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1 Palvelusetelit kotona asumisen tukena 
 

Tämä opas on tarkoitettu kotihoidon ja omaishoidon vapaan ajan hoidon palvelujen 

palvelusetelituottajille ja siihen hakeutuville.  
 

Palvelusetelijärjestelmän tavoitteena on vahvistaa asiakkaan valinnan mahdollisuuksia, 
parantaa palvelujen saatavuutta ja laatua sekä edistää kuntien sosiaali- ja 

terveystoimen sekä elinkeinotoimen ja yksityisten palveluntuottajien yhteistyötä. 
Palveluseteli on yksi tapa järjestää kunnan järjestämisvastuulla olevia palveluja oman 

tuotannon ja ostopalveluiden lisäksi. 
 

Ptky Karviaisella on käytössä kolme erilaista palveluseteliä.    

1. Säännöllinen kotihoito 

2. Tilapäinen kotihoito 

3. Omaishoitajan lakisääteisen vapaapäivän aikainen hoito hoidettavalle ikäihmisten 

asumispalveluyksikössä. 
 
 
 

1.1 Säännöllisen kotihoidon palveluseteli 
 

Säännöllisen kotihoidon palvelusetelin kohderyhmänä ovat ne kotihoidon 
asiakkaat, joiden hoidon tarve on säännöllistä. Asiakkaiden toimintakyky on 

alentunut ja he tarvitsevat kotona selviytyäkseen toisen henkilön apua 
päivittäisissä henkilökohtaisissa toimissa ja hoidossa. Palveluseteli voidaan 

myöntää vain sellaiselle henkilölle, joka täyttää Karviaisen kotihoitoon pääsyn 
kriteerit. Säännöllisen kotihoidon palveluseteli on tarkoitettu saman sisältöiseen 
kotihoitoon kuin kunnallinen kotihoito. Kotihoidon palveluseteli myönnetään 

maksimissaan 15 h/kk.  
 

Palvelutuottajaksi soveltuvat ne palveluseteliyrittäjät, jotka Ptky Karviainen on 

hyväksynyt säännöllisen kotihoidon palvelusetelituottajiksi. Palvelutuottajan tulee 
noudattaa erillistä kotihoidon ja omaishoidon palvelusetelin sääntökirjaa. 

Sääntökirjassa Karviainen asettaa palvelusetelilain 5 §:ssä tarkoitetut 
hyväksymiskriteerit palvelun tuottajille. Karviainen velvoittaa palvelun tuottajat 
jatkuvasti noudattamaan sääntökirjan määräyksiä ja tuottaja sitoutuu 

noudattamaan sääntökirjan ehtoja siitä alkaen, kun palvelun tuottaja 
hyväksytään palvelusetelillä toteutettavien sosiaali- tai terveyspalvelujen 

tuottajaksi. 
 

Asiakkaan palvelu määräytyy Ptky Karviaisen työntekijän ja asiakkaan yhdessä 
laatimassa hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Seteli on tulosidonnainen ja sen arvo 
on enimmillään 27 € /kk. Seteli myönnetään määräajaksi enintään 6 kk 
kerrallaan ja siitä tehdään päätös. Uudelleen arviointi tehdään aina palvelutarpeen 
muuttuessa tai viimeistään 6 kk:n kuluttua uudelleen. Palvelutarpeen arvioinnin 
tekee (intensiivi)kotihoito. Setelipäätöksen tekee kotihoidon osastonhoitaja.   
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1.2 Tilapäisen kotihoidon palveluseteli 
 

Tilapäisen kotihoidon palveluseteli myönnetään määräaikaisesti korkeintaan 
puoleksi vuodeksi tilapäisen henkilökohtaisen hoivan tai hoidon tarpeeseen 

kotihoidon asiakaskriteerien mukaisesti.   
 
Palvelutuottajaksi soveltuvat ne palveluseteliyrittäjät, jotka Ptky Karviainen on 
hyväksynyt tilapäisen kotihoidon palvelusetelituottajiksi. Palvelutuottajan tulee 
noudattaa sääntökirjasta kotihoidon osuutta. Sääntökirjassa kunta asettaa 
palvelusetelilain 5 §:ssä tarkoitetut hyväksymiskriteerit palvelun tuottajille. Kunta 
velvoittaa palvelun tuottajat jatkuvasti noudattamaan sääntökirjan määräyksiä ja 
tuottaja sitoutuu noudattamaan sääntökirjan ehtoja siitä alkaen, kun palvelun 
tuottaja hyväksytään palvelusetelillä toteutettavien sosiaali- tai terveyspalvelujen 
tuottajaksi. 

 
Palvelusetelin määrä ja tarve arvioidaan aina asiakkaan palvelupyynnön 

yhteydessä.  Seteli on tasasuuruinen 23 € /h. Palvelutarpeen arvioinnin tekee 
ikäihmisten sosiaalipalvelut ja/tai (intensiivi)kotihoito.   

 
 

1.3 Omaishoitajan lakisääteisen vapaapäivän aikainen hoito 
hoidettavalle ikäihmisten asumispalveluyksikössä. 

 
Palveluseteleiden käyttö edellyttää palvelun ostohetkellä voimassa olevaa 

omaishoitosopimusta Karviaisen kanssa. Palvelutuottajaksi soveltuvat ne 
yritykset, jotka Karviainen on hyväksynyt palvelusetelituottajiksi joko 
kilpailutuksen tai hyväksymisen kautta.   

 
Omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata vähintään kolme vuorokautta 

kuukaudessa. Hoitaja voi pitää kertyneet vapaapäivät säännöllisesti 
kuukausittain tai säästää vapaapäiviä ja pitää pitemmän jakson kerralla. Vapaat 

tulee käyttää saman vuoden aikana kun ne ovat kertyneet. Seteli myönnetään 
kalenterivuodeksi. Vapaita ei voi pitää etukäteen ja niiden käyttöä ja kertymistä 
seurataan Karviaisen toimesta.  

 

Lisätietoja palveluseteleistä löytyy Ptky Karviaisen www sivuilta   

http://www.karviainen.fi/ikaihmisten_palvelut/prime101.aspx 

 
 

2 Hakeutuminen palvelusetelituottajaksi 
 

Uudeksi palvelusetelituottajaksi voi hakeutua jatkuvasti hakemuslomakkeella. 
Hakemuslomakkeita ja lisätietoja löytyy Ptky Karviaisen www sivuilta. Kaikki Ptky 
Karviaisen kotihoidon ja omaishoidon palvelusetelin sääntökirjassa edellyttämät ja 

kriteerit täyttävät palvelutuottajat hyväksytään palvelusetelituottajiksi ja hyväksytyksi 
tulemisesta lähetetään tuottajalle ilmoitus. 

 

Ptky Karviainen ottaa käsittelyyn palveluntuottajan hakemuksen yhden (1) kuukauden 

kuluessa palveluntuottajan ilmoittautumisesta. Päätös palveluntuottajan 

hyväksymisestä tai

http://www.karviainen.fi/ikaihmisten_palvelut/prime101.aspx
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hylkäämisestä tehdään kolmen (3) kuukauden kuluessa siitä, kun palveluntuottaja on 

toimittanut kaikki hyväksyntään liittyvät asiapaperit. 
 

 
 
 
 
 

 
 

Kuva 1. Palveluseteliprosessi palvelutuottajan näkökulmasta 
 

Karviaisen tulee peruuttaa palvelujen tuottajan hyväksyminen ja poistaa palvelujen 

tuottaja luettelosta, jos hyväksymiselle asetetut edellytykset eivät enää täyty tai 
palvelujen tuottaja pyytää hyväksymisen peruuttamista. 

 
Erillistä sopimusta Karviaisen ja palvelusetelituottajien välillä ei tehdä, vaan 
hakemuslomake allekirjoituksella sekä siihen liitetyt liitteet sitoumuksineen toimivat 

sopimuksena sen jälkeen, kun hyväksymispäätös on tehty. Mikäli palveluntuottaja ei 
noudata hakulomakkeessa tai sääntökirjassa asetettuja kriteereitä ja ehtoja, voidaan 
perua tuottajaksi hyväksyminen. 

 
Mikäli palveluntuottaja haluaa irtisanoutua tuottajarekisteristä, lopettaa tai muuttaa 

yritys- toimintansa, hänen tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti; Ptky Karviainen, Ikäihmisten 
linja /palveluseteli PL 114, 00301 Nummela.  

 
 
 
 

3 Palvelusetelin hakeminen 
 

Ptky Karviaisen viranhaltija arvioi palvelutarpeen ja myöntää asiakkaalle palvelun, 

johon palveluseteli on tarkoitettu. Säännöllisen kotihoidon ja omaishoidon tuen 
vapaan ajan hoivapalvelun osalta kunnan viranomainen laatii asiakkaalle yhdessä 
asiakkaan ja/tai tämän edustajan kanssa hoito- ja palvelusuunnitelman ennen 

palvelun aloittamista. 

Karviaisen käsittely 
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Kuva 2. Palveluseteliprosessi asiakkaan näkökulmasta 
 
 
 
 
Karviaisen työntekijä esittelee eri vaihtoehdot palvelun järjestämisestä tasapuolisesti 

ja tekee päätökset asiakasta kuunnellen. Asiakas voi kieltäytyä hänelle tarjotusta 
palvelusetelistä, jolloin perusturvakuntayhtymä ohjaa hänet muilla tavoin 
järjestettävien palvelujen piiriin. 

 
Kaikille asiakkaille palveluseteli ei sovellu. Mikäli asiakas ei pysty käytännössä 
hankkimaan palveluja palvelusetelillä tai huolehtimaan palvelusetelituottajan kanssa 

solmittavan sopimuksen pätevyydestä sairauden tai muun vastaavan syyn vuoksi, 
Karviainen sopii asiakkaan tai hänen edustajansa kanssa muulla tavoin järjestettävistä 

palveluista. 
 
Palveluseteliasiakas valitsee itsenäisesti tai omaistensa avustuksella itselleen 

palveluntuottajan Karviaisen hyväksymien palveluntuottajien joukosta. 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. 
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4 Laskutus 
 

Palveluseteliä voi käyttää vain Ptky Karviaisen tekemän palvelutarpeen arvioinnissa 

todetun palvelun ja hoivan maksuun. Palvelusetelillä ei voida maksaa muita 
palveluntuottajan tarjoamia palveluita. 

 
Palveluntuottaja tekee asiakkaan tai hänen laillisen edustajansa kanssa sopimuksen 

palveluun kuuluvan hoidon toteuttamisen hinnasta ja sisällöstä. Sopimuksessa 
eritellään palveluntuottajan ja asiakkaan vastuut ja velvollisuudet. Asiakkaan 

omavastuun määrä merkitään asiakkaan sopimukseen. Lyhytaikaisessa palvelussa 
sopimus on usein suullinen. 

 
Palvelusetelillä kunta sitoutuu maksamaan yksityisen palveluntuottajan antamasta 
hoivaan ja hoitoon kohdistuvasta palvelusta palvelusetelin suuruisen summan. 
Palvelusetelituottaja laskuttaa asiakasta setelin arvon ylittävältä osalta. 

 

Esimerkki: Palveluntuottajan hinta on 36 €/tunti ja Karviainen maksaa 27 €/tunti, 

jolloin asiakkaan maksettavaksi jää 9 €/tunti. 
 

Palvelusetelillä maksaminen tuottajalle tapahtuu kahdessa osassa. Asiakas maksaa 
omavastuuosuuden (palveluntuottajan hinnan ja palvelusetelinarvon erotuksen) 

suoraan palveluntuottajalle. Palveluntuottaja antaa asiakkaalle erillisen kuitin tehdystä 
työstä. Palveluntuottaja laskuttaa Ptky Karviaista alla olevien ohjeiden mukaisesti vain 
toteutuneista tunneista. Laskun liitteenä on oltava asiakkaan kuittaama palveluraportti.  

 
Jos asiakkaan ja palveluntuottajan sopima hinta palvelusta on pienempi kuin 

palvelusetelin arvo, Karviainen on velvollinen suorittamaan palveluntuottajalle 
enintään asiakkaan ja palveluntuottajan sopiman hinnan. Karviainen päättää 

palvelusetelin arvosta ja sen muutoksista. Palveluseteleitä myönnetään vuosittaisten 
määrärahojen puitteissa. 

 
Palveluntuottaja laskuttaa jälkikäteen Ptky Karviaista asiakkaalle annetuista palveluista 

palvelusetelipäätöksen mukaisesti. Laskutusjakso on yksi kuukausi. 
 

Palvelusetelilaskutus tulee toimittaa Karviaiselle joka kuukauden 5. päivään mennessä. 

Laskun liitteenä tulee olla asiakkaan kuittauksella varustetut palveluraportit asiakkaan 
saamasta palvelusetelillä järjestetystä palvelusta. Lisäksi tuottaja toimittaa Karviaiselle 

asiakkaan poissaolojen alkamis- ja päättymispäivät tilastointia varten. 
 

Laskutuksen tulee olla eriteltynä asiakkaittain. Laskun tulee täyttää laskudirektiivin 
asettamat vaatimukset. Viivästyskorko on korkolain mukainen. 

 
 

Yhteisötunnus:  2187280-1 
  

Verkkolaskuosoite: Verkkolaskuoperaattori on CGI 

CGI:n välittäjätunnus on 003 7035 75029 
OVT-tunnus on 003 7218 72801 

 

  
Laskutusosoite paperilaskuihin:  Perusturvakuntayhtymä Karviainen 
Ostolaskut, PL 1002, 03101 Nummela 
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Laskutus- ja toimituslisiä, käsittelymaksuja tai muita erillisiä lisiä ei hyväksytä. Mikäli 
palvelu on arvonlisäverolain 130 §:n mukaista verotonta terveydenhuoltopalvelua, 
laskussa tulee olla maininta: veroton AVL 130 a §:ssä tarkoitettu myynti. 

 
Mikäli asiakas laiminlyö omavastuuosuuden maksamisen tai mikäli tuottaja irtisanoo 
sopimuksen välittömästi, tuottaja ilmoittaa tilanteesta vähintään 3 kk ennen 
sopimuksen irtisanomista päätöksen tehneelle viranhaltijalle. 

 

Palveluntuottajan tulee asiakkaan ja tuottajan välisessä sopimuksessa sopia mm. 
raha-asioiden hoito sekä asiakkaan avainten hallinta. 

 

Tarkempaa tietoa ja ohjeita palvelusetelin laskutuksesta on kerrottu Ptky Karviaisen 

kotihoidon ja omaishoidon sääntökirjassa. 
 

 
 

5 Laatu ja sen    
valvonta 

 

Palvelusetelituottaja sitoutuu noudattamaan Ptky Karviaisen kotihoidon ja omaishoidon 
sääntökirjassa olevaa laatua, sen hallintaa ja valvontaa.    

 
Palveluntuottajan toiminnan tulee kaikissa tilanteissa 

 

 olla asiakaslähtöistä ja eettistä 
 

 perustua toimintakykyä ylläpitävään ja edistävään toimintatapaan 
 

 noudattaa näyttöön ja käypä hoito -suosituksiin perustuvia hoitokäytäntöjä 
 

 perustua kirjallisiin hoito- ja palvelusuunnitelmiin ja hoitosopimuksiin 

 
 

Palvelu tuotetaan asianmukaisilla ja riittävän monipuolisilla ammatin harjoittamisen 

edellyttämillä hoitotarvikkeilla ja työvälineillä. Palveluntuottaja huolehtii, että 
asiakkaan kanssa sovittu työ tehdään sopimuksen mukaisesti ja asiakkaan 
kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista huolehditaan kaikissa tilanteissa. 

 
Tuottaja huolehtii siitä, ettei palveluja annettaessa tai toiminnassa muutoin tietoon 
tullutta yksityistä tai perheen salaisuutta luvatta ilmaista ulkopuolisille. 
Palvelusetelitoimintaa valvotaan mm. asiakaskyselyillä sekä palvelutuottajan 
omavalvontasuunnitelman avulla. 

 
Palvelutuottajan tulee toimittaa Karviaiselle vuosittain toimintakertomus, joka sisältää 

muun muassa keskeisten laatutavoitteiden toteutumisen, henkilöstöluettelon 
vakansseineen tai nimikkeineen, koulutustietoineen sekä tehtäväkuvineen sekä tiedon 

täydennyskoulutuksesta ja säännöllisten sekä tilapäisten asiakkaiden määrät ja 
omaishoidon hoitovuorokaudet sekä tilinpäätöksen. Toimintakertomus toimitetaan 
Karviaiselle maaliskuun loppuun mennessä osoitteella Ptky Karviainen, Ikäihmisten linja 

/palveluseteli PL 114, 00301 Nummela. 
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Lisäksi palveluntuottajan tulee vuosittain toimintakertomuksen yhteydessä toimittaa 
seuraavat asiakirjat: 

 

 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 
 
 
 
 

6 Luettelo palvelutuottajista 
 

Ptky Karviaisen Ikäihmisten linja ylläpitää tuottajarekisteriä hyväksymistään 
palveluntuottajista. Liikesalaisuuksia lukuun ottamatta asiakirjat ovat julkisia. 

 

Tiedot palvelujen tuottajista, näiden tuottamista palveluista ja niiden hinnoista ovat 
julkisesti saatavilla internetissä sekä muulla soveltuvalla tavalla. Ptky Karviaisen www-
sivuilla tulee olemaan eriteltynä palvelutuottajat eri palveluseteleihin. Asiakkaalle 

annetaan palvelusetelin myöntämisen yhteydessä luettelo palveluja tuottavista 
yrityksistä. Palvelutuottajan on huolehdittava, että tiedot palvelusta, hinnoista ja 

yhteyshenkilöistä ovat aina ajan tasalla. 
 

 
 

7 Rekisterinpito 
 

Ptky Karviainen on palvelusetelillä järjestettävässä palvelussa muodostuvien asiakas- 
tietojen henkilötietolaissa tarkoitettu rekisterinpitäjä. Muodostuvat asiakirjat, 

esimerkiksi asiakaskertomukset, ovat kunnan asiakirjoja, vaikka palveluntuottaja 
laatii, säilyttää ja arkistoi ne. 

Palveluntuottajalla tulee olla edellytykset tietoturvalliseen rekisterinpitoon, ja 
perusturvakuntayhtymällä tulee olla mahdollisuus päästä palveluntuottajan 
perusturvakuntayhtymän lukuun pitämiin asiakasrekistereihin. 

 
Palveluntuottajan vastuulla on ylläpitää ja säilyttää asiakirjoja niin kauan kuin sen 

toiminta Karviaisen hyväksymänä palvelun tuottajana jatkuu. Palvelun järjestämisen 
ja toteuttamisen kannalta olennaiset tiedot on tallennettava viimeistään 

palvelutapahtuman päättyessä kunnan omaan asiakas- tai potilasrekisteriin. 
Asiakkaan asiakirjat tulee toimittaa Karviaiselle sovitulla tavalla viimeistään 
kuukauden kuluessa siitä, kun asiakkaan palvelu päättyy. 

 
 
 

8 Ristiriitojen ratkaisu 
 

Asiakkaan vastaanottaessa palvelusetelin ja valitessaan hyväksyttyjen 
palveluntuottajien joukosta mieluisensa tuottajan, asiakas tekee palveluntuottajan 

kanssa sopimuksen palvelun antamisesta. Tätä sopimussuhdetta koskevat sopimuksen 
sisällön mukaan määräytyvät  kuluttaja- ja sopimusoikeuden säännökset ja 

oikeusperiaatteet. 
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9 Verovähennysoikeus 
 

Palveluseteli on asiakkaalle veroton etuus. Asiakkaan maksamasta palvelusetelin  

omavastuuosuudesta ei saa kotitaloustyön verovähennysoikeutta. 
 

Asiakas voi halutessaan ostaa palveluntuottajalta yksityisesti lisää palveluita, joista 
hän maksaa palveluntuottajan esittämän hinnan kokonaisuudessaan. Asiakkaan 
hankkiessa palveluja omalla kustannuksellaan, hänellä on niiden osalta mahdollisuus 

kotitaloustyön verovähennykseen. Vähennyksessä on vuosittainen omavastuu. 
Tarkempia ohjeita kotitaloustyön verovähennyksestä saa verohallinnolta 

(www.vero.fi). 
 
 
 
 

10 Yhteystiedot 
 

Ptky Karviaisen kotihoidon ja omaishoidon palveluseteliin liittyviä asioita koordinoi ja 
lisätietoja antaa ikäkeskuspäällikkö Raija Salmi puh. 09 4258 2017  
raija.salmi(@)karviainen.fi 

 
Sosiaali- ja terveysministeriöstä on myös saatavana palveluseteliopasta palvelusetelin 

käytöstä (palveluseteli/käyttöopas kotipalveluun 2005:1) ja tietoa palvelusetelin 
lakiuudistuksesta 1.8.2009 alkaen (www.stm.fi). 

 

http://www.vero.fi/
http://www.stm.fi/

