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1. Soveltamisala 
  

Tätä sääntökirjaa noudatetaan, kun Perusturvakuntayhtymä Karviainen järjestää Asiakkailleen sosiaali- ja 

terveyspalveluja palvelusetelistä annetun lain (569/2009) mukaisesti. Palveluseteli myönnetään kokonais-

valtaisen palvelutarpeen arvioinnin perusteella Karviaisen palvelujen asiakkuuskriteerit täyttäville asiak-

kaille.   

Karviainen järjestää palvelusetelillä kotipalvelua, kotisairaanhoitoa, kotihoitoa  ja omaishoidettavan vapaan 

aikaista hoitoa. Palveluita järjestetään seuraavien lakien perusteella  

1. Kotipalvelua, kotisairaanhoitoa ja kotihoitoa (Sosiaalihuoltolaki 19 §, sosiaalihuoltoasetus 9 §, ter-

veydenhuoltolaki 25 §).   

3. Omaishoidon tuen vapaan aikaista hoitoa hoidettavalle  (Omaishoitolaki 2.12.2005/937 4 § tai Sosi-

aalihuoltolain 27 b § Omaistaan tai läheistään hoitavan henkilön vapaa 29.6.2016/512)   

Sääntökirjassa kuntayhtymä asettaa palvelusetelilain 5 §:ssä tarkoitetut hyväksymiskriteerit palvelun tuot-

tajille. Karviainen hyväksyy sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain 4 §:n mukaisesti pal-

veluntuottajan palvelusetelituottajaksi. Karviainen velvoittaa palvelun tuottajat jatkuvasti noudatta-

maan sääntökirjan määräyksiä.   

Itse palvelua tuotettaessa sitä koskevan sopimuksen osapuolina ovat palvelun tuottaja ja asiakas.  
Sopimuksen sitoumukset ja vastuut eivät kohdistu perusturvakuntayhtymään. Palvelusetelijärjestel-
mässä perusturvakuntayhtymä ei tule sopimusosapuoleksi, kun palvelusta sovitaan, sillä kyseessä on kulut-
tajan asemassa olevan asiakkaan ja palveluntuottajan välinen sopimus.   
 

2. Määritelmät 
Tässä sääntökirjassa:  

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

dassa tarkoitettua asiakasta ja potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 2 §:n 1 kohdassa tarkoitet-

tua potilasta.  

Palvelusetelillä tarkoitetaan palvelun järjestämisvastuussa olevan kuntayhtymän palveluun oikeute-

tulle kunnan asukkaalle myöntämää sitoumusta (esimerkiksi kyseiseen tarkoitukseen painettua maksuväli-

nettä, sähköistä korttia tai viranomaispäätöstä), jonka mukaan se korvaa palveluntuottajan palvelusete-

lissä mainitun palvelun kustannukset kuntayhtymän ennalta määräämään arvoon asti.  Palvelusetelillä voi 

hankkia sellaisia sosiaali- ja terveyspalveluja, joita kuntayhtymän kuuluu järjestää asukkailleen. 

Palvelusetelillä hankittava palvelu on vaihtoehto kunnan tai kuntayhtymän tuottamalle palvelulle. 
Palveluseteli on yksi vaihtoehtoinen tapa järjestää kuntayhtymän lakisääteisiä sosiaali-ja terveydenhuolto-

palveluja. Tämän vuoksi asiakkaan asemaan vaikuttavat samat erityislainsäännökset säännökset kuin muil-

lakin tavoin järjestetyissä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluissa. Palvelusetelin käyttäjällä on kuiten-

kin 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 terveyspalve-

luissa. Lakia sovelletaan ainoastaan yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen hankkimiseksi. Tä-

män vuoksi lakia ei voi soveltaa julkisyhteisöjen tuottamien palvelujen hankkimiseen.  
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Palveluntuottajalla tarkoitetaan yksityistä palveluntuottajaa, joka täyttää kyseiselle toiminnalle yksityi-

sistä sosiaalipalveluista annetussa laissa (922 /2011) ja/tai yksityisestä terveydenhuollosta anne-

tussa laissa (152/1990) asetetut vaatimukset. Palvelun tuottaja sitoutuu täyttämään palvelusetelilain 

(569/2009) 5 §:n mukaiset ehdot  

Omavastuuosuudella tarkoitetaan sitä osuutta yksityisen palveluntuottajan tuottaman palvelun hinnasta, 

jota kunnan myöntämän palvelusetelin arvo ei kata ja joka jää asiakkaan maksettavaksi.   

Sääntökirjalla tarkoitetaan asiakirjaa, jolla kunta asettaa palvelusetelilain 5 §:ssä tarkoitetut hyväksymiskri-

teerit palvelun tuottajille. Kunta velvoittaa palvelun tuottajat jatkuvasti noudattamaan sääntökirjan mää-

räyksiä. 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 kuntaan. Se, mitä säädetään kunnasta, soveltuu myös kuntayhty-

mään.  

Lisäpalveluilla tarkoitetaan asiakkaan palvelu- ja hoitosuunnitelmaan kuulumattomia palveluita, jotka asia-

kas hankkii ja maksaa itse.  

Tulosidonnaisella palvelusetelillä tarkoitetaan palveluseteliä, jonka arvo määräytyy asiakkaan jatkuvien ja 

säännöllisten bruttotulojen mukaan ja arvo perustuu tulojen huomioon ottamiseen.  

Kiinteähintaisella palvelusetelillä tarkoitetaan palveluseteliä, jonka arvoksi on määritelty hinta, joka on 

aina sama asiakkaan tuloista riippumatta.  

Kotipalvelulla tarkoitetaan asumiseen, hoitoon ja huolenpitoon, toimintakyvyn ylläpitoon, asiointiin ja mui-

hin jokapäiväiseen elämään kuuluvien tehtävien suorittamista tai niissä avustamista. Kotipalvelua annetaan 

täysi-ikäisille henkilöille. Tämä sääntökirjan määritelmä ei koske lapsiperheiden kotipalvelua.   

Kotisairaanhoidolla tarkoitetaan hoito- ja palvelusuunnitelman mukaista säännöllistä asiakkaan asuinpai-

kassa, kotona tai siihen verrattavassa paikassa monialaisesti toteutettua terveyden- ja sairaanhoidon palve-

lua. 

Säännöllisellä kotihoidolla tarkoittaan palvelua, jossa palvelun tarve on vähintään kerran viikossa ja pal-

velu kestää yli kaksi kuukautta.  

Tilapäisellä kotihoidolla, kotipalvelulla ja kotisairaanhoidolla tarkoitetaan tilapäistä palvelutarvetta, joka 

on kestoltaan enintään kaksi kuukautta.  

Omaishoidontuen vapailla tarkoitetaan omaishoidettavan hoitoa omaishoitajan vapaan ajaksi. Lyhytaikais-

hoito omaishoidettavalle voidaan toteuttaa ympärivuorokautisen hoidon tai omaishoidettavan kotona an-

nettavana hoitona ja hoivana. 

3. Asiakas  

3.1 Asiakkaan asema  
Kotihoidon ja omaishoidon palveluita tarvitseva henkilö tai hänen läheisensä voi olla yhteydessä ikäihmis-

ten palveluohjaukseen ja neuvontaan. Asiakkaalle tehdään aina kokonaisvaltaisen palvelutarpeen arviointi 

sekä hoito- ja palvelusuunnitelma. Palveluja voidaan myöntää vain Karviaisen palvelujen myöntämiskritee-

rit täyttäville asiakkaille.  Karviainen voi tarjota palveluseteliä palvelun hankkimiseksi asiakkaalle.  

Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä hänelle tarjotusta palvelusetelistä.  Tällöin Karviaisen tulee ohjata hä-

net kunnan muilla tavoin järjestämien palvelujen piiriin.  
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Asiakkaan on annettava tulosidonnaisen palvelusetelin myöntämistä varten tarvittavat tulotiedot. Asiak-

kaalle on annettava tieto siitä, mistä muualta ja mitä häntä koskevia tietoja voidaan hankkia asiakkaan 

suostumuksesta riippumatta. Asiakkaalle on varattava tilaisuus tutustua muualta hankittuihin tietoihin (esi-

merkiksi työeläkkeeseen) ja antaa tarpeellinen selvitys asiasta.  

Päädyttäessä palveluseteliin asiakas saa päätöksen palvelusetelistä, opastuksen ja tarvittaessa palvelun-

tuottajalistan. Asiakas valitsee palveluntuottajan tuottajalistasta. Asiakas ottaa yhteyttä Karviaisen hyväksy-

mään palveluntuottajaan ja tekee palveluntuottajan kanssa sopimuksen palvelun hankkimisesta. Tätä sopi-

mussuhdetta koskevat sopimuksen sisällön mukaan määräytyvät kuluttajaoikeuden ja sopimusoikeu-

den säännökset sekä oikeusperiaatteet. Asiakas antaa palveluntuottajalle Karviaiselta saamansa palvelu-

setelipäätöksen sekä sen liitteenä olevan palvelu- ja hoitosuunnitelman.  

Asiakas on oikeutettu käyttämään palveluseteliä vain perusturvakuntayhtymän hyväksymän palveluntuot-

tajan tuottamien, tämän sääntökirjan tarkoittamien palvelujen maksamiseen. Palveluseteliä ei voi siirtää 

toiselle henkilölle eikä muuttaa rahaksi. 

Asiakas maksaa palvelun palvelusetelin ylittävältä osalta (omavastuuosuuden) sekä hankkimiensa lisäpalve-

luiden maksut palveluntuottajalle heidän keskinäisen sopimuksensa mukaisesti.  

Mikäli Karviainen lopettaa palvelusetelijärjestelmän, asiakkaan oikeus myönnettyihin palveluihin säilyy. Täl-

laisessa tapauksessa asiakas ohjataan kunnan muihin palveluihin.  

 

3.2. Asiakkaan oikeusturvakeinot 
Asiakasta koskevat sosiaalihuollon asiakaslain ja potilaslain mukaiset oikeudet, kuten asiakkaan mielipi-

teen, itsemääräämisoikeuden ja osallistumisen huomioiminen; asiakkaan hyvä kohtelu, pal-

velu ja hoito; palvelu- ja hoitosuunnitelmien laadinta; molemminpuolinen tietojen antovelvollisuus ja tieto-

jen asianmukainen käsittely sekä asiakkaan oikeusturvakeinojen käyttö. Palveluseteliä koskevat päätökset 

ovat valituskelpoisia eli asiakas voi hakea niihin muutosta normaalilla menettelyllä.  

Asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus saamastaan kohtelusta sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle.  

Asiakas voi myös olla yhteydessä palveluun liittyvistä epäkohdista potilas- tai sosiaaliasia- mie-

heen ja/tai tehdä kantelun valvontaviranomaisille, kuten aluehallintovirastolle (AVI).  

Asiakas voi antaa palveluntuottajalle ja kunnalle palautetta palvelun laadusta sekä muista palveluun liitty-

vistä seikoista.  

Asiakkaan ja palveluntuottajan välinen erimielisyys (esimerkiksi palvelun viivästys, virhe tai palvelun aiheut-

tama vahinko) voidaan saattaa kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Tällöin sopimusriidassa käyte-

tään tulkinta-apuna kuluttajariitalautakunnassa muodostunutta aikaisempaa ratkaisukäytäntöä. 

Myös muut kuluttajaviranomaiset, kuten kuluttajavirasto, kuluttaja-asiamies ja kuluttaja- neu-

vonta, ovat tältä osin toimivaltaisia. Asiakas voi myös nostaa asiasta kanteen käräjäoikeudessa. Erimielisyys-

tilanteissa asiakkaan tulee ensisijaisesti ottaa yhteys palvelutuottajaan asian selvittämiseksi.   

Perusturvakuntayhtymä ei voi periä palvelusetelin käyttäjältä asiakasmaksua palvelusta, joka sisältyy palve-

lusetelillä myönnettyyn palveluun.  
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3.3. Palveluseteliasiakkaat  
Palvelusetelin avulla järjestetyn palvelun aloittaminen edellyttää, että Karviainen on tehnyt palvelutarpeen 

arvioinnin, laatinut palvelu- ja hoitosuunnitelman sekä määritellyt palvelun sisällön ja määrän. Palveluseteli 

voidaan myöntää niille asiakkaalle, joka täyttää Karviaisen kotihoitoon tai omaishoitoon pääsyn kriteerit. 

Palveluja myönnetään vain voimassa olevien ohjeiden mukaisesti.  

Palveluseteleitä käyttävät asiakkaat ovat henkilöitä, joiden toimintakyky on joko tilapäisesti tai pysyvästi 

alentunut. Palvelusetelin myöntäjän on varmistettava, että palveluseteli on asiakkaan kohdalla toimiva ja 

asiakkaan kykyjä vastaava vaihtoehto.  

Seuraavat tilanteet estävät palvelusetelin myöntämisen asiakkaalle:  

• Asiakas haluaa kieltäytyä tarjotusta palvelusetelistä, jolloin kunnan tulee ohjata hänet kunnan 

muilla tavoin järjestämien palvelujen piiriin. (6 §, laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusete-

listä 569/2009)  

• Asiakas tai hänen omaisensa/läheisensä ei ole kykeneväinen ottamaan vastuuta palvelusetelillä 

tuotetusta palvelusta.  

• Asiakas ei täytä palvelusetelin käytölle vaadittua palvelutarvetta (6 §, laki sosiaali- ja terveyden-

huollon palvelusetelistä 569/2009 ja 7 §, laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuk-

sista 812/2008).  

 

4. Palvelun tuottajan velvollisuudet 
Palveluntuottajaa koskevat yleiset vaatimukset  

Palveluntuottaja on palvelusetelijärjestelmän puitteissa palvelua tuottava, yksityisestä terveyden- huol-

losta annetussa laissa (152/1990) tai yksityisten sosiaalipalveluista annetussa laissa (922/2011) tarkoi-

tettu palvelun tuottaja. Palvelun tuottaja sitoutuu täyttämään palvelusetelilain (569/2009) 5 §:n mukai-

set yleiset ehdot. Kunnalla on oikeus vaatia palvelun tuottajaa toimittamaan kirjalliset todistukset tai 

muun riittävän näytön siitä, että tässä kohdassa mainitut yleiset edellytykset täyttyvät.  

Rekisteröinti ennakkoperintärekisteriin  

Palvelun tuottaja sitoutuu olemaan rekisteröitynä verohallinnon ennakkoperintärekisterissä.   

Palveluntuottajaa koskeva erityislainsäädännön edellytykset  

Palvelun tuottajan tulee täyttää kulloinkin voimassa olevat sitä koskevat erityislainsäädännön edellytykset. 

Tässä tapauksessa erityislainsäädännöllä tarkoitetaan erityisesti yksityisistä sosiaalipalveluista ja terveyden-

huollosta annettua lakia.  

Palvelutuottajan tulee myös olla merkitty asianomaiseen aluehallintoviranomaisen ylläpitämään rekiste-

riin tai sen tulee olla saanut Aluehallintoviranomaisen/Valviran toimilupa kyseisessä kunnassa.  Sellaiset 

palveluntuottajat, jotka eivät harjoita ympärivuorokautista sosiaalipalvelutoimintaa tekevät toimiluvan ha-

kemisen sijaan ilmoituksen toiminnan aloittamisesta Vihdissä ja Karkkilassa perusturvakuntayhty-

mälle, jossa palvelun tuottaja antaa ko. palveluja. Kotipalvelujen tukipalvelujen ja siihen rinnastettavien pal-

veluiden osalta tuottaja on merkitty perusturvakuntayhtymän yksityisten sosiaalipalvelujen rekisteriin.  

Yksityinen palvelun tuottaja sitoutuu noudattamaan tämän sääntökirjan ehtoja siitä alkaen, kun palvelun 

tuottaja hyväksytään palvelusetelillä toteutettavien sosiaali- tai terveyspalvelujen tuottajaksi.  
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Vähimmäispalvelutaso  

Palveluntuottajan tuottamien palvelujen on jatkuvasti vastattava vähintään sitä tasoa, joka edellyte-

tään tässä sääntökirjassa sekä laissa ja asetuksissa. Palvelun tuottajan on toteuttava asiakkaan oikeutta laa-

dultaan hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon sekä sosiaalipalveluihin. Käytännössä perusturvakuntayh-

tymä hyväksyy palvelun tason siinä vaiheessa, kun se valitsee tietyn palveluntuottajan mukaan palvelusete-

lijärjestelmään ja ottaa tältä asiaa koskevan sitoumuksen.  

Vakuutusturva  

Palvelun tuottaja sitoutuu ottamaan ja pitämään voimassa toimintansa edellyttämät lakisääteiset vakuutuk-

set vastuun varalta, kuten potilasvahinkolain sekä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain mu-

kaiset vakuutukset. Mahdolliset vahingot korvataan ensisijaisesti palvelun tuottajan vakuutuksesta ja viime 

kädessä palvelun tuottaja vastaa niistä vahingonkorvauslain mukaisesti. Karviainen ei vastaa palvelun tuot-

tajan palvelujen saajalle aiheuttamista vahingoista. Jos palvelu joudutaan uusimaan tai asiakas tarvitsee 

muuta palvelua palvelun tuottajan virheestä johtuvasta syystä tai toimenpiteen suorittamisen virheellisyy-

den vuoksi, vastaa aiheutuvista kustannuksista palvelun tuottaja.  

Hintatiedot, palvelukerran peruutus ja laskutus   

Suositus on, että palveluntuottajalla on internet-sivut, joilta käy ilmi yhteystiedot ja tarjottavien palvelu-

jen hintatiedot. Palvelun tuottajalla on oltava kirjalliset dokumentit, joista käy ilmi tarjottavien palvelujen 

hintatiedot. Tarjottavien palvelujen hintatiedot tulee toimittaa asiakkaalle kirjallisessa muodossa. Hinta on 

palvelumuodon mukaan vuorokausi tai tuntihinta.  

Vuorokausihinta ilmoitetaan ympärivuorokautisen hoidon yksiköistä. Yksi vuorokausi on 24 tuntia.  

 

Palveluntuottaja ilmoittaa kotiin vietävässä omaishoidettavan hoidossa ja kotihoidossa tuntihinnat seuraa-

vasti: 

o Arkisin klo 7–18  

o Arkisin klo 18–22  

o Arkisin klo 22–07  

o Lauantaisin klo 7–18  

o Lauantaisin klo 18–22  

o Lauantaisin klo 22–07  

o Sunnuntaisin ja arkipyhinä klo 7–18  

o Sunnuntaisin ja arkipyhinä klo 18–22  

o Sunnuntaisin ja arkipyhinä klo 22–07  

 

Tuottajan ilmoittamat hinnat sisältävät välittömän asiakastyön sekä palvelujen tuottamiseen liittyvän välilli-

sen työn (esim. matkat, asiakasyhteenvetojen kirjaaminen, hallinnolliset työt). Hinnat sisältävät myös kaikki 

työntekijän tarvitsemat välineet ja hygieniatuotteet (esim. työntekijän henkilökohtaiset suojaimet). Hinnat 

ovat arvonlisäverottomia. Palveluntarjoajalla ei ole oikeutta periä asiakkaalta muita maksuja tämän sääntö-

kirjan mukaisten palvelujen tuottamisesta omavastuuosuuden lisäksi (esim. toimistomaksu, suojavarus-

teet).  Matka-ajat asiakkaan luokse ja luota eivät sisälly asiakkaalle määriteltyyn palveluaikaan, eikä niistä 

voida laskuttaa erikseen (matka-ajat sisältyvät palvelun hintaan). Mikäli palveluntuottaja ei tarjoa palveluita 

kaikkina tuotteistuksen mukaisina aikoina, niin palveluntuottaja jättää hinnoittelematta ajat, jolloin palve-

lua ei ole saatavilla. 

 

Tuottajan tuntihinta ei saa ylittää sitä hintaa, minkä palveluntuottaja perii muilta vastaavilta asiakkailta. Mi-

käli palveluntuottajan perimä hinta ylittää palvelusetelin arvon tai asiakas haluaa palvelua useampina 
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tunteina kuin palveluseteliin on merkitty, asiakas maksaa ylimenevän osan suoraan palveluntuottajalle. Jos 

asiakkaalle tulee maksettavaa, palveluntuottajan tulee muistuttaa asiakasta maksuvelvollisuudesta ennen 

työsuorituksen sopimista. Ptky Karviainen ei vastaa asiakkaan maksettaviksi kuuluvista kustannuksista.  

Kotihoidon laskutusperusteena on asiakkaan luona tehtävä suunnitelman mukainen välitön työaika. Välitön 

asiakastyö alkaa, kun saavutaan asiakkaan luo ja loppuu, kun poistutaan asiakkaan luota.     

Omaishoidon kotiin vietävien lakisääteisten vapaiden aikaisen hoidon laskutusperuste on suunnitelman 

mukainen asiakkaan luona tehtävä välitön työaika. Välitön asiakastyö alkaa, kun saavutaan asiakkaan luo ja 

loppuu, kun poistutaan asiakkaan luota.    

Ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä laskutusperuste on asiakkaan läsnäolovuorokaudet. Vuorokausi al-

kaa asiakkaan saapumisesta. Yksi vuorokausi on 24 tuntia.   

Palveluntuottaja laskuttaa palveluista toteutuman mukaisesti ja pyytää tapahtumasta palveluraporttiin asi-

akkaan tai omaishoitajan kuittauksen.    

Mikäli palveluntuottaja ei voi tuottaa palvelutapahtumaa asiakkaan kanssa sovitun mukaisesti, palvelun-

tuottajan tulee ilmoittaa peruutuksesta asiakkaalle viimeistään 7 päivää ennen palvelun sovittua alkamisai-

kaa. Muissa tilanteissa palveluntuottaja tiedottaa palvelun toteuttamisen esteestä asiakkaalle heti, kun se 

on palveluntuottajan tiedossa, ja sopii korvaavasta avusta asiakkaan kanssa.   

Karviainen ei vastaa peruuntuneista palvelutapahtumista aiheutuvista kustannuksista. Palveluntuottajan on 

informoitava palveluseteliä käyttävää asiakastaan siitä, että asiakkaan on itse korvattava aiheutuneet kus-

tannukset joko täysimääräisenä tai heidän keskinäisen sopimuksensa mukaisesti, mikäli asiakas jättää pe-

ruuttamatta sovitun palvelun tai ei ole paikalla sovitusti.  

Palveluntuottajalla käyttää ensisijaisesti verkkolaskutusta.  

Palveluntuottajan tulee olla tavoitettavissa puhelimitse virka-aikana (arkisin klo 8–16) ja mikäli palveluja 

tuotetaan ympärivuorokautisesti myös virka-ajan ulkopuolella.    

Palvelujen markkinointi   

Palvelun tuottajan markkinoinnin on oltava asiallista, luotettavaa ja hyvän tavan mukaista. Markkinoinnilla 

ei tule luoda tarpeetonta sosiaali- tai terveydenhuoltopalvelujen kysyntää. Hinnoista ilmoittamisen tulee 

tapahtua vertailukelpoisella tavalla siten, että palveluseteliä käyttävä asiakas voi vaivatta päätellä palvelun 

kokonaishinnan ja sen osuuden, joka jää hänen maksettavakseen. Markkinoinnin tulee täyttää kuluttajan-

suojalain vaatimukset. Kuluttajille suunnattua markkinointia sääntelee kuluttajansuojalaki. Lailla pyritään 

ehkäisemään kuluttajiin kohdistuvaa epäasiallista markkinointia ja velvoittamaan yrittäjiä antamaan kulut-

tajalle riittävästi olennaisia ja oikeita tietoja kuluttajien tekemien valintojen tueksi.   

Alihankinnan käyttö   

Palveluntuottaja voi hankkia määrittämänsä osan palveluista alihankintana. Palveluntuottaja vastaa ali-

hankkijan työstä kuin omastaan ja alihankkijoita koskevat samat vaatimukset kuin palveluntuottajaa.  

Lainsäädäntö  

Palvelun tuottajan on noudatettava kaikkia palvelun tuottajaa ja sen toimintaa koskevaa lainsäädäntöä sekä 

viranomaismääräyksiä ja ohjeita. Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan voimassa olevaa työsopimuslain-

säädäntöä ja alan työehtosopimuksia. Palveluun sovelletaan Suomen lainsäädäntöä.  
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Henkilökunta    

Kaikissa palveluissa henkilökunnan osaamisen tulee olla asiakkaiden hoidontarpeen edellyttämällä tasolla ja 

henkilökunnan tulee sitoutua yhteistyöhön asiakkaan, asiakkaan läheisten ja Karviaisen kanssa.  Palvelun-

tuottajan on huolehdittava, että henkilökunnan tehtävänkuvat on määritelty tarkasti.     

Kun palveluntuottaja palkkaa sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilöstöä, palveluntuottaja sitou-

tuu tarkistamaan henkilön tiedot Valviran ylläpitämästä rekisteristä. Sijaisilla tulee olla riittävä sosi-

aali- ja/tai terveysalan koulutus. Henkilöstöllä on oltava riittävä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito.   

Tehostetun palveluasumisen välittömään asiakastyöhön osallistuneen henkilöstön toteutunut mitoitus on 

vähintään 0,60 tai palveluntuottajan toimiluvassa tai lainsäädännössä asetettu hoitajamitoituksenminimi-

määrä, aina kuitenkin näistä suuremman vaaditun hoitajamitoituksen mukainen.  

Kaikkien palveluntuottajan on huolehdittava henkilöstönsä ammattitaidon säilymisestä ja kehittämisestä 

sekä riittävästä täydennyskoulutuksesta (laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994; laki sosiaali-

huollon ammattihenkilöistä 817/2015). Palveluntuottaja sitoutuu kuvaamaan Karviaiselle, miten sen henki-

löstö ylläpitää ammattitaitoaan.  

Hyväksytyllä palveluntuottajalla on velvollisuus osoittaa palvelusta vastaava henkilö. 

Palveluntuottaja sitoutuu huolehtimaan siitä, että palveluntuottaja taikka sen johtohenkilö tai edustus-, 

päätös- tai valvontavaltaa käyttävä henkilö ei ole syyllistynyt rikosrekisteristä edustus-, päätös- tai ilmene-

vällä lainvoimaisella tuomiolla laissa julkisista hankinnoista 53 §:ssä mainittuun rikokseen tai tekoon tai sa-

notun lain 54 §:n mukaiseen laiminlyöntiin.     

Palveluntuottaja on lisäksi velvollinen toimittamaan Karviaiselle tästä sääntökirjasta ilmenevät tiedot ja sel-

vitykset.  

Avaimet 

Palveluntuottaja sopii tarvittaessa asiakkaan avaimista ja niiden hallinnasta asiakkaan tai hänen edustajansa 

kanssa. 

Muutokset 

Palveluntuottajan tulee olla yhteydessä Karviaiseen, jos asiakkaalla ilmenee oleellisia palveluntarpeen muu-

toksia: 

1. asiakas ei enää tarvitse kaikkia niitä palveluita, jotka on palvelusetelipäätöksen yhteydessä arvi-

oitu tarpeellisiksi tai  

2. asiakkaan toimintakyky on muuttunut, ja 

3. palveluita pitää lisätä tai ryhtyä muihin toimenpiteisiin. Palveluntuottaja ei voi itsenäisesti ilman kes-

kustelua Karviaisen kanssa lisätä asiakkaan palveluja tai pidentää hoitoaikoja.  

 

5. Perusturvakuntayhtymä Karviaisen velvoitteet  
Karviainen toimii palvelujen järjestäjänä hyväksymällä palveluntuottajiksi ne palveluntuottajat, jotka täyttä-

vät 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 pal-

velujen tuottajista. Tiedot palvelujen tuottajista, näiden tuottamista palveluista ja niiden hinnoista tulee 

olla julkisesti saatavilla internetissä ja muulla soveltuvalla tavalla.  
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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 hyväksyn-

tään liittyvät asiapaperit. Palveluntuottajaksi on jatkuva haku. Hakulomakkeet ovat Karviaisen www si-

vuilla.   

Perusturvakuntayhtymän tulee peruuttaa palvelujen tuottajan hyväksyminen ja poistaa palvelujen tuottaja 

luettelosta, jos hyväksymiselle asetetut edellytykset eivät enää täyty tai palvelujen tuottaja pyytää hyväksy-

misen peruuttamista.  

Karviaisella on lisäksi velvollisuus valvoa hyväksymiensä palvelujen tuottajien palvelujen laatua hyväksymis-

menettelyn lisäksi myös palvelujen tuottamisen yhteydessä. Perustuvakuntayhtymän tulee täten varmistaa, 

että palvelujen tuottajat täyttävät toiminnalle asetetut vähimmäisedellytykset.     

Karviainen voi lopettaa palvelujen järjestämisen palvelusetelillä, jolloin palveluntuottajia koskevat hyväksy-

mispäätökset lakkaavat.  

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

Perusturvakuntayhtymän on selvitettävä asiakkaalle tämän asema palveluseteliä käytettäessä, palvelusete-

lin arvo, palveluntuottajien hinnat, omavastuuosuuden määräytymisen perusteet ja arvioitu suuruus sekä 

asiakasmaksu.    

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

Karviainen ei vastaa palveluntuottajan palvelujen saajalle aiheuttamista vahingoista eikä se myöskään vas-

taa peruuntuneista palvelutapahtumista aiheutuneista kustannuksista. 

Säännöllisen ja tilapäisen kotihoidon, kotisairaanhoidon ja kotipalvelun palveluseteli   

Kotihoidon palvelujen piiriin saavutaan Karviaisen palvelutarpeen arvioinnin kautta. Kotihoidon palveluja 

myönnetään Karviaisen yhtymähallituksen voimassa olevien kotihoidon myöntämisperusteiden mukaisesti.   

Asiakkaan palvelut voivat olla kotipalvelua ja kotisairaanhoitoa eli kotihoitoa tai jompaakumpaa asiakkaan 

palvelutarpeen ja hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti. Palvelu voi olla lyhytaikaista eli tilapäistä koti-

hoitoa tai jatkuvaa ja säännöllistä kotihoidon palvelua. Säännöllisen kotihoidon palveluseteli voidaan myön-

tää henkilölle, joka tarvitsee kotihoidon (säännöllistä kotipalvelua ja /tai kotisairaanhoitoa) palveluita. Pal-

velutarpeen arvioinnin yhteydessä päätetään tuntien määrä. Tilapäisen kotihoidon palveluseteli voidaan 

myöntää henkilölle, joka tarvitsee tilapäistä kotihoitoa enintään kaksi kuukautta.  Kotihoidon palveluita an-

nettaan henkilöille, jotka eivät kykene käyttämään avoterveydenhuollon palveluja ja/tai yksityisten palve-

luntuottajien tuottamia terveydenhuollon/sosiaalihuollon palveluita.  

Kotipalvelu  

Kotipalvelulla tarkoitetaan asumiseen, hoitoon ja huolenpitoon, toimintakyvyn ylläpitoon, asiointiin ja mui-

hin jokapäiväiseen elämään kuuluvien tehtävien suorittamista tai niissä avustamista (sosiaalihuoltolaki 19 §, 

sosiaalihuoltoasetus 9 §). Kotipalvelu sisältää hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti mm. päivittäisestä 

hygieniasta, pukeutumisesta ja riittävästä ravinnonsaannista huolehtimista. Kotipalvelua annetaan täysi-

ikäisille henkilöille. Lapsiperheiden kotipalvelu järjestetään Ptky Karviaisen perhekeskuksen palveluna.    
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Kotisairaanhoito  

Kotisairaanhoidolla tarkoitetaan hoito- ja palvelusuunnitelman mukaista säännöllistä asiakkaan asuinpai-

kassa, kotona tai siihen verrattavassa paikassa monialaisesti toteutettua terveyden- ja sairaanhoidon palve-

lua (terveydenhuoltolaki 25 §).  

Kotihoidon tavoitteena on tukea asiakkaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja mahdollisimman itsenäistä 

selviytymistä kotona sekä ylläpitää ja parantaa heidän fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyään. 

Kotihoito voi olla tilapäistä tai säännöllistä. Asiakkaat ovat pääsääntöisesti vanhuksia ja vammaisia, pitkäai-

kaissairaita sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujia, joiden toimintakyky on joko tilapäisesti tai pysyvästi 

alentunut siinä määrin, että he tarvitsevat kotona asumiseensa ulkopuolista apua. Toisinaan myös lapsiper-

heillä voi olla tarvetta kotisairaanhoidon palveluihin arvioinnin perusteella. 

Tilapäinen kotihoito, kotipalvelu, kotisairaanhoito  

Asiakkaana voi olla henkilö, jolla on tilapäinen sairaanhoidollinen tarve tai muu tilapäisen toimintakyvyn 

alenemisesta johtuva avun tarve. Palveluntarve on lyhyt aikaista, kestoltaan enintään 2 kuukautta.  

Säännöllinen kotihoito, kotipalvelu, kotisairaanhoito  

Asiakkaana voi olla henkilö, joka ei sairauden tai alentuneen toimintakyvyn vuoksi selviydy itsenäisesti, lä-

heisten tai muiden palvelujärjestelmien avulla ja henkilön hoito ja huolenpito vaatii erityistä ammattitaitoa 

säännöllisesti vähintään kerran viikossa ja palvelu kestää yli 2 kuukautta.    

Palvelun sisältö  

Palveluntuottajat tuottavat tilapäisen ja säännöllisen kotihoidon, kotipalvelun ja kotisairaanhoidon palve-

luja sekä omaishoidettavan hoitoa omaishoitajan vapaan aikana. Palveluntuottajan tuottaman palvelun tu-

lee olla sisällöltään ja laadultaan vähintään tässä sääntökirjassa määriteltyjen ehtojen mukaista.   

Palveluntuottajan tulee tuottaa palvelut kuntouttavalla työotteella tukien asiakkaiden mahdollisimman 

omatoimista selviytymistä kotona. Palveluntuottajan tulee huomioida asiakkaan omat voimavarat ja tuki-

verkostot. Palveluntuottajan on huomioitava asiakkaan toivomukset, mielipide, etu ja yksilölliset tarpeet. 

Asiakasta on aina kuultava kaikissa häntä koskevissa asioissa. Palveluntuottajan on palvelua toteuttaessaan 

taattava asiakkaalle todellinen mahdollisuus päättää itseään koskevista asioista ja tehdä omat valintansa.  

 

6. Palvelun tavoite ja sisältövaatimukset  
Kotihoidon tavoitteena on tukea asiakkaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja mahdollisimman itse-

näistä kotona selviytymistä. Tavoitteena on lisäksi ylläpitää ja parantaa asiakkaiden fyysistä, psyykkistä ja   

sosiaalista toimintakykyä. Omaisia ja lähipiiriä tuetaan osallistumaan asiakkaan hoitoon sekä huolenpi-

toon.      

Omaishoidon tavoitteena on mahdollistaa hoidettavan henkilön hoito ja huolenpito kotioloissa omai-
sen avulla. Hoitajalle järjestettävän vapaan tavoitteena on tukea omaishoitajan jaksamista.  
Omaishoitosopimuksen Karviaisen kanssa tehnyt hoitaja on oikeutettu kahteen tai kolmeen lakisäätei-
seen vapaapäivään kuukautta kohden. Karviaisen tehtävänä on huolehtia omaishoidettavan hoidon tarkoi-
tuksenmukaisesta järjestämisestä hoitajan lakisääteisen vapaan ajaksi. Vapaita järjestetään omaishoidet-
taan kotiin vietävillä palveluilla tai lyhytaikaisjaksoilla erilaisissa yksiköissä. Omaishoidon kotiin vietävien 
palvelujen ja lyhytaikaisen tehostetun palveluasumisen tavoitteena on kotona asuvan omaishoidettavan 
omatoimisuuden ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja parantaminen siten, että asiakas pystyy asumaan 
omassa kodissaan mahdollisimman pitkään omaishoitajien, omaisten ja kotihoidon palveluiden turvin. 
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Vapaiden aikana omaishoidettavan tukemisen painopisteenä on asiakkaan omatoimisuuden ohjaaminen, 
mahdollisuus päivittäiseen ulkoiluun, tasapainoa ja lihaskuntoa lisäävä toiminta päivittäin, sosiaalinen yh-
dessäolo ja viriketoiminta. 
 
      

7. Palveluseteliasiakkaat 

7.1. Säännöllisen kotihoidon palveluseteli  
Palveluseteli voidaan myöntää asiakkaalle, joka täyttää Karviaisen kotihoitoon pääsyn kriteerit palvelutar-

peen arvioinnin perusteella. Karviaisen työntekijä on tehnyt asiakkaan palvelutarpeen arvioinnin sekä laati-

nut palvelu- ja hoitosuunnitelman, jossa on määritelty palvelun sisältö ja määrä.  

Jos kyseessä on sairaalasta kotiutuva asiakas (jolle on jo aiemmin myönnetty kotihoidon palveluseteli), pal-

veluntuottajan 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 ko-

tiutuvalle asiakkaalle, kun kyseessä on kertaluontoinen, pääsääntöisesti sairaanhoidollinen toimenpide, esi-

merkiksi avustaminen leikkauksen jälkeisessä perushoidossa ja pienet hoitotoimenpiteet tai johonkin toi-

menpiteeseen liittyvä tapahtumasarja, esimerkiksi silmätippojen laitto ennen kaihileikkausta. Asia-

kas voi saada tilapäisen kotihoidon palvelusetelin niissä tapauksissa, kun hänelle on tehty palvelutarpeen 

arviointi eikä hän ei kuntoisuutensa vuoksi pysty käyttämään terveysaseman palveluja.  

7.3. Omaishoidon lakisääteisen vapaan palveluseteli 
Kaikilla omaishoitosopimuksen tehneillä omaishoitajilla on oikeus lakisääteisiin vapaapäiviin. Palveluseteli 

voidaan myöntää hoidettavalle hoitajan lakisääteisen vapaan ajaksi hoidettavan hoitoon ja hoivaan. Palve-

luseteli voidaan myöntää myös Sosiaalihuoltolain 27 b:n mukaisiin vapaisiin.  

  

8. Palvelusetelin arvo ja myöntäminen   
 

Tilapäisen kotihoidon palveluseteli on kiinteähintainen, joten sen arvo on aina sama asiakkaan tuloista riip-

pumatta. Palveluseteli on tilapäinen, kun hoitoa ei ole arvioitu säännölliseksi eikä se kestä kahta kuu-

kautta kauempaa.  Tilapäisen kotihoidon palvelusetelin arvo on 27 euroa.  

Säännöllisen kotihoidon palveluseteli voidaan myöntää enintään puoleksi vuodeksi kerrallaan. Säännölli-

sen kotihoidon palvelusetelin arvo on tulosidonnainen. Palvelusetelin arvo riippuu kotitalouden koosta ja 

tuloista. Tulorajoina käytetään asiakasmaksuasetuksen (912/1992) 3§ mukaisia kotona annettavan palvelun 

bruttotulorajoja (€/kk). Tulorajat ovat työeläkeindeksiin sidotut. Tulot huomioidaan samoin kuin kuntayhty-

män itse järjestämän kotihoidon asiakkailla. Säännöllisen kotihoidon palvelusetelin arvo voi olla 7–34 eu-

roa/tunti. Enimmäisarvoisen setelin saa talous, jonka bruttotulot eivät ylitä annettua tulorajaa.  Setelin ar-

von on oltava tuloista riippumatta kuitenkin vähintään 7 euroa tunnilta. 
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Palveluseteli arvo jatkuvassa ja säännöllisessä kotihoidossa 

Henkilömäärä Bruttotuloraja 
euroa / kk 

Vähennysprosentti 

1 598 35 

2 1103 22 

3 1731 18 

4 2140 15 

5 2591 13 

6 2976 11 

 

Kotihoidon enimmäisarvoisesta palvelusetelistä (34 euroa) vähennetään  

(ruokakunnan bruttotulot eur/kk- tuloraja eur/kk) x vähennysprosentti x 100  

                                                       60  

                               = asiakkaan palvelusetelin arvo  

 Esimerkki: 

- yhden henkilön talous, tulot 800 euroa/kk brutto    

- palvelusetelin arvo, kunta 34 euroa 

- asiakkaalle annetavan palvelusetelin arvo 

(800- 598 euroa) x 35 %: 60 = 1.2 euroa.  34 euroa - 1.2 euroa = 32.80 euroa 

 

Omaishoidon vapaan ajan hoidon palveluseteli on kiinteähintainen, joten sen arvon määrittelyssä ei ky-

sytä asiakkaan tuloja. Omaishoidon tuen palvelusetelit myönnetään kalenterivuodeksi/talousarviovuo-

deksi.  Omaishoidon palvelusetelin arvo on 150 euro / vrk.  

Palvelu- ja hoitosuunnitelman tarkistuksen yhteydessä Karviainen arvioi palvelusetelin jatkamisen tar-

vetta. Jos palveluntarve muuttuu, Karviainen arvioi uudelleen, onko palvelusetelin käyttö edelleen pa-

ras vaihtoehto asiakkaan hoidon ja huolenpidon toteuttamiseksi. Tällöin palvelusetelipäätös voidaan pe-

rua ja asiakkaan palvelut järjestetään muulla tavoin.  

Palvelusetelien arvoa on korotettava palvelusetelilain 7 §:n 1 momentissa säädettyä korkeammaksi, jos asi-

akkaan tai hänen perheensä toimeentulo tai asiakkaan lakisääteinen elatusvelvollisuus muutoin vaaran-

tuu, taikka se on tarpeen muut huollolliset näkökohdat huomioon ottaen. Palvelusetelin arvosta ja ar-

von korottamisesta annetaan päätös asiakkaalle.  

 

9. Palvelun laatuvaatimukset  

9.1. Palvelun yleiset vaatimukset  
Palveluntuottajan palvelun tulee olla sisällöltään ja laadultaan vähintään tämän sääntökirjan mukainen. Pal-

veluntuottaja on määritellyt ja dokumentoinut laatuvaatimuksensa sekä keskeiset laatutavoitteensa. Palve-

luntuottajalla on pitkän tähtäimen toimintasuunnitelma ja omavalvontasuunnitelma.  

Palvelun tulee täyttää sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain ja potilaan ase-

masta ja oikeuksista annetun lain mukaisesti oikeus hyvään sosiaalihuoltoon ja terveydenhuoltoon sekä hy-

vään kohteluun. Palveluntuottajan tulee ottaa toiminnassaan huomioon asiakkaiden olosuhteet, yksilölli-

set tarpeet ja toimintakyky sekä ikä. Palvelun tuottajan tehtävänä on huolehtia asiakkaiden itsemääräämis-

oikeuden säilyttämisestä, oikeudenmukaisuudesta ja hyvästä kohtelusta sekä yksilöllisyyden ja turvallisuu-

den takaamisesta. Vastuu tästä on palvelun tuottajalla.      
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Palvelutoiminnan tulee vanhuspalveluiden osalta perustua sosiaali- ja terveysministeriön antamaan laa-

tusuosituksiin https://stm.fi/ikaantyneiden-palvelut/laatu-kehittaminen  Sen tulee myös muutoin noudat-

taa yleisesti hyväksyttyjä ja voimassa olevia ikäihmisten hoitoa sekä palvelua koskevia suosituksia.  

Palveluntuottajan arvot ja toimintaperiaatteet on määritelty. Vastuut ja valtuudet (tehtävänkuvat) on mää-

ritelty kirjallisesti.  

Palveluntuottajan palvelut vastaavat vähintään sitä tasoa, jotka on määritelty tässä sääntökirjassa.   

Palveluntuottaja hyväksyy kunnan mahdollisesti tekemät asiakaspalautekyselyt palveluseteliä käyttäville 

asiakkaille.   

Palveluntuottaja laatii asiakasasiakirjat palvelutapahtuman yhteydessä. Palveluntuottajan tulee noudat-

taa huolellisuutta tietojen käsittelyssä ja huolehtia esimerkiksi siitä, että salassa pidettäviä tietoja käsitel-

lään oikein. Palveluntuottajan tulee käsitellä asiakirjoja siten kuin henkilötietolaissa (523/1999) ja laissa so-

siaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (159/2007) sekä muussa sosiaali- ja terveydenhuol-

lon 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 kokonaistilanteenkirjaami-

nen hoidon kannalta  

▪ Palveluntuottaja laatii asiakkaan palvelua ja hoitoa koskevat kirjaukset siten, että niiden perusteella 

voidaan arvioida palvelu- ja hoitosuunnitelman ja sen tavoitteiden toteutuminen. Päivittäinen kir-

jaaminen on asiakkaan käyttäytymistä ja toimintakykyä kuvailevaa ja arvioivaa sekä perustuu asiak-

kaan palvelu- ja hoitosuunnitelmassa esitettyihin tavoitteisiin ja keinoihin. 

▪ tehtyyn työhön kuuluvien suoritteiden, sisältäen myös HILMO-kirjaukset (sähköinen ohjelma, il-

maiseksi THL:ltä), kirjaaminen.   https://thl.fi/fi/tilastot-ja-data/ohjeet-tietojen-toimittamiseen/hoi-

toilmoitusjarjestelma-hilmo/tietojen_toimittaminen 

 

9.2. Henkilöstö 
Kotihoito 

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöltä edellytetään sosiaali- ja terveydenhuollon lain (Laki terveyden-

huollon ammattihenkilöistä 28.6.1994/559) mukaista oikeutta harjoittaa terveydenhoitajan, sairaanhoita-

jan, fysioterapeutin tai toimintaterapeutin ammattia tai  terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun 

asetuksen  (608/2005) mukaista oikeutta käyttää lähi- tai perushoitajan nimikettä tai sosiaalihuollon  am-

matillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (29.4.2005/272) mukaista lähihoitajan tai mai-

nitun lain siirtymäsäännösten mukaista vastaavaa pätevyyttä, sekä merkintää terveyden- tai sosiaalihuollon 

ammattirekisteriin ( JulkTerhikki/JulkiSuosikki ). Palkatessaan terveydenhuollon ammattihenkilöstöä, palve-

luntuottaja sitoutuu tarkistamaan henkilön tiedot rekisteristä.   

Osa sairaanhoidollisista tehtävistä ei välttämättä vaadi sairaanhoitajan/ terveydenhoitajan pätevyyttä vaan 

tehtävät voi hoitaa lähihoitajan tai vastaavan koulutuksen saanut henkilö, jolla on asiaankuuluva perehdy-

tys, osaaminen ja luvat ko. tehtävien hoitamiseen. 

Palveluntuottaja voi sovitusti käyttää kotipalvelun avustaviin tehtäviin hoiva-avustajan koulutuksen käy-

nyttä henkilöstöä. Työntekijän työtehtävät voivat liittyvä asiakkaiden perustarpeista huolehtimiseen ja 

https://stm.fi/ikaantyneiden-palvelut/laatu-kehittaminen
https://thl.fi/fi/tilastot-ja-data/ohjeet-tietojen-toimittamiseen/hoitoilmoitusjarjestelma-hilmo/tietojen_toimittaminen
https://thl.fi/fi/tilastot-ja-data/ohjeet-tietojen-toimittamiseen/hoitoilmoitusjarjestelma-hilmo/tietojen_toimittaminen
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niissä avustamiseen, kuten peseytymiseen, pukeutumiseen, ruokailuun, liikkumiseen, ulkoiluun tai toimin-

takyvyn ylläpitämiseen.  Kotipalvelun tukipalveluihin rinnastettavaa palveluja, joita hoidettava tarvitsee 

suoriutuakseen päivittäiseen elämään kuuluvista toimista voivat antaa myös tehtävään soveltuvan ammat-

titutkinnon tai kurssin suorittaneet (esim. hoiva- ja kotiavustajat ja henkilökohtaiset avustajat).   

Sosiaali- ja terveydenhuollon laillistettuun ammattiin opiskelevalla on oikeus toimia laillistettavan tervey-

denhuollon ammattihenkilön tehtävissä tilapäisesti opiskelijan oikeudella, jos opinnoista on suoritettu ⅔ 

(140 op) hyväksytysti ja opiskelijalle on nimetty ohjaaja, jolla on se laillistus, johon opiskelija opiskelee. 

Opiskelija ei saa työskennellä tehtävissä tai työvuoroissa, joissa edellytetään työskentelyä yksin. Opiskelijat, 

jotka opiskelevat nimikesuojattuihin   rekisteröitäviin ammatteihin - lähihoitaja, voivat toimia terveyden-

huollon nimikesuojatuissa tehtävissä tilapäisesti, jos opinnoista on suoritettu vähintään 90 op hyväksytysti.  

Tehtävissä toimiminen edellyttää muuten samojen reunaehtojen toteutumista, kuin laillistettua tutkintoa 

opiskelevien kohdalla on määritelty.   

Omaishoidettavan hoito omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajaksi 

• Kotiin vietävät palvelut 

Omaishoidettavan hoidon tapahtuessa omaishoidettavan kotona, on tuottajan henkilöstön rakenteen vas-

tattava asiakkaan tarpeita. Vapaan aikana voi olla tarve kotihoidolle tai henkilökohtaiselle avulle. Silloin 

noudatetaan kotipalvelun ja kotisairaanhoidon ammatillisia vaatimuksia sekä vaatimuksia henkilökohtaisen 

avun tuottajista. Kotipalvelun tukipalveluihin rinnastettavaa palveluja, joita hoidettava tarvitsee suoriutuak-

seen päivittäiseen elämään kuuluvista toimista voivat antaa myös tehtävään soveltuvan ammattitutkinnon 

tai kurssin suorittaneet (esim. hoiva- ja kotiavustajat ja henkilökohtaiset avustajat).   

• Lyhytaikaishoito tehostetussa palveluasumisessa tai muussa ympärivuorokautista hoitoa antava 

yksikössä. 

Omaishoidettavan hoito tapahtuu yksikössä, jossa yksikön henkilöstön mitoituksen ja rakenteen on vastat-

tava Avin/Valviran toimilupaa.  Palveluntuottajan henkilöstön on täytettävä ammatilliset ja lakisääteiset 

kelpoisuusvaatimukset, jotka vaaditaan.  Palveluntuottaja kirjaa henkilöstön määrää, rakennetta ja riittä-

vyyttä sekä sijaisten käyttöä koskevat periaatteet yksikön omavalvontasuunnitelmaan. Tuottajilla tulee olla 

kirjallinen lääkehoitosuunnitelma (STM opas 2021:6) ja nimetty lääkehuollosta vastaava lääkäri. Lisäksi sen 

henkilöstöllä tulee olla tarvittavat valmiudet ja luvat lääkehoidon toteuttamiseen 

  

10. Asiakkaan ostamat lisäpalvelut    
Palveluseteli sisältää hoidon sekä huolenpidon palvelu- ja hoitosuunnitelman mukaisesti. Jos asiakas os-

taa palveluntuottajalta muuta palvelua, se on asiakkaan itse maksettavaa lisäpalvelua. Asiakkaiden itse 

maksamat lisäpalvelut voivat olla esimerkiksi siivousta, ikkunoiden pesua, kaupassa käyntiä tai jalkahoita-

jan 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-asioi-

den hoidosta sekä asiakkaan avainten hallinnasta.  
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11.1. Palvelukerran peruutus  
Palveluntuottaja tiedottaa palvelun toteuttamisen esteestä asiakkaalle heti, kun se on palveluntuotta-

jan 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 peruutta-

matta jätetty avustusaika katsotaan kokonaan toteutuneeksi.  

 

Asiakkaan tulee ilmoittaa yllättävästä tapahtumasta, kuten sairaalahoitoon joutumisesta, johtu-

vasta käynti/jaksokerran peruuntumisesta välittömästi tai heti, kun se on mahdollista. Palvelun peruu-

tukseksi ei katsota vähäisiä ja asiakkaan sekä palveluntuottajan yhdessä sopimia muutoksia palvelun toteut-

tamisen paikassa ja aikatauluissa.  

11.2. Palvelusopimuksen sopimuskausi ja irtisanominen  
Palvelusopimus voidaan tehdä koskemaan kertaluonteista yksittäistä palvelua, määräajaksi tai enintään asi-

akkaan kunnalta saaman palvelusetelin voimassaolon ajaksi.  

Kertaluonteinen palvelusopimus päättyy ilman irtisanomista, kun palvelu on tuotettu. Määräaikainen sopi-

mus päättyy ilman irtisanomista sopimukseen merkittynä päättymispäivänä tai se voidaan irtisanoa molem-

min puolin. Irtisanomisaika on kaksi (2) viikkoa, ja irtisanominen on tehtävä kirjallisesti. Yhteisesti sopien 

voidaan palvelu päättää heti.  

11.3. Palvelun virhe ja viivästyminen  
Jos palvelu poikkeaa siitä, mitä palvelun sisällöstä ja laadusta on sovittu, siinä on virhe. Palveluntuottajalla  

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 sisäl-

löstä tai suorituksestaan taikka muista palveluksen laatua tai hyväksikäyttöä koskevista  

seikoista, kun palvelusta on markkinoitu tai muuten ennen sopimuksentekoa, ja joiden voidaan olettaa vai-

kuttaneen asiakkaan päätöksentekoon. 

 

Sama koskee palvelua suoritettaessa annettuja tietoja, joiden voidaan olettaa vaikuttaneen asiakkaan pää-

töksentekoon. Palvelussa on niin ikään virhe, jos palveluntuottaja ei ole antanut asiakkaalle tietoa sellai-

sesta seikasta, josta tämän olisi pitänyt olla selvillä ja josta tämä perustellusti saattoi olettaa saavansa tie-

don.  

Palvelun toteuttamisen aikatauluraameista sovitaan yksilöllisessä palvelusopimuksessa. Palvelu on  

viivästynyt, jos palvelua ei toteuteta sovitussa aikataulussa.  

 

11.4. Palvelun viivästyminen ja virheen seuraamukset  
Oikaisu ja hyvitys  

Palveluntuottajalla on oikeus oikaista palvelun virhe ja viivästyksestä (hoitajan myöhästymisestä/lyhytai-

kaisjakson peruuntumisesta) aiheutunut haitta omalla kustannuksellaan, jos pal-veluntuottaja tarjoutuu te-

kemään sen viipymättä asiakkaan ilmoittaessa virheestä tai viivästyksestä ja asia-kas suostuu oikai-

suun. Virhe- ja viivästystilanteissa asiakkaalla on aina oikeus vaatia palveluntuottajalta sopimuksen täyttä-

mistä.  
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Jollei virhettä tai viivästystä voida oikaista tai sitä ei tehdä kohtuullisessa ajassa siitä, kun asiakas ilmoitti vii-

västyksestä tai virheestä, asiakkaalla on oikeus saada hyvitystä tai asiakas voi hakea ja teettää saamatta jää-

neen palvelun toisella palveluntuottajalla sopimusrikkomuksen tehneen palveluntuottajan kustannuksella.  

Sopimuksen purku  

Asiakkaalla on oikeus purkaa sopimuksen ilman irtisanomisaikaa palveluntuottajan virheen tai viivästyk-

sen vuoksi, jos sopimusrikkomus on olennainen. Tällainen tilanne voi syntyä esimerkiksi, jos työnte-

kijä ei saavu   lainkaan työpaikalle, eikä palveluntuottaja ilmoita tästä asiakkaalle tai järjestä välittö-

mästi korvaavaa apua; työntekijä laiminlyö olennaisesti sovitun avun toteuttamisen;  

työntekijä esiintyy työpaikalla päihtyneenä, rikkoo turvallisuusmääräyksiä tai tekee palvelua suorittaessaan 

rikoksen, tai sopimusrikkomukset ovat toistuvia.  

 

Vahingonkorvaus  

Asiakkaalla on oikeus korvaukseen välittömästä vahingosta, jonka hän kärsii palveluntuottajan viivästyk-

sen tai virheen vuoksi.  

Palveluntuottaja ei ole vastuussa viivästyksen aiheuttamista vahingoista, jos palveluntuottaja osoit-

taa, että viivästys johtuu hänen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä, jota hä-

nen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimusta tehtäessä ja jonka seurauk-

sia hän ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää eikä voittaa.  

Asiakkaalla on oikeus saada korvausta palvelun viivästymisen tai virheen aiheuttamista välillisistä vahin-

goista vain silloin, kun viivästys tai virhe johtuu palveluntuottajan puolella olevasta huolimattomuudesta.  

Asiakas on aina velvollinen toimimaan siten, etteivät viivästyksen tai virheen aiheuttamat vahingot li-

säänny aiheettomasti hänen toimiensa tai laiminlyöntiensä seurauksena.  

Reklamaatio ja palaute 

Asiakkaan pitää ilmoittaa palveluntuottajalle palvelun viivästymisestä tai havaitsemastaan virheestä koh-

tuullisen ajan kuluessa siitä, kun hän havaitsi viivästyksen tai virheen. Palveluntuottajan palveluihin liitty-

vät reklamaatiot on esitettävä suoraan palveluntuottajalle. Asiakas saa edellä sanotun estämättä ve-

dota palvelun virheeseenja viivästykseen, jos palveluntuottaja on menetellyt törkeän huolimatto-

masti 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 arvioin-

tiin. Palautteeseen tulee, asiakkaan pyynnöstä, vastata viivytyksettä ja pääsääntöisesti kirjallisesti.  

Palautetta tulee käyttää palveluntuottajan toiminnan laadun ja asianmukaisuuden arviointiin.  

 

Erimielisyyden ratkaiseminen  

Erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Sopimusriidoissa tul-

kinta-apuna käytetään kuluttajariitalautakunnassa muodostunutta aikaisempaa ratkaisukäytäntöä.  

Jos erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisillä neuvotteluilla, asiakas voi saattaa asian kuluttajarii-

talautakunnan käsiteltäväksi. Jos erimielisyydet ratkaistaan tuomioistuimessa, kanne voidaan     nos-

taa myös asiakkaan kotipaikkakunnan yleisessä alioikeudessa.  
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12. Palvelujen laskutus 

12.1. Asiakas  
Palveluntuottaja laskuttaa asiakasta setelin arvon ylittävältä osalta sekä asiakkaan ostamat palvelu- ja hoi-

tosuunnitelmaan kuulumattomat lisäpalvelut sopimansa mukaisesti. Palveluntuottaja ei voi laskuttaa asiak-

kaalta peruuntuneiden kertojen omavastuuosuutta.  Asiakkaan laskuihin ei lisätä laskutus- yms. lisiä.    

Mikäli asiakas laiminlyö omavastuuosuuden maksamisen taloudellisten vaikeuksien vuoksi, palveluntuotta-

jan tulee ottaa yhteyttä palvelusetelin myöntäneeseen viranhaltijaan asian selvittämiseksi heti, kun ongel-

mia ilmenee.  

Asiakkaalla on palvelussa esiintyneen virheen tai viivästyksen perusteella oikeus (velvollisuus) pidättyä hy-

väksymästä palveluntuottajan palvelusuoritusta siltä osin, kun palvelua ei ole suoritettu asianmukai-

sesti. Toisin sanoen asiakkaan ei tule allekirjoituksellaan hyväksyä palveluraporttia tältä osin. Palveluntuot-

tajalla on mahdollisuus antaa vastine kunnalle. Jos kunta hyväksyy vastineen, kyseiseen palveluun liit-

tyvä palvelusetelin arvo suoritetaan palveluntuottajalle. 

12.2 Perusturvakuntayhtymä Karvainen  
Perusturvakuntayhtymä Karviainen maksaa palveluntuottajalle palvelusetelien arvon ja toteutuneen palve-

lun mukaisen summan laskua vastaan. Laskutusjakso on yksi kuukausi. Palvelusetelilaskutus tulee toimit-

taa Karviaiselle seuraavan kuukauden 5. arkipäivään mennessä.  

Lisäksi palveluntuottaja toimittaa Perusturvakuntayhtymä Karviaiselle asiakkaan kuittauksella varustetut 

palveluraportit asiakkaan saamasta palvelusetelillä järjestetystä palvelusta tuntitietoineen (palvelu-

päivä, kellonajat ja palvelu). Palveluraportti tulee olla laskun liitteenä. Laskussa ei saa mainita asiakkaan tie-

toja, vaan kaikki asiakkaaseen liittyvä tieto tulee olla laskun liitteessä.  

Palveluraporttiin tulee olla merkitty myös asiakkaan poissaolojen alkamis- ja päättymispäivät sekä käyn-

tien lukumäärä ja toteutuneet palvelutunnit tilastointia varten.  

Jos asiakkaan ja palveluntuottajan sopima hinta palvelusta on pienempi kuin palvelusetelin arvo, kunta 

on velvollinen suorittamaan enintään asiakkaan ja palveluntuottajan sopiman hinnan palveluntuottajalle.  

Palveluseteliä voi käyttää vain palvelu- ja hoitosuunnitelman mukaisiin palveluihin.  

1. Laskutus tapahtuu kaikissa kotihoidon palveluissa toteutuneen suunnitelman mukaisesti 

2. Omaishoidettavan hoidon toteutuessa toimintayksikössä laskutus tapahtuu toteutuman mukai-

sesti vuorokausina. Yksi vuorokausi on 24 tuntia.  

3. Omaishoidettavan hoito hoidettavan kotona on tuntilaskutus. Laskutus tapahtuu toteutuneen 

suunnitelman mukaisesti. 

Maksuehto on 21 päivää laskun päiväyksestä.  

Lasku toimitetaan verkkolaskuna. Tiedot verkkolaskutusta varten:  

 

Verkkolaskuoperaattori: CGI   Verkkolaskulla näkyvä postiosoite: 

Välittäjän tunnus: 003703575029  Perusturvakuntayhtymä Karviainen 

Verkkolaskuosoite: 003721872801  003721872801 

    PL 5014 

    02066 Docuscan 
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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 kri-

teerit. Mikäli palvelun tuottaja ei täytä sääntökirjassa määrättyjä ehtoja, kunta voi poistaa palvelun tuotta-

jan hyväksyttyjen palvelun tuottajien joukosta.  

Kunta ja palvelun tuottaja asettavat nimeltä tai asemaltaan henkilön tai henkilöt, jotka toimivat yhteyshen-

kilöinä ja vastuuhenkilöinä sääntökirjan toteuttamisessa ja ilmoitusten vastaanottajina. Palveluntuotta-

jan tulee informoida kuntaa tarjoamiensa palvelujen laadunvalvonnasta sekä hoitopalveluihin liittyvästä po-

tilasturvallisuudesta. Palveluntuottajan tulee oma-aloitteisesti ilmoittaa kunnalle olennaisista toiminnan 

ja palvelun muutoksista. Tällaisia muutoksia ovat muun muassa toiminnan lopettaminen, toiminnan kes-

keyttäminen, vastuuhenkilön vaihtuminen sekä yhteystietojen ja palveluhinnaston muutos.  

 

Palveluntuottaja hyväksyy Karviaisen tekemät asiakaspalautekyselyt palveluseteliä käyttäville asiakkail-

leen. Palveluntuottaja kerää itse asiakaspalautetta ja se dokumentoidaan. Palautetta hyödynnetään toimin-

nan kehittämisessä.  Palveluntuottaja luovuttaa perusturvakuntayhtymälle tiedot suorittamistaan asiakas-

palautekyselyistä. 

Palveluntuottajan tulee raportoida perusturvakuntayhtymälle kalenterivuosittain palvelusetelillä tuotet-

tua palvelua koskevista valituksista, kanteluista, hoitovahinkoilmoituksista ja reklamaatioihin johta-

neista syistä sekä niiden seurauksena tehdyistä toimenpiteistä. Samassa yhteydessä on toimitettava päivi-

tetty omavalvontasuunnitelma.  

Kunnalla on oikeus tarkistaa palveluntuottajan taloudelliset edellytykset ja luottotiedot yleisesti käyte-

tyistä rekistereistä. Lisäksi palvelutuottajan tulee toimittaa kunnan muutoin pyytämiä tietoja palvelun ke-

hittämistä ja seurantaa varten. 

14. Rekisterinpito ja salassapito  
Rekisterinpito  

Perusturvakuntayhtymä on palvelusetelillä järjestettävässä palvelussa muodostuvien asiakastietojen tieto-

suojalaissa tarkoitettu rekisterinpitäjä. Muodostuvat asiakirjat, esimerkiksi asiakaskertomukset, ovat Karvi-

aisen asiakirjoja, vaikka palveluntuottaja laatii, säilyttää ja arkistoi ne.  Asiakirjat muodostavat loogisen 

osan Karviaisen asiakas- tai potilasrekisteristä. Asiakirjat tulee pitää erillään palveluntuottajan muun toimin-

nan yhteydessä syntyneistä asiakirjoista. Asiakirjat ovat myös julkisuuslain tarkoittamalla tavalla viranomai-

sen asiakirjoja. Asiakirjojen luovuttamisesta päättää Karviainen.  

Palveluntuottajalla tulee olla edellytykset tietoturvalliseen rekisterinpitoon, ja Karviaisella tulee olla mah-

dollisuus päästä palveluntuottajan Karviaisen lukuun pitämiin asiakasrekistereihin.  

Palveluntuottaja on velvollinen noudattamaan asiakirjojen säilyttämisessä, hävittämisessä ja arkistoin-

nissa vastaavia kunnallista toimintaa koskevia säännöksiä ja ohjeita (muun muassa laki sosiaali- ja tervey-

denhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007) ja laki viranomaisten toiminnan julkisuu-

desta (621/1999)).  Palvelun tuottajan tulee asiakirjoja käsitellessään noudattaa Karviaisen asiakirjojen kä-

sittelyn ohjeita. Jos palveluntuottaja laatii toiminnassaan asiakirjoja manuaalisesti, palvelujen järjestämi-

sen ja toteuttamisen kannalta olennaiset tiedot (yhteenveto) on tallennettava aina perusturvakuntayhty-

män omaan asiakas- tai potilasrekisteriin viimeistään, kun palvelutapahtuma päättyy.  
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Palveluntuottajan ja Karviaisen tulee sopia käytännöstä, jolla turvataan, että palvelujen järjestämisen ja to-

teuttamisen kannalta tarpeelliset tiedot siirtyvät osapuolelta toiselle palvelutapahtuman eri vaiheissa.  

Tämä mahdollistaa sen, että jokaisen asiakkaan asiakirjat muodostavat hänen hoitonsa tai huoltonsa kan-

nalta välttämättömän jatkuvan kokonaisuuden, johon hoitoa ja huoltoa koskevat ratkaisut tulee perustaa.  

Palveluntuottaja on velvollinen pitämään asiakasasiakirjat ajan tasalla. Palvelujen järjestämisen ja toteutta-

misen kannalta olennaiset tiedot on tallennettava viimeistään palvelutapahtuman päättyessä.  

Asiakkaan asiakirjat tulee toimittaa Karviaiselle, kun asiakkaan palvelu päättyy 2 kuukauden sisällä palvelun 

päättymisestä. Palveluntuottajalla tulee olla nimetty tietosuojavastaava ja rekisterinpidosta vastaava hen-

kilö. Palveluntuottajan on viivytyksettä ilmoitettava Karviaiselle kaikista sellaisista tiedossaan olevista asi-

oista, joilla saattaisi olla vaikutusta palveluntuottajan velvollisuuksien tai asiakkaan oikeuksien toteutumi-

seen tai tietoturvaan ja – suojaan.  

Salassapito 

Palveluntuottajan ja sen alihankkijan työntekijät, muut työntekijät palvelussuhteen laadusta riippu-

matta sekä opiskelijat ovat vaitiolovelvollisia asiakkaittensa asioista. Vaitiolovelvollisuus on voi-

massa myös sopimuksen päätyttyä. Palveluntuottaja on velvollinen ottamaan huomioon salassapitoa kos-

kevat määräykset alihankintasopimuksia tehdessään.  

Palveluntuottaja vastaa myös siitä, että asiakkaan tietoja pääsevät käsittelemään vain ne henkilöt, joi-

den työtehtävien kannalta se on välttämätöntä ja jotka ovat allekirjoittaneet salassapitosopimuksen.  

Henkilökunnalle tulee järjestää säännöllisesti tietoturva- ja tietosuojakoulutusta. Karviainen sitoutuu pitä-

mään salassa palveluntuottajan liike- ja ammattisalaisuudet.  

 

15. Muut erityiset määräykset tarkistettu 

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 yhteys-

henkilöinä ja vastuuhenkilöinä sääntökirjan toteuttamisessa sekä ilmoitusten vastaanottajina. Vastuuhenki-

lön vaihtumisesta on ilmoitettava Karviaiselle tai palveluntuottajalle.  

15.2. Hintojen muutos  
Palveluntuottajan ilmoittamat hinnat ovat voimassa toistaiseksi. Mahdolliset seuraavaa vuotta koskevat uu-

det hinnat pyydetään toimittamaan Karviaiselle 3 kuukautta ennen korotuksen alkamista. Hintojen tarkas-

tamisen perusteena voivat olla henkilökustannusten ja yleisen kustannustason muutos. Karviaisen hyväk-

synnän jälkeen tuottaja on velvollinen ilmoittamaan asiakkaalle hinnanmuutoksesta.  

15.3. Muutokset palveluntuottamisessa     
Muutoksia palvelutarpeessa voivat aiheuttaa asiakkaan terveydentilassa, elämäntilanteessa tai hoitover-

kostossa tapahtuneet muutokset. Palveluntuottajalla on velvollisuus ilmoittaa tilaajalle kaikista palvelun 

sisältöön liittyvistä muutoksista (henkilöstö, toiminta jne.) olemalla yhteydessä määriteltyyn Karviaisen yh-

teyshenkilöön.    
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16. Verotus  
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.  

Lisätietoja https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/tulot-ja-vahennykset/kotita-

lousvahennys/  

Arvolisäverotus   

Arvonlisäverolain 34 §:n mukaan veroa ei suoriteta terveyden- ja sairaanhoitopalvelun myymisestä. Tervey-

den ja sairaanhoitopalvelulla tarkoitetaan ihmisen terveydentilan sekä toiminta- ja työkyvyn määrittä-

miseksi taikka terveyden sekä toiminta- ja työkyvyn palauttamiseksi tai ylläpitämiseksi tehtäviä toimenpi-

teitä, jos kysymyksessä on:  

• valtion tai kunnan ylläpitämässä terveydenhuollon toimintayksikössä annettava hoito taikka yksityi-

sestä terveydenhuollosta annetussa laissa tarkoitettu hoito; tai  

• sellaisen terveydenhuollon ammattihenkilön antama hoito, joka harjoittaa toimintaansa lakiin pe-

rustuvan oikeuden nojalla tai joka on lain nojalla rekisteröity  

• Arvonlisäverolain 37 §:n mukaan veroa ei suoriteta sosiaalihuoltona tapahtuvasta palvelujen ja ta-

varoiden myymisestä. Sosiaalihuollolla tarkoitetaan valtion tai kunnan harjoittamaa sekä sosiaalivi-

ranomaisten valvomaa muun sosiaalihuollon palvelujen tuottajan harjoittamaa toimin-

taa, jonka tarkoituksena on huolehtia lasten ja nuorten huollosta, lasten päivähoidosta, vanhusten-

huollosta, kehitysvammaisten huollosta, muista vammaisten palveluista ja tukitoimista, päihde-

huollosta sekä muusta tällaisesta toiminnasta.  

 

17. Sääntökirjan muuttaminen 
Karviaisella on oikeus tehdä muutoksia tämän sääntökirjan ja sen liitteiden sisältämiin määräyksiin. Karviai-

nen ilmoittaa palveluntuottajalle muutoksista kirjallisesti välittömästi päätöksen tekemisen jälkeen. Mikäli 

palveluntuottaja ei halua tulla sidotuksi muuttuneisiin sääntöihin, sen tulee ilmoittaa siitä kunnalle kirjalli-

sesti kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa muutosilmoituksen lähettämisestä. Mikäli kunnalle ei toimi-

teta edellä mainittua ilmoitusta, palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan muuttuneita ehtoja muutosilmoi-

tuksessa mainitusta päivästä lukien, mutta kuitenkin aikaisintaan kuusikymmentä (60) päivää muutosilmoi-

tuksen toimittamisesta.  

 

18. Hyväksymisen peruutus  
Karviaisen tulee peruuttaa palveluntuottajan hyväksyminen välittömästi ilman irtisanomisaikaa, mikäli  

1. hyviä hoito- ja palvelukäytäntöjä ei noudateta  

2. laissa ja tässä sääntökirjassa hyväksymiselle asetetut edellytykset eivät enää täyty  

3. palveluntuottaja ei noudata sääntökirjan ehtoja kunnan kirjallisesta kehotuksesta huolimatta  

4. palveluntuottaja on tullut maksukyvyttömäksi, ei ole kyennyt hoitamaan laskujaan eräpäivään men-

nessä, on aloittanut akordimenettelyn, on asetettu selvitystilaan tai on välittömässä vaa-

rassa tulla asetetuksi selvitystilaan  

https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/tulot-ja-vahennykset/kotitalousvahennys/
https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/tulot-ja-vahennykset/kotitalousvahennys/
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5. palveluntuottaja tai joku sen johtoon kuuluva henkilö on tuomittu syyllisenä elinkeinotoimin-

taan liittyvässä rikoksessa.  

Karviaisen tulee peruuttaa palveluntuottajan hyväksyminen, jos palveluntuottaja pyytää hyväksymi-

sensä peruuttamista. Peruuttaminen voidaan tehdä pääsääntöisesti aikaisintaan 3 kuukauden kuluttua pe-

ruuttamispyynnöstä tai yhteisesti sopien välittömästi.  

 

19. Palvelusetelin myöntäjän riippumattomuus  
Karviaisen puolesta palvelusetelin myöntämisestä päättänyt henkilö ei voi olla hoidosta tai sosiaalipalve-

lusta vastaavana henkilönä tai hallinnollisessa luottamusasemassa palveluntuottajalla. Palvelusetelin myön-

täneellä henkilöllä ei myöskään saa olla merkittävää omistusta, eikä hän saa käyttää merkittävää päätösval-

taa palveluntuottajassa tai palveluntuottajan kanssa samaan konserniin kuuluvassa yhteisössä (yli 10 pro-

senttia osakkeista, osuuksista tai äänivallasta). Omistusrajoitus ei koske palveluntuottajaa, jonka osak-

keilla käydään kauppaa arvopaperipörssissä.  

 

20. Sitoumuksen voimassaoloaika   
Tämä sääntökirja on voimassa toistaiseksi.  Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksessa sääntökirja siirtyy 

1.1.2023 Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle Karviaisen asiakkaiden osalta.  Molemminpuolinen irtisano-

misaika on kolme kuukautta.  

 

21. Noudatettava sovellettava lainsäädäntö  
Palveluun sovelletaan Suomen lainsäädäntöä.  
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LIITE 1  

Kotihoidon palvelukuvaus 
Asiakkaan hoito ja palvelu määritellään yksilöllisessä hoito- ja palvelusuunnitelmassa, joka on laadittu yh-

dessä asiakkaan ja Karviaisen työntekijän kanssa. Tavoitteena on asiakkaan omien voimavarojen ja toimin-

takyvyn ylläpitäminen sekä todellisten tarpeiden ja toiveiden huomioiminen. Palvelun sisältö on määri-

telty tarkemmin palvelu- ja hoitosuunnitelmassa. Palveluntuottajan tulee huolehtia palvelusetelin myöntä-

mispäätökseen liitetyn palvelu- ja hoitosuunnitelman mukaisista palveluista. Palvelu- ja hoitosuunnitel-

man ajantasaisuus tarkistetaan ja arvioidaan aina, kun asiakkaan hoidontarve   muuttuu ja vähintään 6 kuu-

kauden välein. Arviointi tehdään Karviaisen henkilöstön kanssa. Tuottaja tekee palvelutarpeen arviointia 

varten pyydetyt toimintakyvyn mittaukset (esim. RAI, MNA ja MMSE) ja toimittaa tarvittavat asiakaskirjauk-

set.    

Palveluun sisältyy asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti  henkilökohtainen hoiva ja hygienia; hygieni-

aan liittyvät tehtävät; ravitsemuksesta huolehtiminen; kodinhoidolliset tehtävät; asiakkaan turvallisuu-

teen ja esteettömyyteen liittyvät asiat; henkisen ja fyysisen vireyden ylläpito ja huolehtimien; lääkehoi-

don toteutus ja seuranta lääkärin määräysten mukaisesti; terveyden edistämisen ja sairaanhoidon suunnit-

telu, toteutus, ohjaus ja neuvonta; pyykkihuoltoon liittyviä tehtäviä, kodin perussiisteyden ylläpitoon liitty-

vät tehtävät; yhteistyö ja neuvonta asiakkaan, omaisten ja muiden yhteistyötahojen kanssa.  

Kotihoidon palvelu tuotetaan siten, että asiakas saa tarvitessaan sekä kotipalvelua että kotisairaanhoi-

toa samalla asiakaskäynnillä. Tuottaja nimeää asiakkaalle vastuuhoitajan, joka on pääasiallisesti vas-

tuussa asiakkaan hoidosta. Kuntouttavan työtavan mukaisesti asiakas voi käyttää omia voimavarojaan aut-

tamistilanteissa ja kotitöiden suorittamisessa ja siten säilyttää toimintakykynsä mahdollisimman hyvänä.  

Kotihoidon palvelu- ja hoitosuunnitelmassa määriteltyjä sairaanhoidollisia toimenpiteitä suorittaa ensisijai-

sesti sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja. Myös muu edellä mainittu ammattihenkilöstö voi suorittaa hoidol-

lisia ja lääkehoitoon liittyviä toimenpiteitä, jos henkilöstöllä on asiaankuuluva perehdytys ja osaaminen teh-

tävien hoitamiseen. Henkilökunnan osaamisen tulee olla asiakkaiden hoidontarpeen edellyttämällä ta-

solla, ja henkilöstöllä tulee olla riittävästi tietoa kohderyhmän sairauksista sekä niiden vaikutuksista toimin-

takykyyn ja toimintakykyä ylläpitävistä työtavoista.  

Terveydenhuollon ammatillista koulutusta vailla oleva henkilöstö voi osallistua lääkehoitoon antamalla val-

miiksi jaettuja lääkkeitä, arvioimalla potilaan tilanteessa tapahtuvia muutoksia ja raportoimalla niistä ter-

veydenhuollon ammattihenkilöille sekä ohjaamalla ja neuvomalla asiakasta lääkehoidossa. Jos esimer-

kiksi kodinhoitaja on osallistunut lääkehoidon koulutukseen sekä osoittanut näytöillä osaamisensa ja lää-

käri on antanut luvan, hän saa jakaa lääkkeitä lääkehoitosuunnitelman mukaisesti.  

Asiakkaan sairaanhoidollisesta toteuttamisesta vastaa Karviaisen lääkäri tai muu hoidettavan itse valit-

sema lääkäri. Kokonaisvastuu palvelusetelillä tuotetusta sairaanhoidosta on aina palveluntuottajan sairaan-

hoitajalla tai terveydenhoitajalla, joka toimii lääkäriltä saatujen ohjeiden ja määräysten mukaisesti.  

Kotihoidon palveluntuottajilla tulee olla kirjallinen lääkehoitosuunnitelma (STM opas 2021:6) ja nimetty lää-

kehuollosta vastaava lääkäri. Lisäksi sen henkilöstöllä tulee olla tarvittavat valmiudet ja luvat lääkehoidon 

toteuttamiseen.  https://stm.fi/-/uusittu-turvallinen-laakehoito-opas-ohjaa-laakitysturvallisuuteen-kaikissa-

laakehoitoa-toteuttavissa-yksikoissa 

Asiakkaan lääkehoidon tarve kuvataan hoito- ja palvelusuunnitelmassa, jonka mukaisesti palveluntuottaja 

järjestää lääkehoidon. Palveluntuottaja vastaa asiakkaiden lääkkeiden jakamisesta ja oikeasta annoste-

lusta. Palveluntuottaja vastaa myös tarvittavista näytteiden otosta.  Mikäli palveluntuottaja käyttää esimer-

kiksi annospussijakelua, se ei sisälly palvelusetelin tuntimäärään. Muut kuin hoito- ja palvelusuunnitelman 

mukaiset näytteenotot, on sovittava erikseen.  

https://stm.fi/-/uusittu-turvallinen-laakehoito-opas-ohjaa-laakitysturvallisuuteen-kaikissa-laakehoitoa-toteuttavissa-yksikoissa
https://stm.fi/-/uusittu-turvallinen-laakehoito-opas-ohjaa-laakitysturvallisuuteen-kaikissa-laakehoitoa-toteuttavissa-yksikoissa
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Palvelun tuottaja käyttää hoitotyössä yleisesti hyväksyttyjä hoito-ohjeita, kuten Käypä hoito - suosituk-

sia, Sairaanhoitajan käsikirjan suosituksia ja THL:n suosituksia.  

Karviainen järjestää asiakkaalle tarvittavat apuvälineet lääkinnällisen kuntoutuksen perusteella todetun yk-

silöllisen tarpeen perusteella.  

Asiakas saa Ptky Karviaisen hoitotarvikejakeluna sovitun määrän hoitotarvikkeita voimassaa olevien ohjei-

den mukaisesti.  Asiakkaalle maksuttomat hoitotarvikkeiden osalta palveluntuottaja huolehtii/tukee, että 

asiakas/puolesta-asioija tilaa tarvittavat hoitotarvikkeet Karviaisen ohjeistuksen mukaisesti. Tarvittaessa 

tuottaja hakee tuotteet Karviaisen tarvikejakelusta.        

Palveluntuottaja huolehtii siitä, että kotihoidon asiakas saa hänelle kuuluvat julkiset etuudet (esimerkiksi 

Kelan hoitotuen ja asumistuen). Raha-asioista vastaa asiakas itse tai hänen valtuuttamansa hen-

kilö tai edunvalvoja. Tarvittaessa asiakasta avustetaan edunvalvojan hankinnassa.  

Palveluntuottajan on otettava uusi kotihoidon asiakas vastaan tilaajan ja tuottajan välisen yksilöllisen sopi-

muksen mukaan.  
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LIITE  2  

Omaishoidettavan hoidon palvelukuvaus 
Omaishoidon asioita hoitava viranhaltija tekee päätöksen omaishoidon vapaan ajalle hoitoon myönnettä-

västä palvelusetelistä. Omaishoitajat voivat pitää kertyneet vapaapäivät säännöllisesti kuukausittain. Hoi-

taja 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 seura-

taan. Omaishoitaja varaa hoitajan/avustajan kotiin tai vapaajakson hyväksytyiltä palvelusetelituottajalta. 

Palvelusetelillä myönnetyistä palveluista ei peritä erikseen asiakasmaksua Ptky Karviaiselle. 

Omaishoidettavan hoito omaishoitajan vapaan aikana voidaan järjestää 1) lyhytaikaishoitoa järjestävässä 

yksikössä ja 2) omaishoidettavan kotona  

1. Omaishoidettavan lyhytaikaishoito toimintayksikössä 

Lyhytaikaishoitoa tarjotaan palvelusetelin tuottajiksi hyväksytyissä yksiköissä, jotka tarjoavat ympärivuoro-
kautista hoitoa ikääntyneille, vammaisille tai lapsille sekä nuorille.  Omaishoidettavalla on yleensä tehos-
tettu ja jatkuva hoidon tarve ja asiakkaan selviytyminen edellyttää ympärivuorokautista valvontaa. Kaikkien 
asiakasryhmien hoitojaksot ovat kuntouttavia.   

Lyhytaikaishoito on tarkoitettu asiakkaille, joilla hoidon tarve on tilapäistä omaishoitajan vapaapäivien ai-
kana. Lyhytaikaishoidon tavoitteena on kotona asuvan asiakkaan omatoimisuuden ja toimintakyvyn ylläpi-
täminen ja parantaminen siten, että asiakas pystyy asumaan omassa kodissaan mahdollisimman pitkään 
omaishoitajien, omaisten ja kotihoidon palveluiden turvin. Tilaaja suunnittelee ja päättää asumisjaksojen 
pituudet.  

Ikääntyneiden lyhytaikaishoidon painopisteenä on asiakkaan omatoimisuuden ohjaaminen, mahdollisuus 
päivittäiseen ulkoiluun, tasapainoa ja lihaskuntoa lisäävä toiminta päivittäin, sosiaalinen yhdessäolo ja viri-
ketoiminta. Hoivan ja palvelun päivittäinen toteutus perustuu asiakkaan yksilölliseen omaishoidon hoito- ja 
palvelusuunnitelmaa.  Palveluntuottaja arvioi asiakkaan suunnitelman toteutumista ja tavoitteiden saavut-
tamista kirjallisesti jokaisen jakson päättyessä. Arviointi lähetetään tilaajalle tilaajan osoittamalla tavalla. 

Palveluntuottaja kuvaa asiakkaiden hyvää kohtelua, itsemääräämisoikeuden vahvistamista ja rajoittamista 
koskevat periaatteet ja käytännöt, palautteiden keräämisen, käsittelyn ja niiden käytön toiminnan kehittä-
misessä sekä ohjeet muistutusten ja kanteluiden tekemiseen sekä sosiaaliasiamiehen ja kuluttaja-asiamie-
hen yhteystiedot ja tiedot hänen tarjoamistaan palveluista yksikön omavalvontasuunnitelmaan.  

Lyhytaikaishoidossa asunnon vuokra, asunnon viihtyisä kalustus, vuode- ja liina vaatteet sisältyvät palve-
lusta maksettavaan korvaukseen ja palveluntuottaja vastaa niiden hankkimisesta. Asiakkaan kanssa ei 
tehdä vuokrasopimusta. Tuottajan tiloissa omaishoidettavien käyttöön on varattua oleskelutilaa. Lisäksi yk-
sikössä on yhteisenä ruokailutilana käytettävä tila.  Asiakkailla on mahdollisuus saunomiseen. Henkilökunta 
valvoo ja tukee saunomista. Asumisyksikön tiloista on esteetön pääsy ulkoilemaan. Ympäristössä ei ole 
olennaisia asukkaiden viihtyisyyttä rajoittavia tekijöitä. Palveluntuottaja pitää asumisyksikön piha-alueet 
turvallisina ja kulkureitit esteettöminä. Asiakkaalla on mahdollisuus turvalliseen ulkoiluun, harrastamiseen 
ja yhteisölliseen toimintaan osallistumiseen tilapäisessä hoitoyksikössä. Asiakkaat voivat osallistua virkistys-
ohjelman, retkien sekä yksikössä järjestettävien tapahtumien ja juhlien suunnitteluun ja järjestämi-
seen. Palveluntuottaja kuvaa yksikön omavalvontasuunnitelmaan miten mahdollistetaan asiakkaan aktiivi-
nen elämä ja ulkoilu sekä miten yksikössä tuetaan asiakkaan osallisuutta. 

Hoitoa tarjoavalla yksiköllä on pelastusviranomaisten hyväksymä palo- ja pelastussuunnitelma. Yksikön 
henkilökunta on harjoitellut suunnitelman toimivuutta käytännössä ja paloturvallisuuskoulutusta 
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järjestetään säännöllisesti. Turvallisuusselvitys on tehty ja yksiköllä on turvallisuussuunnitelma, joka perus-
tuu pelastustoimen lainsäädäntöön ja siinä on kartoitettu sisäiset ja ulkoiset uhkat. Palveluntuottaja ilmoit-
taa tilaajalle tapahtuneet hälytykset ja niistä aiheutuneet seuraamukset.  

Palveluntuottajalla on kiinteistöä ja irtaimistoa sekä omaa toimintaansa koskeva kattava ja voimassa 
oleva vakuutus.  Palveluntuottajan toimitilojen on jatkuvasti täytettävä turvallisuusmääräykset niin että yk-
sikössä huolehditaan asiakkaiden turvallisuudesta lain ja viranomaisten määräysten mukaisesti. Samoin toi-
mitilojen on täytettävä lain edellyttämät palveluntuottajalle asetetut hyväksymisedellytykset. Liikuntara-
joitteisella, esimerkiksi pyörätuolia käyttävällä asiakkaalla tulee olla esteetön pääsy palvelun tuottajan toi-
mitiloihin. Lyhytaikaishoidon asiakkaalla on yhden hengen huone. Kahden hengen huone voi olla vain asiak-
kaan omasta toiveesta. Asunnossa tai sen välittömässä läheisyydessä on asukkaan wc/kylpyhuone. Poik-
keuksena ovat yksiköt, joissa olemassa olevan toimiluvan mukaan asukkailla voi olla yhteisiä wc- ja suihkuti-
loja. Yksikössä on asiakkaiden oleskeluun ja ruokailuun siistejä, kodikkaita ja esteettömiä yhteisiä tiloja, joi-
den kalustuksessa on huomioitu asiakkaiden toimintakyky. 

Tuottajalla on hoitajakutsujärjestelmä (hälytyspainike, turvaranneke, puhelimen yhteydessä oleva hälytys-
mahdollisuus tai riittävä muu järjestely). Järjestelmä laitteineen sisältyy tarjottavan lyhytaikaishoidon hin-
taan kuten myös hälytysten perusteella tapahtuvat auttamiskäynnit.  Asiakas saa halutessaan aina yhtey-
den henkilökuntaan vuorokauden ajasta riippumatta vähintään turvajärjestelmän avulla tai henkilökohtai-
sesti.    

Omaishoidettava tuo jaksolle mukanaan henkilökohtaiset vaatteet, lääkkeet ja hoitotarvikkeet (esim. vai-
pat) sekä henkilökohtaiset apuvälineet (pyörätuoli, rollaattori).  Jakson aikana likaantuneet asiakkaan vaat-
teet pestään yksikössä.   

Yksikössä on nimetty lähijohtaja, joka toimii palvelun vastuuhenkilönä. Lähijohtajan tulee olla Valviran tai 
Aluehallintoviraston hyväksymä. Lähijohtaja työskentelee yksikössä. Hoivakodissa on lähijohtajan varahen-
kilöksi nimetty henkilö.  Jokaisella lyhytaikaishoidon asiakkaalla on nimetty vastuuhoitaja. Omaishoidettava 
ja omaishoitaja ovat tietoisia siitä, kuka vastuuhoitaja on.  

Asiakasta hoidetaan laaditun omaishoidon palvelu- ja hoitosuunnitelman sekä omaishoitajan ohjeiden pe-
rusteella.  Omaishoitaja antaa hoidettavan taustatiedot yksikköön.  Omaishoitaja tuo asiakkaan lääkelistan 
ja lääkkeet mukana jakson alkaessa. Palveluntuottaja vastaa asukkaiden perushoivasta sekä asukkaiden pit-
käaikaisten sairauksien säännölliseen hoitoon kuuluvista toimista (esim. insuliinipistokset, verensokerimit-
taukset). Palveluntuottaja seuraa asukkaiden terveydentilaa ja reagoi muutoksiin. Asukkaiden henkilökoh-
taisesta hygieniasta huolehtiminen ja siinä avustaminen, huomioiden perushoitoon kuuluvat päivittäiset 
suun ja ihonhoidon tarpeet, ovat palveluntuottajan vastuulla.  
 
Palveluntuottaja käyttää hoitotyössä yleisesti hyväksyttyjä hoito-ohjeita, kuten Käypä hoito - suosituk-
sia, Sairaanhoitajan käsikirjan suosituksia ja THL:n suosituksia.  
 
Palveluntuottaja kuvaa omavalvontasuunnitelmaansa miten yksikössä toteutetaan asiakkaan terveyden ja 
sairauden hoito sekä miten seurataan turvallisen lääkehoidon toteutumista.  
 
Tuottajalla tulee olla kirjallinen lääkehoitosuunnitelma (STM opas 2021:6) ja nimetty lääkehuollosta vas-
taava lääkäri. Lisäksi sen henkilöstöllä tulee olla tarvittavat valmiudet ja luvat lääkehoidon toteuttami-
seen.  https://stm.fi/-/uusittu-turvallinen-laakehoito-opas-ohjaa-laakitysturvallisuuteen-kaikissa-laakehoi-
toa-toteuttavissa-yksikoissa Palveluntuottaja vastaa asiakkaiden lääkkeiden jakamisesta ja oikeasta annos-
telusta. Palveluntuottaja vastaa myös tarvittavista näytteiden otosta jakson aikana  

https://stm.fi/-/uusittu-turvallinen-laakehoito-opas-ohjaa-laakitysturvallisuuteen-kaikissa-laakehoitoa-toteuttavissa-yksikoissa
https://stm.fi/-/uusittu-turvallinen-laakehoito-opas-ohjaa-laakitysturvallisuuteen-kaikissa-laakehoitoa-toteuttavissa-yksikoissa
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Palveluntuottajalla on tarvittava määrä asiakkaiden hyvään hoitoon tarvittavia hoitovälineitä ja henkilöstön 
työergonomiaa tukevia laitteita, joiden hankinnasta, rekisteröinnistä ja huollosta vastaa. Palveluntuottaja 
vastaa hoito- ja kulutustarvikkeiden riittävästä ja säännöllisestä hankinnasta kustannuksellaan (esim. pesey-
tymistuotteet, perusihovoiteet, stetoskooppi, verenpainemittari, vaaka). Henkilökohtaisista hygieniatarvik-
keistaan asukkaat vastaavat itse. Palveluntuottaja kuvaa apuvälineitä ja terveydenhuollon laitteita koskevat 
toimintakäytännöt yksikön omavalvontasuunnitelmaan.  

Palveluun kuuluu päivittäisen ruokailun järjestäminen. Palveluntuottaja ei ole oikeutettu veloittamaan mi-
tään maksuja asiakkaalta aterioinnista. Ruokahuollossa sitoudutaan valtakunnallisiin ravintosuosituksiin. 
Ruokahuollossa otetaan huomioon ravitsemusterapian, ruokapalvelun sekä hoito- ja lääketieteen näkökul-
mat. Aterioiden suunnittelussa varmistetaan asukkaan riittävä ravinnonsaanti monipuolisuus ja terveelli-
syys huomioon ottaen.  Asukkailla on mahdollisuus erikoisruokavalioihin esimerkiksi allergian (esim. lak-
toosi-intoleranssi, keliakia), diabeteksen tai kihdin vuoksi kuin myös uskonnollisista tai vakaumuksellisista 
syistä. Myös erityisruokavaliot ovat monipuoliset ja ravitsemuksellisesti riittävät.   
Palveluntuottaja turvaa asukkaiden riittävän nesteiden ja ravinnonsaannin. Palveluntuottaja on määritellyt 
menettelytavat, miten heikkokuntoisten asukkaiden riittävä nesteiden ja ravinnonsaanti turvataan. Soseu-
tetun ruoan monipuolisuuteen ja esteettisyyteen kiinnitetään huomiota.  Aikuisten asiakkaiden yö-
paasto 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 laaditaan ennakkoon ja ne ovat asukkaiden ja omaisten nähtävillä.  Asiakkailla mahdolli-
suus päivittäiseen ruokailuun yhteisissä tiloissa. Tarvittaessa ruoka tarjoillaan asukkaan omaan huonee-
seen. Asukkaita avustetaan ruokailussa tarvittaessa. Palveluntuottaja kuvaa yksikön omavalvontasuunnitel-
maan ravitsemuskäytännöt, sekä kuinka yksikössä seurataan asiakkaiden riittävää ravinnon ja nesteen saan-
tia sekä ravitsemuksen tasoa.  
  
Palveluntuottajalla on kirjallinen siivoussuunnitelma, jossa on määritelty hoivakodin yleisten tilojen ja Asi-
akkaiden asuntojen puhtaustaso, siivouksen vastuut ja tehtävät. Siivous sisältää päivittäisen ja viikoittaisen 
ylläpitosiivouksen ja vuosittaisen perusteellisen siivouksen.   Yhteisten tilojen ja asuntojen yleisilmeen tulee 
olla siisti. Palveluntuottaja kuvaa siivouksen ja pyykki- sekä jätehuollon toimintamallit yksikön omavalvonta-
suunnitelmaan. 

Tilaaja valvoo hyväksymiensä Palveluntuottajien palvelun laatua erillisen valvontasuunnitelman mukaisesti. 
Valvontasuunnitelma on julkinen dokumentti. Palveluntuottaja hyväksyy Tilaajan tekemät, ennalta ilmoite-
tut ja ennalta ilmoittamattomat valvonta- ja auditointikäynnit ja muut käynnit yksikköön. Palveluntuottaja 
avustaa Tilaajan organisoimien asiakas- ja muiden kyselyidentoteuttamisessa. Palveluntuottaja kehittää toi-
mintaansa ja osallistuu Tilaajan kanssa erikseen sovittuihin kehittämisprojekteihin. Palveluntuottaja osallis-
tuu Tilaajan järjestämiin koulutuksiin ja muihin yhteistyötilaisuuksiin. 

Omaishoidettavalle on järjestettävä lyhytaikaispaikka tai hoito kotiin vähintään kaksi päivää tilauksen jättä-
misestä huomioiden yksikön käytössä olevat lyhytaikaishoitopaikat.  

 
2  OMAISHOIDETTAVAN KOTONA TAPAHTUVA HOITO     

Omaishoidon palveluseteli voidaan myöntää omaishoitajan vapaiden ajalle. Palveluseteliä voivat käyttää 

kaikki kuukausipalkkiota saavat perheet esim. kehitys- ja vaikeavammaiset lapset ja aikuiset sekä vanhuk-

set. Setelillä voi ostaa omaishoidettavalle hoivaa ja hoitoa hoidettavan kotiin tuotavana palveluna niin että 

yksi palveluseteli vastaa yhtä lakisääteistä vapaapäivää. Omaishoitaja päättää itse, haluaako hän käyttää 

vapaan järjestämiseen palveluseteliä vai saada palvelun muulla tavoin. Omaishoidon palvelusetelillä voi-

daan järjestää omaishoidettavalle hänen tarvitsemansa hoito suunnitelmallisesti. Palvelusetelillä voi pal-

kata hoitajan kotiin Ptky Karviaisen hyväksymistä palveluntuottajista. Omaishoitaja valitsee (mahdollisesti 

yhdessä hoidettavan kanssa) palveluntuottajista sopivan tuottajan ja sopii käytännön 
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järjestelyistä. Omaishoitaja voi käyttää kerralla koko palvelusetelin tai vain osan siitä taikka yhdistää palve-

lusetelit pidemmäksi vapaaksi. Palveluseteleitä ei myönnetä ennakkoon, ja ne on käytettävä sen kalenteri-

vuoden aikana, jolloin vapaa on kertynyt.  Mikäli palvelun hinta on suurempi, kuin palvelusetelin arvo, asia-

kas maksaa yksityisen palveluntuottajan hinnan ja palvelusetelin arvon välisen erotuksen suoraan tuotta-

jalle.   

Omaishoito perustuu omaishoidon tehtyyn hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Omaishoitaja sitoutuu anta-

maan tarvittavat hoitoa koskevat tiedot palveluntuottajalle. Omaishoitaja sopii palveluntuottajan 

kanssa suunnitelmaan perustuvan hoidon ja hoivan hoidettavalle oman poissaolonsa ajaksi. Palveluntuot-

taja sitoutuu tuottamaan palvelua saatujen tietojen mukaisesti. Palvelusetelillä annettu hoito ja hoiva kor-

vaa omaishoitajan antamaa hoitoa ja huolenpitoa kotona. Omaishoidon palvelussetelillä voi maksaa ainoas-

taan omaishoidettavan hoitoa ja hoivaa.    

 

 


