä hoito-ohjeita, kuten Käypä hoito - 
suosituksia, Sairaanhoitajan käsikirjan suosituksia ja THL:n suosituksia. 

 
Asiakkaan hoito ja palvelu määritellään yksilöllisessä hoito- ja palvelusuunnitelmassa, joka on laadittu 
yhdessä asiakkaan ja Karviaisen työntekijän kanssa. Tavoitteena on asiakkaan omien voimavarojen ja 
toimintakyvyn ylläpitäminen sekä todellisten tarpeiden ja toiveiden huomioiminen. 
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Palveluun sisältyy asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. henkilökohtainen hoiva ja hygienia; 
hygieniaan liittyvät tehtävät; ravitsemuksesta huolehtiminen; kodinhoidolliset tehtävät; asiakkaan 
turvallisuuteen ja esteettömyyteen liittyvät asiat; henkisen ja fyysisen vireyden ylläpito ja huolehtimien; 
lääkehoidon toteutus ja seuranta lääkärin määräysten mukaisesti; terveyden edistämisen ja 
sairaanhoidon suunnittelu, toteutus, ohjaus ja neuvonta; pyykkihuoltoon liittyviä tehtäviä, kodin 
perussiisteyden ylläpitoon liittyvät tehtävät; yhteistyö ja neuvonta asiakkaan, omaisten ja muiden 
yhteistyötahojen kanssa. 

 
Palvelun sisältö on määritelty tarkemmin palvelu- ja hoitosuunnitelmassa. Palveluntuottajan tulee 
huolehtia palvelusetelin myöntämispäätökseen liitetyn palvelu- ja hoitosuunnitelman mukaisista 
palveluista. Palvelu- ja hoitosuunnitelman ajantasaisuus tarkistetaan ja arvioidaan aina, kun asiakkaan 
hoidontarve muuttuu ja vähintään 6 kuukauden välein. Arviointi tehdään Karviaisen arviointiimin ja/tai 
kotihoidon henkilöstön kanssa. Yhteisellä arviokäynnillä voidaan tehdä esim. RAI, tarvittaessa RaVa- 
arviointi sekä muita arviointeja (MNA ja MMSE), jotta voidaan paremmin arvioida asiakkaan 
toimintakykyä. 

 
Palveluntuottajan tulee olla yhteydessä Karviaiseen, jos asiakkaan tilassa tapahtuu oleellisia 
palveluntarpeen muutoksia: asiakas ei enää tarvitse kaikkia niitä palveluita, jotka on 
palvelusetelipäätöksen yhteydessä arvioitu tarpeellisiksi tai asiakkaan kuntoisuus on heikentynyt, ja 
palveluita pitää lisätä tai ryhtyä muihin toimenpiteisiin. Palveluntuottaja ei voi itsenäisesti ilman 
keskustelua Karviaisen kanssa lisätä asiakkaan palveluja tai pidentää hoitoaikoja. 

 
Kotihoidossa ja omaishoidon asiakkaan sairaanhoidollisesta toteuttamisesta vastaa Karviaisen lääkäri tai 
muu hoidettavan itse valitsema lääkäri. Kokonaisvastuu palvelusetelillä tuotetusta sairaanhoidosta on 
aina palveluntuottajan sairaanhoitajalla tai terveydenhoitajalla, joka toimii lääkäriltä saatujen ohjeiden ja 
määräysten mukaisesti. 

 
Karviainen järjestää asiakkaalle tarvittavat apuvälineet lääkinnällisen kuntoutuksen perusteella todetun 
yksilöllisen tarpeen perusteella. 

 
Asiakas saa Ptky Karviaisen hoitotarvikejakeluna sovitun määrän hoitotarvikkeita voimassaa olevien 
ohjeiden mukaisesti. 

 
Palveluntuottaja huolehtii siitä, että kotihoidon asiakas saa hänelle kuuluvat julkiset etuudet (esimerkiksi 
Kelan hoitotuen ja asumistuen). Raha-asioista vastaa asiakas itse tai hänen valtuuttamansa henkilö tai 
edunvalvoja. Tarvittaessa asiakasta avustetaan edunvalvojan hankinnassa. 

 
Palveluntuottajan on otettava uusi kotihoidon asiakas vastaan tilaajan ja tuottajan välisen yksilöllisen 
sopimuksen mukaan. Omaishoidettavalle on järjestettävä lyhytaikaispaikka vähintään kaksi päivää 
tilauksen jättämisestä huomioiden yksikön käytössä olevat lyhytaikaishoitopaikat. 

 
 
 

7. Palveluseteliasiakkaat 
 

 
 
Palveluseteleitä käyttävät asiakkaat ovat henkilöitä, joiden toimintakyky on joko tilapäisesti tai pysyvästi 
alentunut niin, että he tarvitsevat kotona selviytyäkseen toisen henkilön apua päivittäisissä 
henkilökohtaisissa toimissa ja hoidossa. Palveluseteli voidaan myöntää asiakkaalle, joka täyttää 
Karviaisen kotihoitoon tai omaishoitoon pääsyn kriteerit. Palvelusetelin avulla järjestetyn säännöllisen tai 
tilapäisen kotihoidon aloittaminen edellyttää, että Karviaisen arviointiimi ja/tai kotiutustiimi on tehnyt 
palvelutarpeen arvioinnin, laatinut palvelu- ja hoitosuunnitelman ja määritellyt palvelun sisällön ja 
määrän. Omaishoidon lakisääteisten vapaan aikaisen hoidon järjestäminen palvelusetelillä edellyttää 
omaishoitosopimusta hoitajan ja Ptky Karviaisen välillä sekä siihen liittyen tehtyä palvelutarpeen 
arviointia ja omaishoidon palvelu- ja hoitosuunnitelmaa sekä palvelun sisällön ja määrän määritystä. 
Kotisairaanhoidon toteuttamisesta vastaa asiakkaan vastaava lääkäri. 
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Kohderyhmänä ovat säännöllisen ja tilapäisen kotihoidon asiakkaat sekä omaishoidon tukea saavien 
hoitajien hoidettavat. 

 
Seuraavat tilanteet estävät palvelusetelin myöntämisen asiakkaalle: 

 
1. Asiakas haluaa kieltäytyä tarjotusta palvelusetelistä, jolloin kunnan tulee ohjata hänet kunnan 

muilla tavoin järjestämien palvelujen piiriin. (6 §, laki sosiaali- ja terveydenhuollon 
palvelusetelistä 569/2009) 

2. Asiakas tai hänen omaisensa/läheisensä ei ole kykeneväinen ottamaan vastuuta palvelusetelillä 
tuotetusta palvelusta. 

3. Asiakas ei täytä palvelusetelin käytölle vaadittua palvelutarvetta (6 §, laki sosiaali- ja 
terveydenhuollon palvelusetelistä 569/2009 ja 7 §, laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja 
oikeuksista 812/2008). 

 
 

7.1 Säännöllisen kotihoidon palveluseteli 
 

 
 
Palveluseteli voidaan myöntää asiakkaalle, joka täyttää Karviaisen kotihoitoon pääsyn kriteerit 
palvelutarpeen arvioinnin perusteella. Karviaisen työntekijä on tehnyt asiakkaan palvelutarpeen 
arvioinnin sekä laatinut palvelu- ja hoitosuunnitelman, jossa on määritelty palvelun sisältö ja määrä. 

 
Jos kyseessä on sairaalasta kotiutuva asiakas (jolle on jo aiemmin myönnetty kotihoidon palveluseteli), 
palveluntuottajan tulee huolehtia siitä, että sairaalasta kotiin tuleva asiakas voidaan kotiuttaa turvallisesti 
eli palvelu käynnistyy asiakkaan kotiutushetkestä lukien. Asiakkaan hoitoon ei sallita katkoksia tai 
viivytyksiä. 

 
7.2 Tilapäisen kotihoidon palveluseteli 

 

 
 
Tilapäisen kotihoidon palveluseteli voidaan myöntää sairaalasta, poliklinikalta tai lääkärin vastaanotolta 
kotiutuvalle asiakkaalle, kun kyseessä on kertaluontoinen, pääsääntöisesti sairaanhoidollinen toimenpide, 
esimerkiksi avustaminen leikkauksen jälkeisessä perushoidossa ja pienet hoitotoimenpiteet tai johonkin 
toimenpiteeseen liittyvä tapahtumasarja, esimerkiksi silmätippojen laitto ennen kaihileikkausta. Asiakas 
voi saada tilapäisen kotihoidon palvelusetelin niissä tapauksissa, kun hän ei kuntoisuutensa vuoksi pysty 
käyttämään terveysaseman palveluja. 

 
7.3. Omaishoitajan lakisääteisten vapaiden aikaisen hoidon palveluseteli 

 

 
 
Omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata vähintään kolme vuorokautta sellaista kalenterikuukautta 
kohden, jona aikana hän on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoitoon 
ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin. 

 
Omaishoitajat voivat pitää kertyneet vapaapäivät säännöllisesti kuukausittain. Hoitaja voi myös säästää 
vapaapäiviä ja pitää vapaata pidemmän jakson kerralla. Vapaat tulee käyttää samana vuonna kun ne 
ovat kertyneet. Vapaapäiviä ei voi pitää etukäteen. Vapaiden käyttöä ja kertymistä seurataan. 

 
Omaishoidon asioita hoitava viranhaltija voi tehdä päätöksen lakisääteisen vapaan ajalle hoitoon 
myönnettävästä palvelusetelistä. 
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8. Palvelusetelin arvo ja myöntäminen 
 

 
 
Säännöllisen kotihoidon palvelusetelit voidaan myöntää enintään puoleksi vuodeksi kerrallaan. 
Omaishoidon tuen palvelusetelit myönnetään kalenterivuodeksi/talousarviovuodeksi. Palvelu- ja 
hoitosuunnitelman tarkistuksen yhteydessä arvioidaan palvelusetelien tarve. Arviointi tehdään 
yhteistyössä Karviaisen työntekijän kanssa. 

 
Jos palveluntarve muuttuu, Karviainen arvioi uudelleen, onko palvelusetelin käyttö edelleen paras 
vaihtoehto asiakkaan hoidon ja huolenpidon toteuttamiseksi. Tällöin palvelusetelipäätös voidaan perua ja 
asiakkaan palvelut järjestää muulla tavoin. 

 
Säännöllisen kotihoidon palvelusetelin arvo on tulosidonnainen. Palvelusetelin arvo riippuu kotitalouden 
koosta ja tuloista. Palvelusetelin arvon vähimmäismäärät ovat indeksisidonnaisia. 1.1.2014 alkaen 
jatkuvan ja säännöllisen kotihoidon palvelusetelin lähtöarvo on vähintään 27 euroa/tunti, jos kotitalouden 
tulot eivät ylitä laissa säädettyä tulorajaa. Alin palveluseteliarvo on kuitenkin vähintään 7 euroa/tunti. 

 
Palvelusetelin arvoa on korotettava palvelusetelilain 7 §:n 1 momentissa säädettyä korkeammaksi, jos 
asiakkaan tai hänen perheensä toimeentulo tai asiakkaan lakisääteinen elatusvelvollisuus muutoin 
vaarantuu, taikka se on tarpeen muut huollolliset näkökohdat huomioon ottaen. Palvelusetelin arvosta ja 
arvon korottamisesta annetaan päätös asiakkaalle. 

 
Tilapäisen kotihoidon palveluseteli on kiinteähintainen, joten sen arvo on aina sama asiakkaan tuloista 
riippumatta. Palveluseteli on tilapäinen kun hoitoa ei ole arvioitu säännölliseksi eikä se kestä kolme 
kuukautta kauempaa. 

 
Omaishoidon vapaan ajan hoidon palveluseteli on kiinteähintainen, joten sen arvo on aina sama 
asiakkaan tuloista riippumatta. 

 

 
 
 

9. Palvelun laatuvaatimukset 
 

 
 

9.1 Palvelun yleiset vaatimukset 
 

 
 
Palveluntuottajan palvelun tulee olla sisällöltään ja laadultaan vähintään tämän sääntökirjan mukainen. 
Palveluntuottaja on määritellyt ja dokumentoinut laatuvaatimuksensa sekä keskeiset laatutavoitteensa. 
Palveluntuottajalla on pitkän tähtäimen toimintasuunnitelma ja omavalvontasuunnitelma. 

 
Palveluntuottajan tulee ottaa toiminnassaan huomioon asiakkaiden olosuhteet, yksilölliset tarpeet ja 
toimintakyky sekä ikä. 

 
Palveluntuottajan tulee perustaa toimintansa ikäihmisten palvelujen laatusuositukseen. Sen tulee myös 
muutoin noudattaa yleisesti hyväksyttyjä ja voimassa olevia ikäihmisten hoitoa sekä palvelua koskevia 
suosituksia. 

 
Palvelun tulee täyttää sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain ja potilaan 
asemasta ja oikeuksista annetun lain mukaisesti oikeus hyvään sosiaalihuoltoon ja terveydenhuoltoon 
sekä hyvään kohteluun. 

 
Palveluntuottajan kotihoitopalvelujen sekä lyhytaikaishoidon arvot ja toimintaperiaatteet on määritelty. 
Vastuut ja valtuudet (tehtävänkuvat) on määritelty kirjallisesti. 
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Palveluntuottaja laatii asiakasasiakirjat palvelutapahtuman yhteydessä. Palveluntuottajan tulee noudattaa 
huolellisuutta tietojen käsittelyssä ja huolehtia esimerkiksi siitä, että salassa pidettäviä tietoja käsitellään 
oikein. Palveluntuottajan tulee käsitellä asiakirjoja siten kuin henkilötietolaissa (523/1999) ja laissa 
sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (159/2007) sekä muussa sosiaali- ja 
terveydenhuollon lainsäädännössä säädetään. 

 
Palveluntuottajalta edellytetään hoitotyöhön liittyvien asiakastietojen ja työsuoritteiden kirjaamista 
omaan asiakastietojärjestelmäänsä sekä hoidon tason arviointijärjestelmän käyttöä seuraavien ohjeiden 
mukaisesti: 

 
• lainsäädännön edellyttämän hoitotyön kirjaaminen sekä asiakkaan kokonaistilanteenkirjaaminen 

hoidon kannalta 
• tehtyyn työhön kuuluvien suoritteiden, sisältäen myös HILMO-kirjaukset (sähköinen ohjelma, 

ilmaiseksi THL:ltä), kirjaaminen. 
 
 

9.2 Henkilöstö 
 

 
 
Lyhytaikaishoitoyksiköltä ja kotihoidon henkilökunnalta edellytetään terveydenhuollon ammattihenkilöistä 
annetun lain (559/1994 ja asetus 564/1994) mukaista oikeutta harjoittaa terveydenhoitajan tai 
sairaanhoitajan ammattia tai terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen mukaista oikeutta 
käyttää lähihoitajan, perushoitajan tai apuhoitajan nimikettä tai sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön 
kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005 ja asetus 608/2005) mukaista lähihoitajan tai mainitun 
lain siirtymäsäännösten mukaista vastaavaa pätevyyttä. 

 
Kun palveluntuottaja palkkaa terveydenhuollon ammattihenkilöstöä, palveluntuottaja sitoutuu 
tarkistamaan henkilön tiedot Valviran ylläpitämästä rekisteristä. Sijaisilla tulee olla riittävä sosiaali- ja/tai 
terveysalan koulutus. 

 
Palvelu- ja hoitosuunnitelmassa määriteltyjä sairaanhoidollisia toimenpiteitä suorittaa ensisijaisesti 
sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja. Myös muu edellä mainittu ammattihenkilöstö voi suorittaa hoidollisia 
ja lääkehoitoon liittyviä toimenpiteitä, jos henkilöstöllä on asiaankuuluva perehdytys ja osaaminen 
tehtävien hoitamiseen. Henkilökunnan osaamisen tulee olla asiakkaiden hoidontarpeen edellyttämällä 
tasolla, ja henkilöstöllä tulee olla riittävästi tietoa kohderyhmän sairauksista sekä niiden vaikutuksista 
toimintakykyyn ja toimintakykyä ylläpitävistä työtavoista. 

 
Terveydenhuollon ammatillista koulutusta vailla oleva henkilöstö voi osallistua lääkehoitoon antamalla 
valmiiksi jaettuja lääkkeitä, arvioimalla potilaan tilanteessa tapahtuvia muutoksia ja raportoimalla niistä 
terveydenhuollon ammattihenkilöille sekä ohjaamalla ja neuvomalla asiakasta lääkehoidossa. Jos 
esimerkiksi kodinhoitaja on osallistunut lääkehoidon koulutukseen sekä osoittanut näytöillä osaamisensa 
ja lääkäri on antanut luvan, hän saa jakaa lääkkeitä lääkehoitosuunnitelman mukaisesti. 

 
Palveluntuottajan on huolehdittava, että henkilökunnan tehtävänkuvat on määritelty tarkasti. 
Palveluntuottajan on huolehdittava henkilöstönsä ammattitaidon säilymisestä ja kehittämisestä sekä 
riittävästä täydennyskoulutuksesta. Henkilökunnan tulee olla suomen kielen taitoista. 

 
Henkilökunnan tulee sitoutua yhteistyöhön asiakkaan omaisten ja läheisten kanssa. 

 
Jos palveluntuottajalla on työsuhteessa enemmän kuin kolme työntekijää, palvelujen vastuuhenkilöllä 
tulee olla sosiaali- ja/tai terveysalan korkeakoulututkinto tai vastaava tutkinto, riittävä johtamistaito sekä 
vähintään kolmen vuoden työkokemus vastaavista tehtävistä. 
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10. Asiakkaan ostamat lisäpalvelut 
 

 
 
Palveluseteli sisältää hoidon sekä huolenpidon palvelu- ja hoitosuunnitelman mukaisesti. Jos asiakas 
ostaa palveluntuottajalta muuta palvelua, se on asiakkaan itse maksettavaa lisäpalvelua. Kotihoidon 
asiakkaan itsensä maksama lisäpalvelu voi olla esimerkiksi siivousta, ikkunoiden pesua, kaupassa käyntiä 
tai ruuan valmistusta. Omaishoidon asiakkaan itsensä maksamia palveluja voivat olla esimerkiksi parturin 
tai jalkahoitajan palvelujen käyttö. 

 

 
 
 

11. Sopimusehdot palvelutuottajan ja asiakkaan väliseen 
sopimukseen 

 

 
 
Palveluntuottaja tekee asiakkaan tai hänen laillisen edustajansa kanssa sopimuksen palvelun hinnasta ja 
sisällöstä. Sopimuksessa on eritelty palveluseteliin kuuluva palvelu sekä palveluntuottajan ja asiakkaan 
vastuut sekä velvollisuudet. Asiakkaan omavastuu merkitään asiakkaan sopimukseen. Palveluntuottajan 
tulee kotihoidon asiakkaan ja tuottajan välisessä kirjallisessa sopimuksessa sopia muun muassa raha- 
asioiden hoidosta sekä asiakkaan avainten hallinnasta. 

 
 
 

11.1 Palvelukerran peruutus 
 

 
 
Palveluntuottaja tiedottaa palvelun toteuttamisen esteestä asiakkaalle heti, kun se on palveluntuottajan 
tiedossa, ja sopii korvaavasta avusta/jaksosta asiakkaan kanssa. 

 
Asiakas voi peruuttaa ennalta sovitun käynti/jaksokerran ilman veloitusta ilmoittamalla 
palveluntuottajalle peruutuksesta viimeistään 24 tuntia ennen sovittua avustuskertaa. Myöhemmin 
peruttu tai peruuttamatta jätetty avustusaika katsotaan kokonaan toteutuneeksi. 

 
Asiakkaan tulee ilmoittaa yllättävästä tapahtumasta, kuten sairaalahoitoon joutumisesta, johtuvasta 
käynti/jaksokerran peruuntumisesta välittömästi tai heti, kun se on mahdollista. Palvelun peruutukseksi 
ei katsota vähäisiä ja asiakkaan sekä palveluntuottajan yhdessä sopimia muutoksia palvelun 
toteuttamisen paikassa ja aikatauluissa. 

 
 
 

11.2 Palvelusopimuksen sopimuskausi ja irtisanominen 
 

 
 
Palvelusopimus voidaan tehdä koskemaan kertaluonteista yksittäistä palvelua, määräajaksi tai enintään 
asiakkaan kunnalta saaman palvelusetelin voimassaolon ajaksi. 

 
Kertaluonteinen palvelusopimus päättyy ilman irtisanomista, kun palvelu on tuotettu. Määräaikainen 
sopimus päättyy ilman irtisanomista sopimukseen merkittynä päättymis-päivänä tai se voidaan irtisanoa 
molemmin puolin. Irtisanomisaika on kaksi (2) viikkoa, ja irtisanominen on tehtävä kirjallisesti. 
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11.3 Palvelun virhe ja viivästyminen 
 
 
Jos palvelu poikkeaa siitä, mitä palvelun sisällöstä ja laadusta on sovittu, siinä on virhe. Palvelun- 
tuottajalla on todistustaakka siitä, että palvelu on suoritettu ammattitaitoisesti ja huolellisesti. 

 
Palvelussa on myös virhe, jos se ei vastaa niitä tietoja, jotka palveluntuottaja on antanut palvelun 
sisällöstä tai suorituksestaan taikka muista palveluksen laatua tai hyväksikäyttöä koskevista seikoista, 
kun palvelusta on markkinoitu tai muuten ennen sopimuksentekoa, ja joiden voidaan olettaa 
vaikuttaneen asiakkaan päätöksentekoon. 

 
Sama koskee palvelua suoritettaessa annettuja tietoja, joiden voidaan olettaa vaikuttaneen asiakkaan 
päätöksentekoon. Palvelussa on niin ikään virhe, jos palveluntuottaja ei ole antanut asiakkaalle tietoa 
sellaisesta seikasta, josta tämän olisi pitänyt olla selvillä ja josta tämä perustellusti saattoi olettaa 
saavansa tiedon. 

 
Palvelun toteuttamisen aikatauluraameista sovitaan yksilöllisessä palvelusopimuksessa. Palvelu on 
viivästynyt, jos palvelua ei toteuteta sovitussa aikataulussa. 

 
 
 

11.4 Palvelun viivästyminen ja virheen seuraamukset 
 

 
 

11.4.1 Oikaisu ja hyvitys 
 

 
 
Palveluntuottajalla on oikeus oikaista palvelun virhe ja viivästyksestä (hoitajan 
myöhästymisestä/lyhytaikaisjakson peruuntumisesta) aiheutunut haitta omalla kustannuksellaan, jos 
palveluntuottaja tarjoutuu tekemään sen viipymättä asiakkaan ilmoittaessa virheestä tai viivästyksestä ja 
asiakas suostuu oikaisuun. Virhe- ja viivästystilanteissa asiakkaalla on aina oikeus vaatia 
palveluntuottajalta sopimuksen täyttämistä. 

 
Jollei virhettä tai viivästystä voida oikaista tai sitä ei tehdä kohtuullisessa ajassa siitä, kun asiakas ilmoitti 
viivästyksestä tai virheestä, asiakkaalla on oikeus saada hyvitystä tai asiakas voi hakea ja teettää 
saamatta jääneen palvelun toisella palveluntuottajalla sopimusrikkomuksen tehneen palveluntuottajan 
kustannuksella. 

 
11.4.2 Sopimuksen purku 

 

 
 
Asiakkaalla on oikeus purkaa sopimuksen ilman irtisanomisaikaa palveluntuottajan virheen tai 
viivästyksen vuoksi, jos sopimusrikkomus on olennainen. Tällainen tilanne voi syntyä esimerkiksi jos 
työntekijä ei saavu lainkaan työpaikalle, eikä palveluntuottaja ilmoita tästä asiakkaalle tai järjestä 
välittömästi korvaavaa apua; työntekijä laiminlyö olennaisesti sovitun avun toteuttamisen; työntekijä 
esiintyy työpaikalla päihtyneenä, rikkoo turvallisuusmääräyksiä tai tekee palvelua suorittaessaan 
rikoksen, tai sopimusrikkomukset ovat toistuvia. 

 
11.4.3 Vahingonkorvaus 

 

 
 
Asiakkaalla on oikeus korvaukseen välittömästä vahingosta, jonka hän kärsii palveluntuottajan 
viivästyksen tai virheen vuoksi. Palveluntuottaja ei ole vastuussa viivästyksen aiheuttamista vahingoista, 
jos palveluntuottaja osoittaa, että viivästys johtuu hänen vaikutusmahdollisuuksiensa ulko- puolella 
olevasta esteestä, jota hänen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimusta tehtäessä ja 
jonka seurauksia hän ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää eikä voittaa. 
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Asiakkaalla on oikeus saada korvausta palvelun viivästymisen tai virheen aiheuttamista välillisistä 
vahingoista vain silloin, kun viivästys tai virhe johtuu palveluntuottajan puolella olevasta 
huolimattomuudesta. 

 
Asiakas on aina velvollinen toimimaan siten, etteivät viivästyksen tai virheen aiheuttamat vahingot 
lisäänny aiheettomasti hänen toimiensa tai laiminlyöntiensä seurauksena. 

 
 
 

11.5 Reklamaatio ja palaute 
 

 
 
Asiakkaan pitää ilmoittaa palveluntuottajalle palvelun viivästymisestä tai havaitsemastaan virheestä 
kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun hän havaitsi viivästyksen tai virheen. Palveluntuottajan palveluihin 
liittyvät reklamaatiot on esitettävä suoraan palveluntuottajalle. Asiakas saa edellä sanotun estämättä 
vedota palvelun virheeseen ja viivästykseen, jos palveluntuottaja on menetellyt törkeän huolimattomasti 
tai kunnianvastaisesti ja arvottomasti. Palveluntuottajan tulee vastata reklamaatioon viivytyksettä ja 
pääsääntöisesti kirjallisesti. 

 
Asiakas voi antaa palveluntuottajalle ja kunnalle palautetta palvelun laadusta sekä muista palveluun 
liittyvistä seikoista. Palautetta käytetään palveluntuottajan toiminnan laadun ja asianmukaisuuden 
arviointiin. Palautteeseen tulee, asiakkaan pyynnöstä, vastata viivytyksettä ja pääsääntöisesti kirjallisesti. 

 
Palautetta tulee käyttää palveluntuottajan toiminnan laadun ja asianmukaisuuden arviointiin. 

 
 
 

11.6 Erimielisyyden ratkaiseminen 
 

 
 
Erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Sopimusriidoissa 
tulkinta-apuna käytetään kuluttajariitalautakunnassa muodostunutta aikaisempaa ratkaisukäytäntöä. Jos 
erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisillä neuvotteluilla, asiakas voi saattaa asian 
kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Jos erimielisyydet ratkaistaan tuomioistuimessa, kanne voidaan 
nostaa myös asiakkaan kotipaikkakunnan yleisessä alioikeudessa. 

 
 
 

12. Palvelujen laskutus 
 
 

12.1 Ptky Karvainen 
 

 
Ptky Karviainen maksaa palveluntuottajalle palvelusetelien arvon ja toteutuneen palvelun mukaisen 
summan laskua vastaan. Laskutusjakso on yksi kuukausi. Palvelusetelilaskutus tulee toimittaa kunnalle 
kuukauden 5. päivään mennessä. 

 
Lisäksi palveluntuottaja toimittaa kunnalle kuukauden 5. päivään mennessä asiakkaan kuittauksella 
varustetut palveluraportit asiakkaan saamasta palvelusetelillä järjestetystä palvelusta tuntitietoineen 
(palvelupäivä, kellonajat ja toimenpiteet). Palveluraportti tulee olla laskun liitteenä. Laskussa ei saa 
mainita asiakkaan tietoja, vaan kaikki asiakkaaseen liittyvä tieto tulee olla laskun liitteessä. 

 
Palveluraporttiin tulee olla merkitty myös asiakkaan poissaolojen alkamis- ja päättymispäivät sekä 
käyntien lukumäärä ja toteutuneet palvelutunnit tilastointia varten. 

 
Maksuehto on 21 päivää laskun päiväyksestä. 
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Laskutus- ja toimituslisiä, käsittelymaksuja tai muita erillisiä lisiä ei hyväksytä. Laskuna käytetään 
verkkolaskua, ellei muuta ole kirjallisesti sovittu. 

 
Perusturvakuntayhtymä  maksaa vain toteutuneista kotihoidon palvelutapahtumista. Omaishoidon 
lyhytaikaishoidosta ei voi laskuttaa vaikka se peruuntuisi. Palveluntuottaja ei voi laskuttaa asiakkaalta 
peruuntuneiden kertojen omavastuuosuutta. Mikäli peruutus on johtunut asiakkaan äkillisestä 
terveydentilan muutoksesta 24 h tunnin sisällä eikä asiakas ole voinut ilmoittaa asiasta tuottajalle Ptky 
Karviainen korvaa yhden palvelutapahtuman arvosta 50 %. 

 
Palveluntuottajan tulee toimittaa kunnalle asiakkaan hoitopalaute kertaluontoisista tai määrätyn ajan 
kestävistä hoitopalveluista kahden viikon kuluessa hoidon päättymisestä. Hoitopalautteen tulee olla 
kunnan käytettävissä, ennen kuin lasku maksetaan. 

 
Jos asiakkaan ja palveluntuottajan sopima hinta palvelusta on pienempi kuin palvelusetelin arvo, kunta 
on velvollinen suorittamaan enintään asiakkaan ja palveluntuottajan sopiman hinnan palveluntuottajalle. 

 
12.2. Asiakas 

 

 
 
Palveluntuottaja laskuttaa asiakasta setelin arvon ylittävältä osalta sekä asiakkaan ostamat palvelu- ja 
hoitosuunnitelmaan kuulumattomat lisäpalvelut sopimansa mukaisesti. 

 
Mikäli asiakas laiminlyö omavastuuosuuden maksamisen taloudellisten vaikeuksien vuoksi, 
palveluntuottajan tulee ottaa yhteyttä palvelusetelin myöntäneeseen viranhaltijaan asian selvittämiseksi 
heti, kun ongelmia ilmenee. 

 
Asiakkaalla on palvelussa esiintyneen virheen tai viivästyksen perusteella oikeus (velvollisuus) pidättyä 
hyväksymästä palveluntuottajan palvelusuoritusta siltä osin kun palvelua ei ole suoritettu 
asianmukaisesti. Toisin sanoen asiakkaan ei tule allekirjoituksellaan hyväksyä palveluraporttia tältä osin. 
Palveluntuottajalla on mahdollisuus antaa vastine kunnalle. Jos kunta hyväksyy vastineen, kyseiseen 
palveluun liittyvä palvelusetelin arvo suoritetaan palveluntuottajalle. 

 
Palveluseteliä voi käyttää vain palvelu- ja hoitosuunnitelman mukaisiin palveluihin. Laskutus tapahtuu 
kotihoidossa 5 minuutin tarkkuudella suunnitelman mukaisesti. 

Omaishoitajien vapaan ajan hoidosta laskutus tapahtuu vuorokausina. Yksi vuorokausi on 24 tuntia. 

Palveluntuottaja voi laskuttaa asiakasta joko täysimääräisenä tai heidän keskinäisen sopimuksensa 
mukaisesti, mikäli asiakas jättää sovitun palvelun peruuttamatta tai ei ole paikalla sovitusti. Asiakkaan 
laskuihin ei lisätä laskutus- yms. lisiä. 

 
 
 
 

13. Laadun hallinta ja valvonta 
 

 
 

Ptky Karviainen, aluehallintovirasto sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira toimivat 
yksityisten sosiaalipalvelujen sekä yksityisen terveydenhuollon lupa- ja valvontaviranomaisina. Kunta on 
palvelusetelilain nojalla velvollinen valvomaan hyväksymiensä yksityisten palveluntuottajien tuottamien 
palvelujen laatua ja varmistaa, että palvelujen laatu täyttää palvelusetelilain sekä sääntökirjan mukaiset 
kriteerit. Mikäli palvelun tuottaja ei täytä sääntökirjassa määrättyjä ehtoja, kunta voi poistaa palvelun 
tuottajan hyväksyttyjen palvelun tuottajien joukosta. 

 
Kunta ja palvelun tuottaja asettavat nimeltä tai asemaltaan henkilön tai henkilöt, jotka toimivat 
yhteyshenkilöinä ja vastuuhenkilöinä sääntökirjan toteuttamisessa ja ilmoitusten vastaanottajina. 
Palveluntuottajan tulee informoida kuntaa tarjoamiensa palvelujen laadunvalvonnasta sekä 
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hoitopalveluihin liittyvästä potilasturvallisuudesta. Palveluntuottajan tulee oma-aloitteisesti ilmoittaa 
kunnalle olennaisista toiminnan ja palvelun muutoksista. Tällaisia muutoksia ovat muun muassa 
toiminnan lopettaminen, toiminnan keskeyttäminen, vastuuhenkilön vaihtuminen sekä yhteistietojen ja 
palveluhinnaston muutos. 

 
Palveluntuottaja hyväksyy Karviaisen tekemät asiakaspalautekyselyt palveluseteliä käyttäville 
asiakkailleen. Palveluntuottaja kerää asiakaspalautetta ja se dokumentoidaan. Palautetta hyödynnetään 
toiminnan kehittämisessä. Palveluntuottaja luovuttaa perusturvakuntayhtymälle tiedot suorittamistaan 
asiakaspalautekyselyistä. 

 
Palveluntuottajan tulee raportoida kunnalle neljännesvuosittain palvelusetelillä tuotettua palvelua 
koskevista valituksista, kanteluista, hoitovahinkoilmoituksista ja reklamaatioihin johtaneista syistä sekä 
niiden seurauksena tehdyistä toimenpiteistä. 

 
Kunnalla on oikeus tarkistaa palveluntuottajan taloudelliset edellytykset ja luottotiedot yleisesti 
käytetyistä rekistereistä. Lisäksi palvelutuottajan tulee toimittaa kunnan muutoin pyytämiä tietoja 
palvelun kehittämistä ja seurantaa varten. 

 
Palveluntuottajan tulee laatia vuosittain toimintakertomus, joka sisältää muun muassa keskeisten 
laatutavoitteiden toteutumisen, henkilöstöluettelon vakansseineen tai nimikkeineen, koulutustietoineen 
sekä tehtäväkuvineen sekä tiedon täydennyskoulutuksesta ja tilinpäätöksen. Toimintakertomuksessa 
tulee ilmetä lyhytaikaishoidon, säännöllisten ja tilapäisten asiakkaiden määrät. Toimintakertomus ja 
päivitetty omavalvontasuunnitelma tulee toimittaa kunnalle maaliskuun loppuun mennessä. 

 
Lisäksi palveluntuottajan tulee vuosittain toimintakertomuksen yhteydessä toimittaa seuraavat asia- 
kirjat: 

 
• veroviranomaisen todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus ja selvitys siitä, että 

verovelkaa koskeva viranomaisen hyväksymä maksusuunnitelma on tehty 
• vakuutusyhtiön todistus potilasvahinkolain mukaisen tai muun riittävän vastuuvakuutuksen 

voimassaolosta 
• työeläkekassan ja/tai vakuutusyhtiön todistus eläkevakuutuksen voimassaolosta 

 

 
 

14. Rekisterinpito ja salassapito 
 

 
 

14.1 Rekisterinpito 
 

 
 
Perusturvakuntayhtymä on palvelusetelillä järjestettävässä palvelussa muodostuvien asiakastietojen 
henkilötietolaissa tarkoitettu rekisterinpitäjä. Muodostuvat asiakirjat, esimerkiksi asiakaskertomukset, 
ovat Karviaisen asiakirjoja, vaikka palveluntuottaja laatii, säilyttää ja arkistoi ne. 

 
Palveluntuottajalla tulee olla edellytykset tietoturvalliseen rekisterinpitoon, ja Karviaisella tulee olla 
mahdollisuus päästä palveluntuottajan Karviaisen lukuun pitämiin asiakasrekistereihin. 

 
Palveluntuottaja on velvollinen noudattamaan asiakirjojen säilyttämisessä, hävittämisessä ja 
arkistoinnissa vastaavia kunnallista toimintaa koskevia säännöksiä ja ohjeita (muun muassa laki sosiaali- 
ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007) ja laki viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta (621/1999)). Jos palveluntuottaja laatii toiminnassaan asiakirjoja manuaalisesti, palvelujen 
järjestämisen ja toteuttamisen kannalta olennaiset tiedot (yhteenveto) on tallennettava aina 
perusturvakuntayhtymän omaan asiakas- tai potilasrekisteriin viimeistään, kun palvelutapahtuma 
päättyy. 

 
Palveluntuottajan ja Karviaisen tulee sopia käytännöstä, jolla turvataan, että palvelujen järjestämisen ja 
toteuttamisen kannalta tarpeelliset tiedot siirtyvät osapuolelta toiselle palvelutapahtuman eri vaiheissa. 
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Tämä mahdollistaa sen, että jokaisen asiakkaan asiakirjat muodostavat hänen hoitonsa tai huoltonsa 
kannalta välttämättömän jatkuvan kokonaisuuden, johon hoitoa ja huoltoa koskevat ratkaisut tulee 
perustaa. 

 
Palveluntuottaja on velvollinen pitämään asiakasasiakirjat ajan tasalla. Palvelujen järjestämisen ja 
toteuttamisen kannalta olennaiset tiedot on tallennettava viimeistään palvelutapahtuman päättyessä. 

 
Asiakkaan asiakirjat tulee toimittaa Karviaiselle, kun asiakkaan palvelu päättyy. Palveluntuottajalla tulee 
olla nimetty tietosuojavastaava ja rekisterinpidosta vastaava henkilö. 

 
14.2 Salassapito 

 

 
 
Palveluntuottajan ja sen alihankkijan työntekijät, muut työntekijät palvelussuhteen laadusta riippumatta 
sekä opiskelijat ovat vaitiolovelvollisia asiakkaittensa asioista. Vaitiolovelvollisuus on voimassa myös 
sopimuksen päätyttyä. Palveluntuottaja on velvollinen ottamaan huomioon salassapitoa koskevat 
määräykset alihankintasopimuksia tehdessään. 

 
Palveluntuottaja vastaa myös siitä, että asiakkaan tietoja pääsevät käsittelemään vain ne henkilöt, joiden 
työtehtävien kannalta se on välttämätöntä ja jotka ovat allekirjoittaneet salassapitosopimuksen. 

 
Henkilökunnalle tulee järjestää säännöllisesti tietoturva- ja tietosuojakoulutusta. Karviainen sitoutuu 
pitämään salassa palveluntuottajan liike- ja ammattisalaisuudet. 

 
 
 

15. Muut erityiset määräykset 
 

 
 

15.1 Tietojen anto ja vastuuhenkilöt 
 

 
 
Palveluntuottaja ja Karviainen sitoutuvat antamaan toisilleen tiedot näiden palvelujen piiriin kuuluvasta 
toiminnastaan, sen muutoksista ja kehittämissuunnitelmista. 

 
Karviainen ja palveluntuottaja asettavat nimeltä tai asemaltaan henkilön tai henkilöt, jotka toimivat 
yhteyshenkilöinä ja vastuuhenkilöinä sääntökirjan toteuttamisessa sekä ilmoitusten vastaanottajina. 
Vastuuhenkilön vaihtumisesta on ilmoitettava Karviaiselle tai palveluntuottajalle. 

 
15.2 Hintojen muutos 

 

 
 
Palveluntuottajan ilmoittamat hinnat kotihoidon osalta ovat voimassa 31.12.2015 asti. Omaishoidettavan 
lakisääteisten vapaan ajan hoitovuorokauden hinnan on oltava voimassa 31.12.2014 asti. Kilpailutuksen 
perusteella vapaapäiväin ajan palvelusetelin hintaa tullaan tarkistamaan tammikuussa 2015. Kotihoidon 
osalta mahdolliset seuraavaa vuotta koskevat uudet hinnat pyydetään toimittamaan Karviaiselle lokakuun 
loppuun mennessä. Hintojen tarkastamisen perusteena voivat olla henkilökustannusten ja yleisen 
kustannustason muutos. 
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16. Verotus 
 

 
 

16.1 Tuloverotus 
 

 
 
Palveluseteli on saajalleen veroton etuus. 

Verottomuus edellyttää, että palveluseteli 

• on myönnetty selvästi määriteltyihin palveluihin 
• se on henkilökohtainen eikä sitä voi siirtää toiselle henkilölle 
• ei ole suoraan asiakkaalle maksettavaa rahaa, jonka käytön hän itse määrittelisi 

 
Palveluseteliä käytettäessä asiakkaan omavastuu ei oikeuta kotitalousvähennykseen tuloverotuksessa. 

 
16.2 Arvolisäverotus 

 

 
 
Arvonlisäverolain 34 §:n mukaan veroa ei suoriteta terveyden- ja sairaanhoitopalvelun myymisestä. 
Terveyden ja sairaanhoitopalvelulla tarkoitetaan ihmisen terveydentilan sekä toiminta- ja työkyvyn 
määrittämiseksi taikka terveyden sekä toiminta- ja työkyvyn palauttamiseksi tai ylläpitämiseksi tehtäviä 
toimenpiteitä, jos kysymyksessä on: 

 
1. valtion tai kunnan ylläpitämässä terveydenhuollon toimintayksikössä annettava hoito taikka 

yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa tarkoitettu hoito; tai 
 

2. sellaisen terveydenhuollon ammattihenkilön antama hoito, joka harjoittaa toimintaansa lakiin 
perustuvan oikeuden nojalla tai joka on lain nojalla rekisteröity 

 
3. Arvonlisäverolain 37 §:n mukaan veroa ei suoriteta sosiaalihuoltona tapahtuvasta palvelujen ja 

tavaroiden myymisestä. Sosiaalihuollolla tarkoitetaan valtion tai kunnan harjoittamaa sekä 
sosiaaliviranomaisten valvomaa muun sosiaalihuollon palvelujen tuottajan harjoittamaa  
toimintaa, jonka tarkoituksena on huolehtia lasten ja nuorten huollosta, lasten päivähoidosta, 
vanhustenhuollosta, kehitysvammaisten huollosta, muista vammaisten palveluista ja tukitoimista, 
päihdehuollosta sekä muusta tällaisesta toiminnasta. 

 
 

17. Sääntökirjan muuttaminen 
 

 
 
Karviaisella on oikeus tehdä muutoksia tämän sääntökirjan ja sen liitteiden sisältämiin määräyksiin. 
Karviainen ilmoittaa palveluntuottajalle muutoksista kirjallisesti välittömästi päätöksen tekemisen 
jälkeen. Mikäli palveluntuottaja ei halua tulla sidotuksi muuttuneisiin sääntöihin, sen tulee ilmoittaa siitä 
kunnalle kirjallisesti kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa muutosilmoituksen lähettämisestä. Mikäli 
kunnalle ei toimiteta edellä mainittua ilmoitusta, palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan muuttuneita 
ehtoja muutosilmoituksessa mainitusta päivästä lukien, mutta kuitenkin aikaisintaan kuusikymmentä 
(60) päivää muutosilmoituksen toimittamisesta. 
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18. Hyväksymisen peruutus 
 

 
 
Karviaisen tulee peruuttaa palveluntuottajan hyväksyminen välittömästi ilman irtisanomisaikaa, mikäli 

 
• hyviä hoito- ja palvelukäytäntöjä ei noudateta 
• laissa ja tässä sääntökirjassa hyväksymiselle asetetut edellytykset eivät enää täyty 
• palveluntuottaja ei noudata sääntökirjan ehtoja kunnan kirjallisesta kehotuksesta huolimatta 
• palveluntuottaja on tullut maksukyvyttömäksi, ei ole kyennyt hoitamaan laskujaan eräpäivään 

mennessä, on aloittanut akordimenettelyn, on asetettu selvitystilaan tai on välittömässä vaarassa 
tulla asetetuksi selvitystilaan 

• palveluntuottaja tai joku sen johtoon kuuluva henkilö on tuomittu syyllisenä elinkeino- toimintaan 
liittyvässä rikoksessa. 

 
 
Karviaisen tulee peruuttaa palveluntuottajan hyväksyminen, jos palveluntuottaja pyytää hyväksymisensä 
peruuttamista. Peruuttaminen voidaan tehdä pääsääntöisesti aikaisintaan 3 kuukauden kuluttua 
peruuttamispyynnöstä. 

 

 
 
 

19. Palvelusetelin myöntäjän riippumattomuus 
 

 
 
Karviaisen puolesta palvelusetelin myöntämisestä päättänyt henkilö ei voi olla hoidosta tai sosiaalipalvelusta 
vastaavana henkilönä tai hallinnollisessa luottamusasemassa palveluntuottajalla. Palvelusetelin 
myöntäneellä henkilöllä ei myöskään saa olla merkittävää omistusta, eikä hän saa käyttää merkittävää 
päätösvaltaa palveluntuottajassa tai palveluntuottajan kanssa samaan konserniin kuuluvassa yhteisössä (yli 
10 prosenttia osakkeista, osuuksista tai äänivallasta). Omistusrajoitus ei koske palveluntuottajaa, jonka 
osakkeilla käydään kauppaa arvopaperipörssissä. 

 

 
 
 

20. Sitoumuksen voimassaoloaika 
 
 
Tämä sääntökirja on voimassa toistaiseksi. 

 
 
 
 

21. Noudatettava sovellettava lainsäädäntö 
 

 
 
Palveluun sovelletaan Suomen lainsäädäntöä. 

 
 
 
 
LIITTEET 

 
 

Liite 1: Kotihoidon ja omaishoidon palvelukuvaus 
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Palveluseteliä koskevan kotihoidon sisällöllinen kuvaus 
 
Kotihoidon tavoitteena on tukea asiakkaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja mahdollisimman itsenäistä 
selviytymistä kotona sekä ylläpitää ja parantaa heidän fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyään. 
Kotihoito sisältää sosiaalihuoltolain 20 §:n ja 21 §:n ja sosiaalihuoltoasetuksen 9 §:n 1 kohdan tarkoittaman 
kotipalvelun ja terveydenhuoltolain 25 §:n tarkoittaman kotisairaanhoidon, jota annetaan täysi-ikäisille 
henkilöille ja perheille. 

Palveluseteleitä käyttävät asiakkaat ovat henkilöitä, joiden toimintakyky on joko tilapäisesti tai pysyvästi 
alentunut niin, että he tarvitsevat kotona selviytyäkseen toisen henkilön apua päivittäisissä 
henkilökohtaisissa toimissa ja hoidossa. Palveluseteli voidaan myöntää asiakkaalle, joka täyttää Karviaisen 
kotihoitoon pääsyn kriteerit. Palvelusetelin avulla järjestetyn säännöllisen tai tilapäisen kotihoidon 
aloittaminen edellyttää, että Ptky Karviaisen toimesta on tehty palvelutarpeen arviointi, laadittu palvelu- ja 
hoitosuunnitelman ja määritelty palvelun sisältö ja määrä.  

Asiakkaan hoitoon ei sallita katkoksia ja viivytyksiä.  

Tuottajalta edellytetään hoitotyöhön liittyvien asiakastietojen ja työsuoritteiden kirjaamista 
asiakastietojärjestelmäänsä sekä hoidon arviointia seuraavien ohjeiden mukaisesti: 

• lainsäädännön edellyttämän hoitotyön kirjaaminen sekä asiakkaan kokonaistilanteen kirjaaminen hoivan 
kannalta 

• tehtyyn työhön kuuluvien suoritteiden kirjaaminen, sisältää myös HILMO-kirjaukset 

• asiakkaan palvelutarpeen seuraaminen 

Tavoitteena on asiakkaan omien voimavarojen ja toimintakyvyn ylläpitäminen sekä todellisten tarpeiden ja 
toiveiden huomioiminen. Kotipalvelun sisältö on seuraavassa lueteltu esimerkinomaisesti, 
palvelusetelituottajan on tuotettava palvelun asiakkaan yksilöllisten tarpeiden ja suunnitelman mukaisesti. 

 

Palvelun sisältöön kuuluvat: 

1. Kotipalvelu 
 
Puhtaus: 

• Asiakkaan peseminen ja/tai avustaminen esim. aamu- ja iltapesuissa sekä suuhygieniassa. Ihon 
rasvaaminen ja tarkkailu sekä kynsien leikkaaminen 

• Asiakkaan avustaminen wc:ssä, alusastialla tai virtsapulloon virtsaamisessa. Tarvittaessa asiakkaalle 
vaipan vaihto tai katetripussin tyhjentäminen 

• Asiakkaan kuulolaitteen huoltaminen ja paikalleen asettaminen 
• Proteesin puhdistus tarvittaessa 
• Asiakaan avustaminen pukeutumisessa ja riisumisessa.  
• Asiakkaan hiusten kampaaminen ja laittaminen sekä parranajo 

Ravinto: 

• Aamu-, ilta- ja/tai välipalojen valmistaminen sekä lounaan ja päivällisen lämmittäminen. Tarvittaessa 
asiakkaan avustaminen syömisessä ja juomisessa 

• Avustaminen kauppatilauksen tekemisessä 
• Asiakkaan nesteytyksen tarkkailu (mm. virtsaneritys ja kuivumisoireet) 
• Ravintoon ja ruokavalioihin liittyvä ohjaaminen 
• Tarvittaessa lääkkeiden antaminen asiakkaalle valvotusti 
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Kodin hoito: 
• Yleissiisteydestä huolehtiminen, tavaroiden laittaminen paikoilleen, suurempien roskien lattialta ja 

pinnoilta poistaminen, tiskaus sekä roskien ulos vienti 
• Vuoteen kunnostaminen sekä vuodevaatteiden tuulettaminen ja vaihtaminen 
• Vaatehuolto asiakkaan kotona 

 

Turvallisuus ja esteettömyys: 

• Turvapuhelimen, ovivahdin, hellavahdin, kaatumisvahdin, turvarannekkeen, asianmukaisten 
apuvälineiden ja palohälyttimen toiminnan tarkistaminen niiden apuvälineiden osalta, joita 
asiakkaalla on käytössä. Ohjaus, neuvonta ja avustaminen apuvälineiden hankinnassa ja niiden 
käytössä sekä kodin muutostöihin liittyvissä asioissa 

• Esteettömän kulun varmistaminen ja turvallisuuden tarkistaminen 
Henkinen ja fyysinen vireys: 

• Fyysisten ja psyykkisten tarpeiden huomioiminen ja seuraaminen 
• Asiakkaan kanssa keskusteleminen ja asiakkaan tukeminen arjen asioissa sekä ongelmatilanteissa 
• Kuntouttava työote ja asiakkaan toimintakyvyn ylläpitäminen (esim. omatoimisuuden tukeminen ja 

avustaminen henkilökohtaisissa harjoitteissa) 
• Kotona asumista tukevien apuvälineiden hankinnassa avustaminen ja käyttöopastus tarvittaessa 

Muut asiat, joista asiakaskäyntien yhteydessä huolehdittava: 

• Ajanvaraukset jalkahoitoon, parturiin, hierojalle ym. 
• Sosiaalipalvelujen ohjaus ja neuvonta sekä avustaminen julkisten etuisuuksien haussa.   
• Postin noutaminen/avaaminen sovitusti. 
• Yhteistyö omaisten, tukipalveluiden tuottajien ja muiden hoitoon osallistuvien tahojen kanssa (mm. 

henkilökohtaiset avustajat, edunvalvojat). 
 

2. Kotisairaanhoito 
 
Sairaanhoidon suunnittelu, toteutus, ohjaus ja neuvonta. Lääkehoito toteutetaan lääkärin määräyksen 
mukaisesti. 

Lääkehoito: 

• Asiakkaan lääkkeiden jakaminen dosettiin sekä lääkkeiden antaminen: tabletit, insuliini, 
lääkeinjektiot, silmä- ja korvatipat, emätin- ja peräpuikot, ulostuslääkkeet 

• Lääkärin määräysten toteutumisen varmistaminen ja seuranta. Lääkkeiden vaikutusten ja 
mahdollisten sivuoireiden (haittavaikutusten) seuraaminen ja tiedottaminen lääkärille 

• Reseptien uusiminen ja apteekissa asioimisen järjestäminen ja tarvittaessa apteekin 
annospussijakelun järjestäminen 

Erikoishoidot: 

• mm. erilaiset haavahoidot, letkuruokinta, katetroinnit, hakasten/ ompeleiden poistot, avannehoidot 
ja dreenien hoidot.   

• Yhteistyö ja tiedottaminen eri ammattiryhmien ja asiantuntijoiden konsultoiminen ongelmatilanteissa 
• Lääkärin avustaminen kotikäynnillä 
• Kotisairaanhoidon toteuttamisesta vastaa asiakkaan hoidosta vastaava lääkäri. 
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Lääkäripalvelut eivät kuulu palvelusetelillä tuotettavaan palveluun. 
Korvauksetta jaettavien hoitotarvikkeiden tarpeen arviointi ja jakelu: 

• Asiakkaan haavanhoito-, diabetes- ja avannetarvikkeiden sekä vaippojen ym. hoitotarvikkeiden 
tarpeen arviointi ja tarvikkeiden asiakkaalle toimittamisesta huolehtiminen.  Karviainen vastaa 
asiakkaille korvauksetta jaettavien hoitotarvikkeiden kustannuksista. Tuottaja auttaa tilauksissa 
tarvittaessa.  

• tuottaja toimittaa tarvittaessa hoitotarvikkeet ja vaipat suoraan asiakkaille. 
Seuranta: 

• Verensokerin ja verenpaineen seuraaminen mittaamalla. Virtsanerityksen ja vatsantoiminnan 
seuraaminen. Turvotusten seuraaminen havainnoimalla raajaturvotuksia. Kipujen tarkkaileminen. 
Painon seuraaminen. Erilaisten oireiden tarkkaileminen, kuten kaatuminen, huimaus, sekavuus, 
muistin (MMSE-muistitesti) ym. tarkkaileminen. 
 

Muut: 

• Veri- ja virtsanäytteiden ottaminen ja laboratorioon kuljettaminen.  Palveluntuottaja on velvollinen 
ottamaan myös muut tarvittavat näytteet.   

• Laboratoriokokeiden tilaaminen ja lääkäriajanvarauksista sekä rokotuksista huolehtiminen.  
• Karviainen vastaa laboratoriokokeiden ja lääkäripalvelujen kustannuksista  

Kotisairaanhoidon tehtävät edellyttävät terveydenhuollon ammatillista tutkintoa. Lääkitystä antavalla 
hoitohenkilöstöllä on myös oltava ajantasaiset tiedot, koulutus ja luvat. Palveluntuottajan on huolehdittava, 
että lähihoitajan ja sairaanhoitajan työnkuvat on tarkkaan määritelty. 

3. Omaishoito 
Omaishoidettavan lakisääteisen vapaan aikaisen lyhytaikaishoidon sisältökuvaus 

- Lyhytaikaishoito on omaishoitajien vapaapäivien aikaista hoitoa hoidettavalle 
- Asiakkaalla on tehostettu ja jatkuva hoidon tarve ja asiakkaan selviytyminen edellyttää 

ympärivuorokautista valvontaa 
- Hoitojaksot ovat kuntouttavia 
- Hoitohenkilökunnalla on riittävä koulutus ja perehtyneisyys muistihäiriöisten hoidon erityispiirteisiin 

ja mm. käytöshäiriöiden lääkkeettömään hoitoon. Riittävänä koulutuksena pidetään 
peruskoulutuksen lisäksi hankittua aiheen täydennyskoulutusta. 

- Asiakkaalla on huone, joka voi olla yhteinen toisen intervallihoidossa olevan kanssa mikäli se 
asiakkaan toimintakyky ja terveydentila huomioiden on mahdollista. 

- Asiakas tuo mukanaan tarvitsemansa vaatteet, lääkkeet ja hoitotarvikkeet (esim. vaipat). 
 

Hankittavalle palvelulle asetetut vähimmäisvaatimukset 
 

1. Tilat, laitteet ja välineet 
 

Lyhytaikaishoidon aikana palveluntuottajan yhteistilat soveltuvat myös lyhytaikaishoidossa olevien 
asukkaiden käyttöön. Tiloissa on mahdollista järjestää kuntouttavaa toimintaa ja yhteisiä tilaisuuksia. 
Liikkuminen koko asumisyksikössä on esteetöntä. Jos asumisyksikön tilat ovat useassa tasossa, tasojen 
välillä on hissi, johon mahtuu asukassänky. 

Asukkaalla on käytössään liikkumis- ja toimimisesteisen henkilön 
käyttöön soveltuva oma huone (samaan huoneeseen voidaan sijoittaa 
toinen asukas, jos asiakas itse niin toivoo ja se sopii molemmille 
osapuolille, esim. puoliso, ystävä jne.) ja WC-pesutila, jonka oven saa 
suljettua. Apuvälineet ja esim. sänky on 

voitava tarvittaessa siirtää pois huoneesta.   
 
Huoneissa on vähintään seuraava kalustus ja varustelu: sänky, patja, peitto, tyyny, yöpöytä, tuoli, 
ikkunaverhot, vaatekaappi ja lukittava säilytysmahdollisuus. Kaikissa asukkaiden sängyissä on nousutuki 
sekä laidat, jotka estävät asukkaan putoamisen sängystä. Laidat ovat nostettavissa ja laskettavissa. 
Tarvittaessa palveluntuottaja tarjoaa asiakkaalle sähkökäyttöisen sängyn, mikäli se edistää asukkaan omien 
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voima-varojen käyttöä.  
 

Tuottajan tiloissa hoidettavien käyttöön on varattua oleskelutilaa. Lisäksi yksikössä on yhteisenä 
ruokailutilana käytettävä tila. Palveluntuottaja tilaa asumisyksikköön paikallisia päivälehtiä ja 
asukaskohderyhmälle soveltuvia aikakauslehtiä. Palvelun-tuottajalla on asukkaiden käyttöön varatuissa 
yleisissä tiloissa (asukasolohuoneessa) televisio. 

 
Asiakkailla on mahdollisuus saunomiseen. Henkilökunta valvoo ja tukee saunomista. 

 
Asumisyksikön tiloista on esteetön pääsy ulkoilemaan. Ympäristössä ei ole olennaisia asukkaiden viihtyisyyttä 
rajoittavia tekijöitä. 

 
Asukkaille on osoitettavissa tupakointipaikka ulkona, jossa henkilökunta valvoo asukkaiden tupakointia. 
 
Tilojen, laitteiden ja koneiden ylläpidosta ja huollosta on kunnossapito- ja hygieniasuunnitelmat. 
Vastuuhenkilöt on nimetty. 
 
Palveluntuottaja ottaa käyttöön asukkaan kannalta tarpeelliset apuvälineet. Tällä tarkoitetaan sekä asukkaan 
henkilökohtaiseen selviytymiseen liittyviä apuvälineitä, jotka tilaajan fysioterapia myöntää tai jotka 
myönnetään tilaajan lääkinnällisen kuntoutuksen kautta. Hoitotyön kannalta tarpeelliset apuvälineet (esim. 
nostolaitteet) hankkii palveluntuottaja. 

 
Tilojen on vastattava myönnettyä toimilupaa. 
 

2. Henkilöstö 
 
Asumisyksikössä on nimetty vastuuhenkilö, joka työskentelee yksikössä täysi-päiväisesti. Vastuuhenkilöllä on 
ylempi sosiaali- tai terveysalan korkea-koulututkinto, sosiaali- tai terveysalan korkeakoulututkinto tai 
vastaava aikaisempi tutkinto ja aina vähintään kahden (2) vuoden työkokemus vanhustyöstä sekä 
kokemusta/koulutusta esimiestyöstä. 
 
Hoitohenkilöstömitoitus on vähintään 0,6 / asukas asumisyksikön paikkaluvusta laskettuna. Henkilöstön 
määrää ja mitoitusta laskettaessa noudatetaan Ikäihmisten palvelujen laatusuositusta. Hoitohenkilökunnan 
määrä on mitoitettu asukkaiden tarpeiden ja toimintakyvyn mukaan. 
 
Henkilöstön tehtävärakenteen suunnittelussa on noudatettava ammatillisen henkilöstön kelpoisuuslaeissa ja -
asetuksissa määriteltyjä kelpoisuusvaatimuksia. 
 
Alan koulutuksena pidetään sosiaali- ja terveysalan tutkintoa sosiaalihuollon tai terveydenhuollon 
ammatillisen henkilöstön kelpoisuudesta annettujen lakien ja asetusten mukaan (laki sosiaalihuollon 
ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 272/2005 ja asetus 609/2005; laki terveydenhuollon 
ammattihenkilöistä 559/1994 ja asetus 564/1994). 
 
Poissaoloista sijaistetaan vähintään 90 %. Sijaisilla on riittävä, tehtävään soveltuva sosiaali- ja/tai 
terveysalan vähintään toisen asteen tutkinto koulutus. 
 
Palveluntuottajalla tulee olla suunnitelma henkilöstön saamisesta poikkeavia tilanteita varten (kuten loma-
ajat, äkilliset sairauslomat), jotta häiriötön toiminta voidaan varmistaa. 
 
Tarvittava hoito turvataan vuorokauden kaikkina aikoina. 
 
Asumisyksikössä työskentelee sairaanhoitaja vähintään 7,5h / arkipäivä. Sairaanhoitaja vastaa 
laboratorionäytteiden ottamisesta. Palveluntuottaja vastaa näytteenottamisen kustannuksista (työn osuus) 
ja näytteiden kuljettamisesta analysoitavaksi. 
 
Muuta kuin hoitohenkilökuntaa eli avustavaa henkilökuntaa on oltava tarpeellinen määrä, ohjeellisesti 0,1 – 
0,15 työntekijää asiakasta kohden. Henkilökuntaa on myös riittävästi esimerkiksi hallinnointitehtäviin ja 
kiinteistöpalveluihin. 
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3. Osaaminen 
 

Henkilökunnan osaamisen on oltava asukkaiden hoidon tarpeen edellyttämällä tasolla. Palveluntuottajan 
henkilöstö kykenee yhteistyöhön asukkaiden, heidän omaistensa ja läheistensä sekä hyvinvointi-, kulttuuri- 
ja vapaa-aikapalveluiden toimijoiden sekä tilaajan kanssa. 

Asumisyksikön henkilöstöllä on riittävä suomen kielen taito. 
 

Palveluntuottaja huolehtii asumisyksikön henkilöstön ammattitaidon säilymisestä ja kehittämisestä mm. 
järjestämällä säännöllisesti täydennyskoulutusta. 

 
Asumisyksikön henkilökunnalla on yhteiset hoito- tai tiimipalaverit kerran viikossa. Palaverit 
dokumentoidaan. 

 
Henkilökunnan osaamisen on vastattava asiakkaiden sairauden etenemiseen ja toimintakyvyn muutoksiin 
sopeuttamalla palveluja. 
 
Hoitohenkilökunnalla on riittävä koulutus ja perehtyneisyys muistihäiriöisten hoidon erityispiirteisiin ja mm. 
käytöshäiriöiden lääkkeettömään hoitoon. Riittävänä koulutuksena pidetään peruskoulutuksen lisäksi 
hankittua aiheen täydennyskoulutusta. 
 
Palveluntuottaja huolehtii asumisyksikössä asukkaiden itsemääräämisoikeuden toteutumisesta ja 
kunnioittamisesta, oikeudenmukaisuudesta ja hyvästä kohtelusta sekä yksilöllisyyden ja turvallisuuden 
takaamisesta. Jokaisen asukkaan yksilölliset tarpeet huomioidaan ja niihin vastataan. 
 
Asumisyksikön toiminta-ajatus ja arvot on määritelty kirjallisesti. 

 
Henkilöstön vastuut ja valtuudet (tehtävänkuvat) on määritelty kirjallisesti. 

 
Asumisyksikön keskeiset laatuvaatimukset ja -tavoitteet on määritelty kirjallisesti. 

 
Asumisyksikössä käytetään yleisesti hyväksyttyjä hoito-ohjeita, kuten Käypä hoito suosituksia, sekä 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeita. 

 
Asumisyksiköllä on kirjallinen, Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeiden mukainen lääkehuoltosuunnitelma. 
Lääkehuollosta vastaava henkilö on nimetty. Lääkehoitosuunnitelma on lääkärin hyväksymä. 

 
Tilaaja varaa itselleen oikeuden määritellä oman asiakastyytyväisyyskyselynsä sisällön ja ajankohdan. Tilaaja 
huolehtii lyhytaikaishoidettavien asiakastyytyväisyyskyselystä.  Palaute dokumentoidaan ja se toimitetaan 
tuottajalle.  
 
Asumisyksikkö puuttuu jokaiseen asukasreklamaatioon ilman tarpeetonta viivytystä. Mikäli reklamaatio 
havaitaan perustelluksi, palveluntuottaja korjaa tilanteen viipymättä kaikin kohtuullisena pidetyin keinoin. 
Kaikki reklamaatiot ilmoitetaan tilaajalle. 
 

 
4. Hoito ja päivittäistoiminnat asumisyksikössä 

 

Lyhytaikaishoito on laadullisesti hyvää sosiaalihuoltoa sosiaalihuollosta asiakkaan asemasta ja oikeuksista 
annetun lain (812/2000) mukaisesti.  

Asukkaita hoidetaan suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti. Palvelu perustuu asukkaiden yksilöllisiin tarpeisiin 
ja siinä tuetaan asukkaiden omia voimavaroja. Asukkailla on mahdollisuus elää tottumallaan elämänrytmillä 
(herääminen ja nukkumaanmenon ajankohdan asukas saa itse päättää).  Asukas voi liikkua yhteisissä ja 
perusturvallisissa tiloissa ja osallistua asumisyksikön askareisiin ja päivittäisiin toimintoihin. Asukkaalla on 
mahdollisuus turvalliseen ulkoiluun, harrastamiseen ja yhteisölliseen toimintaan osallistumiseen tilapäisessä 
hoitoyksikössä. Asukkaat voivat osallistua virkistysohjelman, retkien sekä yksikössä järjestettävien 
tapahtumien ja juhlien suunnitteluun ja järjestämiseen. 
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Asumisyksiköllä on suunnitelma ja käytäntö siitä, koska ja millä tavoin omaisille tiedotetaan asukkaan 
asioista. Jokaisella asumisyksikön asukkaalla on koko ajan nimetty vastuuhoitaja. Asukas ja tämän läheiset 
ovat tietoisia siitä, kuka vastuuhoitaja on. 
 

Palveluntuottajalla on kirjallinen suunnitelma ympäristöasioiden huomioimisesta palvelussa. 

Asiakasta hoidetaan laaditun palvelu- ja hoitosuunnitelma perusteella Palveluntuottaja huolehti hoito- ja 
palvelusuunnitelman toteutuksesta. Palvelu- ja hoitosuunnitelmassa määritellään palvelut ja muu asukkaan 
kotona selviytymistä tukevat seikat sekä hoidon tavoitteet.  Palvelu- ja hoitosuunnitelma sisältää tilaajan 
tekemä toiminta-kyvynarvioinnin (RaVa ja MMSE sekä Rai arvioinnin). Hoito ja hoiva perustuvat tilaajan 
tekemään palvelu- ja hoitosuunnitelmaan.  
 
Palveluntuottaja vastaa asukkaiden perushoivasta sekä asukkaiden pitkäaikaisten sairauksien säännölliseen 
hoitoon kuuluvista toimista (esim. insuliinipistokset, verensokerimittaukset). Asukkaiden henkilökohtaisesta 
hygieniasta huolehtiminen ja siinä avustaminen, huomioiden perushoitoon kuuluvat päivittäiset suun ja 
ihonhoidon tarpeet, ovat palveluntuottajan vastuulla. 

 
Asukkaiden yksityisyys turvataan hoitotoimenpiteiden aikana. 
 
Palveluntuottaja vastaa hoito- ja kulutustarvikkeiden riittävästä ja säännöllisestä hankinnasta 
kustannuksellaan (esim. peseytymistuotteet, perusihovoiteet, stetoskooppi, verenpainemittari, vaaka). 
Henkilökohtaisista hygieniatarvikkeistaan asukkaat vastaavat itse. 

 
Tarvittaessa asiakas tuo mukanaan myönnetyt korvauksetta jaettavat hoitotarvikkeet. Palveluntuottaja 
toimittaa asiakkaan hakemuksen korvauksetta jaettavista hoitotarvikkeista tarvittaessa.  
 
Palveluntuottaja seuraa asukkaiden terveydentilaa ja reagoi muutoksiin. 

 
Palveluntuottaja vastaa asukkaan kuljetusjärjestelyistä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin ja huolehtii 
hänelle niihin tarvittaessa saattajan.  

 
Asukkaille järjestetään toiminnallisia ja/tai keskusteluryhmiä sekä viriketoimintaa vähintään arkipäivittäin. 
Toiminnan tavoitteena on ylläpitää ja parantaa asukkaiden psyykkistä, kognitiivista ja sosiaalista 
toimintakykyä. Asukkaille järjestetään juuri heidän tarpeilleen soveltuvia liikuntaryhmiä. Viikon virikeohjelma 
on näkyvillä asumisyksikössä. Asukkaiden niin toivoessa järjestetään asumisyksikössä myös asukkaiden 
uskontokunnan mukaisia hengellisiä tilaisuuksia. 

 
Asukkaalla on hänen kuntonsa sen salliessa mahdollisuus päivittäiseen ulkoiluun tarpeen mukaisesti 
avustettuna. Mikäli yksikössä on parvekkeet ja/tai terassit on ne mitoitettava siten, että myös apuvälineitä 
käyttävät voivat liikkua tiloissa. Myös vuoteen siirtäminen terassille tai parvekkeelle on toivottavaa. 

 
Palveluun kuuluu seurustelua asukkaiden kanssa. 
 

5. Ateriointi 
Palveluun kuuluu päivittäisen ruokailun järjestäminen. palveluntuottaja ei ole oikeutettu veloittamaan mitään 
maksuja asiakkaalta aterioinnista. 

Ruokahuollossa sitoudutaan valtakunnalliseen ikäihmisten ravintosuositukseen. Ruokahuollossa otetaan 
huomioon ravitsemusterapian, ruokapalvelun sekä hoito- ja lääketieteen näkökulmat. Aterioiden 
suunnittelussa varmistetaan asukkaan riittävä ravinnonsaanti monipuolisuus ja terveellisyys huomioon 
ottaen. Asumisyksikössä on suunnitelma, miten ravitsemuksellisuudesta huolehditaan ongelmatilanteissa 
kohderyhmä huomioiden. 

Palveluntuottaja ottaa asukkaat mukaan asukkaan toimintakykyä vastaaviin kodinhoidollisiin tehtäviin 
hygieniamääräykset huomioiden. 

Asumisyksikössä tarjottavat ateriat ovat ikäihmisten makutottumuksia vastaavia, maittavia ja 
ravintosisällöltään Valtion ravitsemusneuvottelukunnan 2010 suosituksien mukaisia (ravitsemussuositukset 
ikääntyneille). 

 
 

Palveluntuottaja turvaa asukkaiden riittävän nesteiden ja ravinnonsaannin. Palveluntuottaja on määritellyt 
menettelytavat, miten heikkokuntoisten asukkaiden riittävä nesteiden ja ravinnonsaanti turvataan. 
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Soseutetun ruoan monipuolisuuteen ja esteettisyyteen kiinnitetään huomiota. 
 

Asukkailla on mahdollisuus erikoisruokavalioihin esimerkiksi allergian (esim. laktoosi-intoleranssi, 
keliakia), diabeteksen tai kihdin vuoksi kuin myös uskonnollisista tai vakaumuksellisista syistä. Myös 
erityisruokavaliot ovat monipuoliset ja ravitsemuksellisesti riittävät. 
 
Asukkaille tarjoillaan aamiainen, lounas, iltapäiväkahvi ja välipala, päivällinen sekä iltapala. Lisäksi 
energiatiheää ruokavaliota noudattaville tarjoillaan aamupäivän välipala. Ateriat jaetaan tasaisesti 
päivän mittaan. Aamuaterian energiasisältö 15-20 %, lounas 25 – 30 %, välipala 10 – 15 %, 
päivällinen 25 –30  % ja iltapala 10-20 %. vuorokauden kokonaisenergiasta. Aamiaisella on tarjolla 
aina myös puuroa. Lounaalla sekä päivällisellä on tarjottava lämmin ateria. Lounas- ja päivällisruoat 
eivät saa olla samoja. Tehostettua ruokavaliota järjestetään tarvittaessa (esim. runsasenerginen 
ravinto). 
 

Lounas- ja päivällisateria sisältävät: 

- lämmin ruoka; 
- salaatti ja/tai raaste ja keitetyt kasvikset; 
- leipä ja ravintorasva; 
- ruokajuoma sekä 
- ateriakokonaisuuteen soveltuva jälkiruoka lounaalla (palvelutuottajan halutessa myös 

päivällisellä) 
 

Asukkaiden yöpaasto on korkeintaan 10–11 tuntia. Aamiainen ja iltapala tarjoillaan porrastetusti, jotta 
ruokailuväli ei veny liian pitkäksi. Iltavuorossa on riittävästi työntekijöitä, jotta iltatoimet voidaan tehdä 
porrastetusti klo 22 asti.  

 
Ruokalistat (4-6 viikon kierto) laaditaan ennakkoon ja ne ovat asukkaiden ja omaisten nähtävillä. 
Ruokalistoissa huomioidaan perinneruoat ja vuodenaikojen vaihteluun kuuluvat sesonkiruoat. Ruokailuajat on 
määritelty ja myös ne ovat asukkaiden ja omaisten nähtävillä. Asukkaat voivat osallistua ruokalistojen 
suunniteluun ja heidän toiveitaan toteutetaan. 

 
Palveluntuottaja kerää asukkailta säännöllisesti palautetta ruoasta ja hyödyntää sitä ateriapalvelun 
kehittämisessä. 

 
Asukkailla on mahdollisuus päivittäiseen ruokailuun yhteisissä tiloissa. Tarvittaessa ruoka tarjoillaan 
asukkaan omaan huoneeseen. Asukkaita avustetaan ruokailussa tarvittaessa. 

 
Ruoan kanssa tekemisissä olevalla henkilökunnalla on elintarvikelain edellyttämä hygieniapassi. 
Palveluntuottajalla on ohjeistus hygieniasta (mm. käsihygienia). Omavalvontasuunnitelma on tehty ja 
hyväksytty. Suunnitelma on nähtävillä asumisyksikössä. 
 

6. Siivous 
Lyhytaikaishoitoon kuuluu tarvittava liinavaate- ja siivoushuollon järjestäminen. 

Palveluntuottaja huolehtii asukashuoneiden päivittäisestä siisteydestä. Palveluntuottaja tarjoaa liinavaatteet. 

 
Palveluntuottaja järjestää siivouksen. Asumisyksiköllä on kirjallinen siivoussuunnitelma, joka on 
asumisyksikössä asukkaiden ja omaisten nähtävillä. Siivoussuunnitelmassa on määritelty puhtaustaso, 
vastuut, tehtävät ja siivousaikataulu. Siivousta hoitavalla henkilökunnalla on riittävä osaaminen. 
Asumisyksikön yhteisten tilojen sekä asukashuoneiden yleisilme on siisti. Asumisyksikössä on kirjallinen 
jätehuoltosuunnitelma, jossa on määritelty vastuut ja tehtävät. Asukkaat voivat osallistua toimintakykynsä 
mukaisesti siivoukseen huomioiden kuntouttavan työotteen. 
 
Intervallihuoneen siivoukseen kuuluvat ylläpito- ja viikkosiivous sekä vuosittainen suursiivous. 
Asumisyksikössä päivittäinen siistiminen on osa jokapäiväistä huolenpitotyötä. Hoitotoimenpiteiden 
yhteydessä tarkistetaan, että asukashuone on kunnossa, pyyhitään tahrat, viedään roskat ja oiotaan tekstiilit 
sekä otetaan roskat lattioilta. 
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Huoneen viikkosiivous sisältää imuroinin, lattioiden kosteapyyhinnän, mattojen tuuletuksen 2 x kk, 
hygieniatilojen perussiivouksen sekä asunnon yleisestä järjestyksestä huolehtimisen.  

 
Siivouksen jälkeen huonekalut ovat järjestyksessä. Tasoilla, pöydillä ja tuoleilla ei ole irtolikaa, roskia, 
vesiliukoisia tahroja eikä esimerkiksi purukumeja. Myös huonekalujen reunat ovat puhtaat. Ylätasoilla ei ole 
häiritsevässä määrin pölyä eikä roskia. Tahroja ei ole seinissä, ovissa eikä lasipinnoilla. Kosketuspinnat sekä 
niiden ympäristö ovat puhtaat. Pesualtaat, hanat, peilit ja niiden ympäristö ovat puhtaat. Tiskialtaan tiskit on 
tiskattu. Lattialla ei ole irtolikaa, roskia eikä vesiliukoisia tahroja. Pinttynyttä likaa ei ole häiritsevässä 
määrin. Myös jalkalistat, kalusteiden alustat sekä seinien vierustat ja nurkat ovat puhtaat. Lattiakaivot 
ritilöineen ja hiekkaerottimet ovat puhtaat. Tekstiilimatoilla ei ole roskia eikä irtolikaa. Tuulikaappimattojen 
alusta on riittävän puhdas. Saniteettikalusteet ovat puhtaat. 

 
7. Turvallisuus 

 

Asukas saa halutessaan aina yhteyden henkilökuntaan vuorokauden ajasta riippumatta vähintään 
turvajärjestelmän avulla tai henkilökohtaisesti.   

Palveluntuottajalla on kirjalliset ohjeet menettelytavoista seuraavissa tilanteissa: huonomuistisen asukkaan 
turvallisuuden varmistaminen; kaatumavaara-asukkaan tunnistaminen; puuttuminen asukkaan kaltoin 
kohteluun; asukkaan liikkumis-vapauden rajoittaminen sekä toimiminen muissa erityistilanteissa (esim. 
evakuointi, ensiapu, väkivalta tai kadonneen asukkaan etsintä). Asumisyksikön henkilökunta harjoittelee 
tilanteissa toimimista säännöllisesti.  

Asumisyksiköllä on pelastusviranomaisten hyväksymä palo- ja pelastussuunnitelma. Asumisyksikön 
henkilökunta on harjoitellut suunnitelman toimivuutta käytännössä ja paloturvallisuuskoulutusta järjestetään 
säännöllisesti. Turvallisuusselvitys on tehty ja asumisyksiköllä on turvallisuussuunnitelma, joka perustuu 
pelastustoimen lainsäädäntöön ja siinä on kartoitettu sisäiset ja ulkoiset uhkat. Palveluntuottaja ilmoittaa 
tilaajalle tapahtuneet hälytykset ja niistä aiheutuneet seuraamukset. 

Yöhoitaja kiertää asumisyksikössä asukkaiden kunnon ja toimintakyvyn edellyttämällä tiheydellä ja kirjaa 
kierroksista syntyneet havainnot. Seuraavaan työvuoroon saapuva hoitohenkilökunta käy kirjallisen raportin 
läpi. Raportointi voi olla myös ns. hiljaista raportointia, jolloin tiedot tallennetaan palveluntuottajan 
käyttämään asiakastieto-järjestelmään. 

 
Palveluntuottajalla on hoitajakutsujärjestelmä (hälytyspainike, turvaranneke, puhelimen yhteydessä oleva 
hälytysmahdollisuus tai riittävä muu järjestely). Järjestelmä laitteineen sisältyy tarjottavan palvelun 
intervallivuorokauden hintaan kuten myös hälytysten perusteella tapahtuvat auttamiskäynnit.  
 
Palveluntuottaja pitää asumisyksikön piha-alueet turvallisina ja kulkureitit esteettöminä. 

 
Palveluntuottaja huolehtii riskikartoitusten säännöllisestä tekemisestä. Palveluntuottajalla on kiinteistöä ja 
irtaimistoa sekä omaa toimintaansa koskeva kattava ja voimassaoleva vakuutus. Palveluntuottajalla on 
potilasvakuutus. 
 

8. Vaadittava raportointi ja valvonta 
 

Palveluntuottaja toimittaa vaadittavat raportit tilaajalle tilaajan määrittelemän aikataulun mukaan. Tilaajalla 
on oikeus tehdä valvonta- /auditointikäyntejä. 

Palvelun sekä palveluntuottajan toiminnan on täytettävä lainsäädännön sekä viranomaismääräysten ja -
ohjeistusten palvelun tarjoamiselle asettamat vaatimukset, joihin palveluntuottaja on velvollinen 
perehtymään. 

 

 

 

            28 


	1. Soveltamisala
	2. Määritelmät
	3. Asiakkaan asema ja oikeusturvakeinot
	3.1 Asiakkaan asema
	3.2. Asiakkaan oikeusturvakeinot

	4. Palveluntuottajaa koskevat yleiset velvoitteet
	5. Perusturvakuntayhtymän velvoitteet
	6. Palvelun tavoite ja sisältövaatimukset
	7. Palveluseteliasiakkaat
	7.1 Säännöllisen kotihoidon palveluseteli
	7.2 Tilapäisen kotihoidon palveluseteli
	7.3. Omaishoitajan lakisääteisten vapaiden aikaisen hoidon palveluseteli

	8. Palvelusetelin arvo ja myöntäminen
	9. Palvelun laatuvaatimukset
	9.1 Palvelun yleiset vaatimukset
	9.2 Henkilöstö

	10. Asiakkaan ostamat lisäpalvelut
	11. Sopimusehdot palvelutuottajan ja asiakkaan väliseen sopimukseen
	11.1 Palvelukerran peruutus
	11.2 Palvelusopimuksen sopimuskausi ja irtisanominen
	11.3 Palvelun virhe ja viivästyminen
	11.4 Palvelun viivästyminen ja virheen seuraamukset
	11.4.1 Oikaisu ja hyvitys
	11.4.2 Sopimuksen purku
	11.4.3 Vahingonkorvaus

	11.5 Reklamaatio ja palaute
	11.6 Erimielisyyden ratkaiseminen

	12. Palvelujen laskutus
	12.1 Ptky Karvainen
	12.2. Asiakas

	13. Laadun hallinta ja valvonta
	14. Rekisterinpito ja salassapito
	14.1 Rekisterinpito
	14.2 Salassapito

	15. Muut erityiset määräykset
	15.1 Tietojen anto ja vastuuhenkilöt
	15.2 Hintojen muutos

	16. Verotus
	16.1 Tuloverotus
	16.2 Arvolisäverotus

	17. Sääntökirjan muuttaminen
	18. Hyväksymisen peruutus
	19. Palvelusetelin myöntäjän riippumattomuus
	20. Sitoumuksen voimassaoloaika
	21. Noudatettava sovellettava lainsäädäntö
	Liite 1: Kotihoidon ja omaishoidon palvelukuvaus
	Palveluseteliä koskevan kotihoidon sisällöllinen kuvaus
	1. Kotipalvelu
	2. Kotisairaanhoito
	3. Omaishoito

	Hankittavalle palvelulle asetetut vähimmäisvaatimukset
	1. Tilat, laitteet ja välineet
	2. Henkilöstö
	3.  Osaaminen
	4. Hoito ja päivittäistoiminnat asumisyksikössä
	5. Ateriointi
	6. Siivous
	7. Turvallisuus
	8. Vaadittava raportointi ja valvonta



