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1. Yleistä palvelusetelistä 

 
Palveluseteli on yksi tapa järjestää kunnan lakisääteisiä sosiaali- ja terveydenhuolto-
palveluja. Asiakkaalle palvelusetelillä hankittu palvelu on vaihtoehto kunnan tai kun-
tayhtymän (tässä asiakirjassa kuntayhtymällä tarkoitetaan Peruspalvelukuntayhtymä 
Kalliota) tuottamalle palvelulle. Kunta tai kuntayhtymä päättää, ottaako se palvelusetelin 
asiakkaan käyttöön ja mihin palveluihin se setelin myöntää. Palvelusetelin käyttö on 
asiakkaalle vapaaehtoista ja kuntayhtymä voi ohjata hänet myös muiden järjestämiensä 
palvelujen piiriin. Palvelusetelipalvelun tuottajan hyväksyy kuntayhtymä. Kuntayhtymän 
työntekijä arvioi asiakkaan palveluntarpeen, myöntää palvelusetelin ja sitoutuu maksa-
maan asiakkaan hankkimat palvelut palvelusetelin arvon mukaisesti. Palvelusetelin 
arvon päättää kuntayhtymä.  
 
Sääntökirjaa noudatetaan, kun kuntayhtymä järjestää asiakkailleen palveluja sosiaali- 
ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain (569/2009) mukaisesti. Kuntayhty-
mällä on oikeus tehdä muutoksia tämän sääntökirjan ja sen liitteiden määräyksiin. 
Kuntayhtymä ilmoittaa palveluntuottajalle muutoksista kirjallisesti välittömästi päätöksen 
tekemisen jälkeen. Mikäli palveluntuottaja ei halua tulla sidotuksi muuttuneisiin sään-
töihin, sen tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa muu-
tosilmoituksen lähettämisestä. Mikäli edellä mainittua ilmoitusta ei toimiteta, palvelun-
tuottaja sitoutuu noudattamaan muuttuneita ehtoja muutosilmoituksessa mainitusta 
päivästä lukien, mutta kuitenkin aikaisintaan kuusikymmentä (60) päivää muutosilmoi-
tuksen toimittamisesta. Tämä sääntökirja on voimassa toistaiseksi. Palveluntuottaja 
sitoutuu noudattamaan tämän sääntökirjan ehtoja siitä alkaen, kun palveluntuottaja 
hyväksytään palvelusetelituottajaksi kotihoitoon.  
 
Palveluseteliä ei voida myöntää asiakkaalle tai hänen edustajalleen, joka:  
 
1) kieltäytyy tarjotusta palvelusetelistä, jolloin asiakas ohjataan kuntayhtymän tarjoamien 

palveluiden piiriin (6 §, laki sosiaali- ja terveydenhuollonpalvelusetelistä 569/2009)  
2) ei ole kykeneväinen ottamaan vastuuta palvelusetelillä tuotetusta palvelusta  
3) saa vammaispalvelulain mukaista palveluasumista omaan kotiin  
4) on sotainvalidi ja jolla on vähintään 10 % haitta-aste  
5) ei täytä palvelusetelin käytölle vaadittua palvelutarvetta (6 §, laki sosiaali- ja tervey-

denhuollon palvelusetelistä 569/2009 ja 7 §, laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta 
ja oikeuksista 812/2008)  

6) palvelusetelinhakija ei täytä kuntayhtymän kotihoidon palvelujen myöntämisen 
perusteita  

 
Palveluseteli on saajalleen veroton etuus. Verottomuus edellyttää, että palveluseteli  

 myönnetään selkeästi määriteltyihin palveluihin  

 on henkilökohtainen eikä siirrettävissä toiselle henkilölle  

 ei ole suoraan asiakkaalle maksettavaa rahaa, jonka käytön hän itse määrittelee  
 
Palveluseteliä käytettäessä asiakkaan omavastuu ei oikeuta kotitalousvähennyksen 
saamiseen. Arvonlisäverolain 34 §:n ja 37 §:n mukaan veroa ei suoriteta terveys- ja sai-
raanhoitopalvelun myynnistä eikä sosiaalihuoltona tapahtuvasta palvelujen ja tavaroiden 
myynnistä.  
 
PSOP on keskitetty tietojärjestelmä palveluntuottajaksi hakeutumiseen, palvelusetelien 
ja ostopalvelutilausten luomiseen, palvelujen käyttämiseen ja annetuista palveluista teh-
tävään tilitykseen yksityisille palveluntuottajille. Järjestelmä tukee palvelujärjestelmän 
laadun seurantaa. Järjestelmä muodostaa toteutuneista ja kirjatuista tapahtumista tili-
tysaineiston automaattisesti.  
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Palveluntuottaja saa toteutuneen ja hyväksytyn tilitysaineiston perusteella maksun kun-
tayhtymältä asiakkaalle antamistaan palveluista. Palveluntuottajalla tulee olla käytös-
sään sähköinen laskutusjärjestelmä PSOP.  
 

2. Asiakkaan asema ja oikeudet 

 
Asiakkaan asemaan sovelletaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelilakia 
(569/2009), lakia asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000), sosiaalihuoltolakia 
(1301/2014), lakia yksityisten sosiaalipalveluiden valvonnasta (603/1996) sekä kuluttajan-
suojalakia (38/1978).  
 
Kuntayhtymä voi tarjota palveluseteliä palvelun hankkimiseksi asiakkaille, jotka täyttävät 
palvelunsaannin kriteerit. Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä hänelle tarjotusta palvelusete-
listä, jolloin kuntayhtymä ohjaa hänet muilla tavoin järjestämiensä palvelujen piiriin. 
Asiakkaan tai hänen asioidensa hoitajan on annettava palvelusetelin myöntämistä var-
ten tarvittavat tiedot. Asiakkaalle on annettava myös tieto siitä, mistä muualta häntä 
koskevia tietoja voidaan hänen suostumuksestaan riippumatta hankkia. Asiakkaalle on 
varattava tilaisuus tutustua muualta hankittuihin tietoihin ja antaa asiassa tarpeellinen 
selvitys.  
 
Asiakkaalle on selvitettävä tämän asema palveluseteliä käytettäessä, palvelusetelin arvo, 
palveluntuottajien hinnat, omavastuuosuuden määräytymisen perusteet ja arvioitu suu-
ruus sekä vastaavasta palvelusta sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista anne-
tun lain mukaan määräytyvä asiakasmaksu.  
 
Asiakas, jolle palveluseteli on myönnetty, valitsee Parasta palvelua.fi -sivuilta palvelun-
tuottajan, jota hän haluaa käyttää. Asiakas ja palveluntuottaja laativat palvelusopi-
muksen. Palvelusopimuksessa sovitaan laskutusehdoista, maksuista, irtisanomisajan 
pituudesta ja asiakkaan valitsemista palveluista ja palveluiden sisällöistä. Sopimuk-
sessa tulee sopia asiakkaalle kuuluvista maksuvelvoitteista, jos asiakas joutuu hoidet-
tavaksi sairaalaan tai palvelu keskeytyy muutoin pidempiaikaisesti. Tarvittaessa sopi-
muksien teossa tulee olla mukana asiakkaan asioidenhoitaja tai edunvalvoja. Sopi-
mukset allekirjoittaa asiakas tai laillinen edunvalvoja. Asiakas voi antaa läheiselleen 
valtuuden katsoa tietojaan PSOP -järjestelmästä täyttämällä puolesta asioinnin -
valtakirjan ja toimittamalla sen palvelusetelin myöntäneelle viranhaltijalle.  
 
Tätä sopimussuhdetta koskevat sopimuksen sisällön mukaan määräytyvät kuluttaja-
oikeuden ja sopimusoikeuden säännökset ja oikeusperiaatteet. Asiakasta koskevat 
asiakas- ja potilaslain mukaiset oikeudet, kuten asiakkaan mielipiteen, itsemääräämis-
oikeuden ja osallistumisen huomioiminen, asiakkaan hyvä kohtelu, palvelu ja hoito, 
asiakassuunnitelman laadinta; molemminpuolinen tietojen antovelvollisuus ja tietojen 
asianmukainen käsittely sekä asiakkaan oikeusturvakeinojen käyttö. Reklamaatiotilan-
teissa asiakkaan tulee ilmoittaa tyytymättömyydestään välittömästi palveluntuottajalle ja 
kuntayhtymälle. Asiakkaalla on oikeus käyttää kuluttajaoikeuden mukaisia oikeusturva-
keinoja reklamaatiotilanteessa. Asiakas voi saattaa sopimussuhdettaan koskevan eri-
mielisyyden kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi, mikäli asiaa ei ole saatu sovittua 
palvelusetelituottajan kanssa. Sosiaalihuoltolain mukaan asiakkaalla on oikeus tehdä 
muutoksenhaku/oikaisuvaatimus viranhaltijan tekemään palvelupäätökseen kuntayhty-
män yksilöjaostolle sekä muistutus kohtelustaan sosiaalihuollon toimintayksikön vastuu-
henkilölle tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle. Asiakas voi myös tehdä kantelun 
Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle. 
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3. Yleiskuvaus kotihoidosta ja omaishoidon vapaan järjestämisestä 

 
3.1. Kotihoito  

 
Kotihoidon tavoitteena on tukea asiakkaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja mahdolli-
simman itsenäistä selviytymistä kotona sekä ylläpitää ja parantaa heidän fyysistä, 
psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyään. Kotihoito sisältää sosiaalihuoltolain 19 §:n ja 
20 §:n tarkoittaman kotipalvelun ja terveydenhuoltolain 25 §:n tarkoittaman kotisairaan-
hoidon. Asiakkaat ovat pääsääntöisesti vanhuksia ja vammaisia, pitkäaikaissairaita sekä 
mielenterveys- ja päihdekuntoutujia joiden toimintakyky on joko tilapäisesti tai pysyvästi 
alentunut siinä määrin, että he tarvitsevat kotona asumiseensa ulkopuolista apua.  
 
Kotihoidon palveluseteli voidaan myöntää kotiin annettaviin hoito-, hoiva ja sairaanhoi-
topalveluihin. Palvelusetelillä asiakas voi saada kotihoitoa samoilla palvelun myöntämi-
sen kriteereillä kuin kuntayhtymän omana toimintana tuotettua kotihoitoa. Nämä ovat 
vaihtoehtoisia ja toisiaan täydentäviä palvelumuotoja. Kotihoitoa voidaan järjestää asi-
akkaan kotiin monenlaisissa elämäntilanteissa, toimintakyvyn muuttuessa ja erilaisten 
sairauksien kohdatessa. Monipuolisen toiminnan ja sosiaalisen tuen avulla pyritään vah-
vistamaan voimavaroja ja tukemaan ikääntyneen/vammaisen henkilön kotona selviyty-
mistä. Kotiin voidaan antaa myös kotisaattohoitoa. Pelkästään kodinhoidollisiin tehtäviin, 
esimerkiksi siivoukseen, kotihoitoa ei anneta.  
 
Kotihoidon lääkäripalvelut järjestää kuntayhtymä. Palvelusetelituottaja on yhteydessä asi-
akkaan terveyskeskukseen ja sopii yhteistyöstä lääkäripalvelujen järjestämisestä. 

3.2. Omaishoito 

Omaishoitajan vapaan korvaava kotiin annettava palvelu tukee omaishoidettavan kotona 
asumista omaishoitajan vapaan aikana ja auttaa asiakasta henkilökohtaisissa päivittäi-
sissä toiminnoissa, joista asiakas ei itse selviydy. Siihen liittyy tiedottamista, opastamis-
ta, omatoimisuuden ja sosiaalisen kanssakäymisen edistämistä ja virkistystä. Kotiin an-
nettava palvelu kohdistuu ainoastaan omaishoidettavaan. Omaishoitajan vapaan kor-
vaavalla kotiin annettavalla palvelulla tarkoitetaan omaishoidettavan aikuisen tai lapsen 
henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon, hoitoon ja kasvatukseen sekä muuhun ta-
vanomaiseen ja totunnaiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista 
tai niissä avustamista.  
 
Omaishoitajan lakisääteisten vapaapäivien järjestämisessä, omaishoitaja turvaa palve-
luseteleillä vapaapäivien ajalle hoidettavalle tarvittavan hoidon ja palvelun. Omaishoidon 
palvelusetelin arvo on tuloista riippumaton ja kaikille asiakkaille samansuuruinen. 
Omaishoitajan on itse kuitattava ostamansa palvelu, allekirjoittajaksi ei käy hoidettava. 

Asiakkaille tarjotaan palvelusetelin käyttömahdollisuutta muiden omaishoitajan lakisää-
teisen vapaan järjestämisen vaihtoehtojen rinnalla. Palveluseteli on yksi harkinnanvarai-
sen vapaan järjestämisen tapa. 
 
Valitessaan palvelusetelin, asiakas voi tarpeensa mukaan hankkia setelillä:  

 kotiin annettavaa palvelua tai  

 päivä-/tuntitoimintaa 

Omaishoidon palveluseteli ei sisällä siivousta vaan sijaishoitajan pääasiallisena tehtävä-
nä on olla omaishoidettavan apuna, tukena ja seurana mahdollistaen omaishoitajan 
poissaolon sovitun tuntimäärän ajaksi. Pienimuotoinen kodin puhtaanapitotyö ja ruoan 
laitto on mahdollista, jos se tehdään pääsääntöisesti yhdessä omaishoidettavan kanssa. 
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Tehtäviin kuuluu asiakkaan päivittäistoiminnoissa avustamista, ohjaamista ja seurantaa. 
Nämä toiminnot asiakas tekee itsenäisesti toimintakykynsä/ osaamisensa rajoissa.  
 
Osa omaishoidon vapaan tehtävistä ei välttämättä vaadi sairaanhoitajan / terveydenhoi-
tajan pätevyyttä, vaan tehtävät voi tietyillä edellytyksillä hoitaa lähihoitajan tai vastaavan 
koulutuksen saanut henkilö, jolla on asiaankuuluva perehdytys ja osaaminen ko. tehtä-
vien hoitamiseen. 

4. Palvelun sisältö- ja laatuvaatimukset  

Palvelusetelipalvelun tulee olla sisällöltään ja laadultaan vähintään tämän sääntökirjan 
mukainen. Palveluntuottajalla on oltava pitkän tähtäimen toimintasuunnitelma ja oma-
valvontasuunnitelma sekä lääkehoitosuunnitelma. Asiakkaalle annettavien palvelujen tu-
lee olla suunnitelmallisia ja tavoitteellisia. Asiakkaan olemassa olevia voimavaroja on 
tuettava, hoidon ja palvelun on oltava yksilöllisiin tarpeisiin perustuvaa. Palveluntuottaja 
sitoutuu tuottamaan laadullisesti hyvää sosiaalihuoltoa sosiaalihuollon asiakkaan ase-
masta ja oikeuksista annetun lain (812/2000) ja terveyden- ja sairaanhoitoa potilaan 
asemasta ja oikeuksista annetun lain(1992 /785) mukaisesti sekä olemassa olevien laa-
tusuositusten mukaisesti. 
 
Palvelusetelin avulla järjestetyn kotihoidon aloittaminen edellyttää, että kuntayhtymän 
palveluneuvontayksikön työntekijä on tehnyt palvelutarpeen arvioinnin ja laatinut palve-
lu- ja hoitosuunnitelman (tavoitteet, keinot, toteutus ja arviointi), josta ilmenee palvelun 
sisältö, tarvittavien käyntikertojen määrä ja vuorokauden/ viikon aika sekä palveluun ku-
luva keskimääräinen aika. Lisäksi edellytetään, että toimivaltainen viranomainen on teh-
nyt palvelupäätöksen palvelusetelin myöntämisestä. Palvelutarpeen kokonaisarviointiin 
perustuva palvelu- ja hoitosuunnitelma tehdään palvelua aloitettaessa asiakkaan ja 
omaisen tai läheisten kanssa ja samalla kerrotaan asiakasmaksun (omavastuun) mää-
räytymisestä. Kuntayhtymä käyttää RAI -toimintakykymittaria asiakkaan toimintakyvyn 
arviointiin, palvelu- ja hoitosuunnitelman laadintaan ja päivittämiseen sekä asiakkaan 
palvelutarpeen seuraamiseen ja arviointiin yhteistyössä palveluntuottajana kanssa. Koti-
hoidon palveluntuottaja on yhteydessä omaisiin säännöllisin väliajoin ja aina asiakkaan 
voinnin muuttuessa.  

 
Palveluntuottaja huolehtii, että asiakkaalle on nimetty omahoitaja heti asiakkaaksi tulon 
jälkeen. Tuottaja huolehtii, että asiakas sekä omainen/ läheinen ovat tietoisia kuka oma-
hoitaja on. Omahoitaja on pääasiallisesti vastuussa asiakkaan hoidosta. Omahoitajan 
rooli ja tehtävät on määritelty. Kotihoidossa omaisilla/läheisillä on mahdollisuus tavata 
omahoitaja säännöllisesti ja osallistua läheisensä hoitoon. Omaisille ja läheisille anne-
taan tietoja asiakkaan terveydentilasta asiakkaan suostumuksella. Omaisten kanssa so-
vitaan, miten ja milloin omaisille tiedotetaan asiakkaan terveyden tilan muutoksista. Asi-
akkaan omaisille ja läheisille järjestetään säännöllisesti, vähintään kaksi kertaa vuodes-
sa asiakasraati, omaisten ilta tai vastaava tapahtuma. Tilaajan edustajalla on mahdolli-
suus osallistua yksityisen palveluntuottajan järjestämiin tapahtumiin. 
 
Työpyynnöt palveluista on otettava vastaan arkipäivisin klo 07.00-16.00 välisenä aikana. 
Palveluntuottajan tulee pystyä aloittamaan uuden asiakkaan palvelun kahden päivän si-
sällä palvelun tilaamisesta. Kotiutuville ns. vanhoille asiakkaille (=palvelu- ja hoitosuun-
nitelma olemassa) palvelut on aloitettava välittömästi etukäteen ilmoitettuna kotiutu-
misajankohtana. Asiakkaan hoitoon ei sallita katkoja tai viivytyksiä. Palveluntuottaja on 
velvollinen ilmoittamaan välittömästi asiakkaan palveluntarpeessa ja palvelujen käytössä 
sekä asiakkaan toimintakyvyssä tapahtuvista muutoksista (mm. palvelutarpeen muutok-
set, vähentyminen ja palvelun päättyminen) palveluneuvontayksikköön, joka yhteistyös-
sä tuottajan vastuuhoitajan kanssa tarkentaa tarvittaessa palvelu- ja hoitosuunnitelmaa.  
 
Asiakkaan palvelu- ja hoitosuunnitelmassa sovitaan, huolehtiiko asiakkaan lääkehuollon 
asiakas itse, omainen, palveluntuottaja, vai kuntayhtymä. Palveluntuottajan huolehtiessa 
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asiakkaan lääkehuollosta ja lääkkeiden jaosta, suunnitellaan palvelu- ja hoitosuunnitel-
massa lääkkeiden jakoon palveluaikaa. Palveluntuottaja / asiakas voi myös halutessaan 
ostaa lääkkeidenjaon apteekilta maksaen silloin itse kustannukset. 
 
Kotihoidon palvelu toteutetaan kuntouttavan työtavan mukaisesti siten, että asiakas 
käyttää ensisijaisesti omia voimavarojaan auttamistilanteissa ja kotitöiden suorittamises-
sa ja siten säilyttää toimintakykynsä mahdollisimman hyvänä. Palveluntuottaja sitoutuu 
varmistamaan asiakkaan turvalaitteiden toimintavalmiuden. 
 
Hoitoa ja palveluita toteutetaan lähtökohtaisesti rajoittamatta henkilön itsemääräämisoi-
keutta. Rajoitustoimenpiteille on aina oltava laissa säädetty peruste ja sosiaalihuollossa 
itsemääräämisoikeutta voidaan rajoittaa ainoastaan silloin, kun asiakkaan tai muiden 
henkilöiden terveys tai turvallisuus uhkaa vaarantua. Päätös itsemääräämisoikeutta ra-
joittavan välineen käytöstä on periaatepäätös, johon tulee saada asiakkaan tai läheisen 
suostumus. Turvavälineiden käytöstä on tehtävä hoitopäätös, joka kirjataan potilasasia-
kirjoihin ja johon on määritelty käytön määräaika. 
 
Asiakkaan palveluiden myöntämisestä ja niiden sisällöstä päättää toimivaltainen viran-
omainen. Asiakkaan voinnissa tapahtuneet muutokset kirjataan asiakasasiakirjoihin. 
Hoito ja huolenpito sisältävät muun muassa hygieniaan, ravitsemukseen, kodinhoitoon, 
sosiaalisiin virikkeisiin ja terveydentilan seurantaan ja hoitoon liittyvät päivittäiset toimet.  
 
Asiakkaalle tehdään asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa yksilöllinen päivittäistä hoi-
toa ja palvelua ohjaava palvelu- ja hoitosuunnitelma. Palvelu ja hoitosuunnitelmassa 
määritellään henkilökunnan antama kuntouttava ja toimintakykyä ylläpitävä hoiva ja hoi-
to sekä muut asiakkaan selviytymistä tukevat palvelut ja hoidon tavoitteet. Asiakkaan 
tarvitsema palvelu ja hoito suoritetaan palvelu- ja hoitosuunnitelman mukaisesti ja on ol-
tava yksilöllisiin tarpeisiin perustuvaa. Asiakkaan palvelu-, hoito- ja kuntoutumissuunni-
telman ajantasaisuus tarkistetaan ja arvioidaan perustuen mm. RAI -
toimintakykymittarilla tehtyyn arviointiin vähintään puolen vuoden välein ja aina asiak-
kaan hoidon tarpeen muuttuessa. Palvelu- ja hoitosuunnitelman ajantasaisuuden tarkis-
taa Kallion kotihoidon palveluneuvontayksikkö.  
 
Asiakkaan päivittäisestä hygieniasta ja siinä avustamisesta sovitaan hoito- ja palvelu-
suunnitelmassa. Henkilökohtainen hygienia pitää sisällään mm. peseytymisen, hampai-
den pesun, parranajon, kynsien leikkauksen, ihon hoidon jne.  
 
Ravitsemustilan arvioinnissa ja ravitsemuksen toteuttamisessa noudatetaan ikäryhmän 
mukaisia ravitsemussuosituksia. Asiakkaiden ravitsemusta ja painoa seurataan säännöl-
lisesti ja niiden poikkeamiin puututaan. 
 
Palveluntuottaja huolehtii asiakkaan tai hänen asioidenhoitajansa kanssa siitä, että 
asiakas saa hänelle kuuluvat julkiset etuudet (esim. asumis- ja hoitotuki) ja, että asiak-
kaan etuudet ovat ajan tasalla. Raha-asioiden hoidosta vastaa asiakas itse tai hänen 
valtuuttamansa henkilö/edunvalvoja. Asiakasta avustetaan tarvittaessa raha-asioiden 
hoidossa ja edunvalvojan hankinnassa (Laki edunvalvontavaltuutuksesta 648/2007).  
 
Kotisairaanhoito on kotona terveydenhuollon ammattilaisten antamaa sairaanhoitoa, 
joka on tarkoitettu ihmisille, jotka sairautensa, vammansa tai toimintakykynsä heikkene-
misen vuoksi eivät voi käyttää muita avoterveydenhuollon sairaanhoitopalveluita. Asiak-
kaalle tuotettava palvelu määräytyy hänen yksilöllisten tarpeidensa mukaisesti, joka 
määritellään hoito- ja palvelusuunnitelmassa.  
 
Palveluntuottajalta edellytetään hoitotyöhön liittyvien asiakastietojen ja työsuoritteiden 
kirjaamista. Palveluntuottajan tulee noudattaa huolellisuutta tietojen käsittelyssä ja huo-
lehtia esimerkiksi siitä, että salassa pidettäviä tietoja käsitellään oikein. Palveluntuotta-
jan tulee käsitellä asiakirjoja siten kuin henkilötietolaissa (523/1999) ja laissa sosiaali- ja 
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terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (159/2007) sekä muussa sosiaali- ja ter-
veydenhuollon lainsäädännössä säädetään.  

4.1. Henkilöstö 

Toimintayksikön palveluiden vastuuhenkilöllä on aluehallintoviranomaisen edellyttämä 
koulutus ja kokemus. Vastuuhenkilöllä on vähintään sosiaali- ja/tai terveysalan korkea-
koulututkinto tai vastaava tutkinto ja vähintään vuoden työkokemus esimiestehtävis-
tä, mikäli yksikössä on kolme työntekijää tai enemmän vastuutyöntekijä mukaan luk i-
en. 
 
Kotihoidon henkilökunnalta edellytetään terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun 
lain (28.6.1994/559) mukaista oikeutta harjoittaa terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan 
ammattia tai terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen (608/2005) mu-
kaista oikeutta käyttää lähihoitajan, perushoitajan tai apuhoitajan nimikettä tai sosiaali-
huollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (29.4.2005/272) 
mukaista lähihoitajan tutkintoa tai mainitun lain 11§:n mukaista ammattitutkintoa tai mai-
nitun lain siirtymäsäännösten mukaista vastaavaa pätevyyttä. 
 
Laillistettuihin ammatteihin opiskeleva (esim. sairaanhoitaja, terveydenhoitaja) voi tila-
päisesti toimia ammattihenkilön tehtävässä, esimerkiksi kesälomasijaisena, kun hän on 
suorittanut 140 op kyseiseen ammattiin johtavista opinnoistaan sekä suorittanut sai-
raanhoitajan lääkehoidonluvat. Sairaanhoitajan opintoja (60 op.) suorittanut voi olla lähi-
hoitajan sijainen, jos työnantaja arvioi hänen osaamisensa riittäväksi ja hän on suoritta-
nut vähintään lähihoitajan lääkehoidon luvat. Lähihoitaja opintoja suorittanut voi olla lä-
hihoitajan sijainen, jos hänen osaamisensa arvioidaan riittäväksi työnantajan toimesta ja 
opiskeluissa on suoritettuna hoidon- ja huolenpidon opintojakso ja hän on suorittanut lä-
hihoitajan lääkeluvat. Työnantaja varmistaa opiskelijan ammattitaidon palkatessaan hä-
net sijaiseksi ja antaa työtehtävät sen mukaisesti. Oppisopimuskoulutettavat voivat teh-
dä itsenäistä hoitotyötä, kun opinnoista on suoritettuna vähintään 2/3 opinnoista sekä 
hänellä on suoritettuna lähihoitajan lääkeluvat.  
 
Palkatessaan terveyden- ja sosiaalihuollon ammattihenkilöstöä, palveluntuottaja sitoutuu 
tarkistamaan henkilön tiedot Valviran ylläpitämästä terveydenhuollon ammattihenkilöi-
den keskusrekisteristä (Terhikki/Suosikki). Palveluntuottajan tulee varmistaa, että lasten 
kanssa työskentelevien avustajien taustat ja soveltuvuus ovat riittäviä. (Laki lasten 
kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä, 504/2002). 
 
Henkilöstöllä tulee olla riittävä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito. Riittävä kielitai-
to tarkoittaa sitä, että henkilöstö pystyy keskustelemaan asukkaiden, omaisten ja muun 
henkilöstön kanssa sekä tekemään tarvittavat asiakkaan asiakirjamerkinnät. 
 
Henkilöstön työilmapiiriä tai työtyytyväisyyttä selvitetään vuosittain kehityskeskustelujen 
yhteydessä. Henkilöstölle järjestään työkykyä ja työhyvinvointia edistävää toimintaa. 
Henkilöstön työnohjausta järjestetään tarvittaessa. Kotihoidon esimies seuraa henkilös-
tön sairauspoissaolojen ja vaihtuvuuden määrää. Sairauspoissaolojen lisääntyessä esi-
mies käy tarvittavat keskustelut työntekijän kanssa. Kotihoidon henkilöstölle on järjestet-
ty lakisääteinen työterveyshuolto.  
 
Palveluntuottaja huolehtii henkilöstönsä perehdyttämisestä, ammattitaidon säilymisestä 
ja kehittämisestä ja riittävästä täydennyskoulutuksesta. Perehdyttäminen on palvelutuot-
tajan lähiesimiehen vastuulla järjestettävää ja työturvallisuuslain velvoittamaa toimintaa 
työntekijän opastamiseksi työhönsä, työyhteisöönsä ja työympäristöönsä. Perehdytys on 
sekä kirjallista että suullista. Uuden työntekijän perehdyttämiseen osallistuu lähiesimie-
hen lisäksi koko työyhteisö. Palveluntuottajan on huolehdittava, että lähihoitajan ja sai-
raanhoitajan työnkuvat on tarkkaan määritelty. 
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Henkilökunnan osaamisen tulee olla asiakkaiden hoidontarpeen edellyttämällä tasolla. 
Henkilöstön lisä- ja täydennyskoulutuksesta huolehditaan lakisääteisen täydennyskoulu-
tusvelvoitteen mukaisesti. Lähiesimies käy henkilöstönsä kanssa vuosittain kehityskes-
kustelut ja ylläpitää henkilöstön koulutusrekisteriä. Yksityinen palveluntuottaja toimittaa 
tilaajalle henkilöstön täydennyskoulutuksen toteutumisesta laaditun koosteen vuosittain 
toimintakertomuksen yhteydessä. 
 
Palveluntuottaja vastaa siitä, että henkilöstöllä on riittävästi osaamista ja tietoa tunnistaa 
kohderyhmän sairauksia ja niiden vaikutuksia toimintakykyyn. Riittävästi osaamista tulee 
olla asiakkaan toimintakykyä ylläpitävistä työtavoista sekä osaamista hätätilanteissa 
toimimiseen. 
 
Lääkitystä antavalla hoitohenkilöstöllä on oltava ajantasaiset tiedot ja koulutus. Palvelu-
tuottajalla on (Turvallinen lääkehoito - Opas lääkehoitosuunnitelman tekemiseen sosiaa-
li- ja terveydenhuollossa THL 2016) oppaan mukainen lääkehoitosuunnitelma ja lääke-
hoitoa toteuttavalla henkilöstöllä on oppaan mukaiset valmiudet ja luvat lääkehoidon to-
teuttamiseen. Lääkehoitosuunnitelmassa tulee olla kirjattuna lääkkeen antolupien saa-
miseksi vaadittavasta osaamisen näytöstä, kuka luvat on myöntänyt, miten osaamista 
ylläpidetään ja kuinka usein osaaminen on näytettävä.  
 

4.2 Laadunhallinta 

Palveluntuottajan tehtävänä on huolehtia asiakkaiden itsemääräämisoikeuden toteutu-
misesta, oikeudenmukaisuudesta ja hyvästä kohtelusta sekä yksilöllisyyden ja turvalli-
suuden takaamisesta. Palveluntuottajan on huolehdittava siitä, että jokaisen asiakkaan 
yksilölliset tarpeet otetaan huomioon ja niihin vastataan.  
 
Palveluntuottajan palvelun arvot ja toimintaperiaatteet on määritelty. Vastuut ja valtuudet 
on kirjallisesti määritelty (tehtävänkuvat). Palveluntuottaja on määritellyt ja dokumentoi-
nut laatuvaatimuksensa sekä keskeiset laatutavoitteensa. Tuottajalla on pitkän tähtäi-
men toimintasuunnitelma, ml. omavalvonnan ja itseoikaisun toteutuminen. Palveluntuot-
tajalla on kirjallinen lääkehuoltosuunnitelma (THL: Turvallinen lääkehoito Opas lääkehoi-
tosuunnitelman tekemiseen sosiaali- ja terveydenhuollossa 2016) ja nimetty lääkehuol-
losta vastaava henkilö.  
 
Asiakaspalautetta kerätään ja se dokumentoidaan. Palautetta hyödynnetään toiminnan 
kehittämisessä. Asiakas voi antaa palveluntuottajalle ja kuntayhtymälle palautetta palve-
lun laadusta ja muista palveluun liittyvistä seikoista. Palautetta käytetään palveluntuotta-
jan toiminnan laadun ja asianmukaisuuden arviointiin. Palautteeseen tulee asiakkaan 
pyynnöstä vastata (7) arkipäivän kuluessa sen saapumisesta. 
 
Asiakkaan pitää ilmoittaa palveluntuottajalle palvelun viivästymisestä tai havaitsemas-
taan virheestä kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun hän havaitsi viivästyksen tai virheen. 
Palveluntuottajan palveluihin liittyvät reklamaatiot on esitettävä suoraan palveluntuotta-
jalle ja reklamaatiot lähetetään tiedoksi myös kuntayhtymälle. Jos reklamaatiota ei ole 
tehty sähköisen järjestelmän kautta, palveluntuottaja toimittaa reklamaation tiedoksi 
myös kuntayhtymälle vuosittain tilinpäätöksen toimittamisen yhteydessä. Palveluntuotta-
jan tulee vastata reklamaatioon välittömästi tai viimeistään kahden viikon sisällä. Asiak-
kaalle tulee pääsääntöisesti lähettää vastine myös kirjallisesti. 
 
Palveluntuottajan on laadittava lain yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) mukainen 
omavalvontasuunnitelma. Uuden palvelun tuottajan on laadittava omavalvontasuunni-
telma kuuden kuukauden kuluessa toiminnan aloittamisesta. Palveluntuottaja on laatinut 
kirjalliset toimintaohjeet äkillisiä sairaskohtauksia ja tapaturmia varten 
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Palveluntuottaja vastaa niiden apuvälineiden kustannuksista, kun apuvälineen käytön 
tavoitteena on henkilökunnan ergonomian ja työturvallisuuden turvaaminen ja apuväli-
neen käyttämisestä vastaa pääasiassa henkilökunta.  

4.3. Turvallisuus 

Kotihoidossa palveluntuottajalla on kirjallinen suunnitelman väkivallan uhan varalle.  
Tapaturma- ja vaaratilanteet kirjataan ja arvioidaan säännöllisesti. Yksityinen palvelun-
tuottaja on velvollinen ilmoittamaan välittömästi vakavat tapaturmat ja vaaratilanteet 
valvonnasta vastaavalle kunnalle sekä asukkaiden kotikuntien valvontaviranomaisille.  

Kotihoidon yksikössä on kirjalliset ohjeet toimimisesta erityistilanteissa, kuten muistisai-
raan asukkaan turvallisuuden varmistamisessa, kaatumisvaarassa olevan asukkaan 
tunnistamisessa, asukkaan katoamisen varalta sekä kaltoin kohteluun puuttumisessa.  

Palveluntuottaja huolehtii: 

 turvapuhelimen, ovivahdin, hellavahdin, kaatumisvahdin, turvarannekkeen, asian-
mukaisten apuvälineiden ja palohälyttimen toiminnan tarkistaminen säännöllisesti 
niiden apuvälineiden osalta, joita asiakkaalla on käytössä  

 ohjaus, neuvonta ja avustaminen apuvälineiden hankinnassa ja niiden käytössä se-
kä kodin muutostöihin liittyvissä asioissa  

 apuvälineen huoltoon lähettäminen 

 esteettömän kulun varmistaminen ja turvallisuuden tarkistaminen (tarvittaessa lu-
menluonti) 

 kotitapaturmien ehkäiseminen ja tapaturmavaaran minimointi  

 viallisten laitteiden poistaminen käytöstä ja rikkoutuneen lampun vaihtaminen 

 SPEK asumisturvallisuuden tarkastuslomakkeen täyttäminen 

 

Tartuntatautien ehkäisemiseksi kotihoidon yksikössä toteutetaan kulloinkin voimassa 
olevia ohjeita. Henkilöstölle järjestetään asiasta säännöllisesti ajankohtaisiin tilanteisiin 
valmentavaa koulutusta. Tavanomaiset varotoimet sisältävät käsihygienian, kertakäyt-
töisen suojavaatetuksen käytön, eritetahran poistamisen ja veritartuntavaaran vähentä-
misen. Kotihoito yksikössä on nimetty hygieniavastaava.  
 
Palveluntuottaja sopii asiakkaan kanssa avaimen/ovikoodin luovuttamisesta ja vastaa 
sen turvallisesta säilyttämisestä. Avaimen luovutus kirjataan ylös ja vahvistetaan asiak-
kaan (avaimen luovuttajan) ja vastaanottajan allekirjoituksella. Avaimen vastaanottaja 
huolehtii avaimen luovuttamisesta, kun asiakkaan palvelut päättyvät. Avaimen luovutus-
sopimuslomake on arkistoitava asiakaspapereihin. Mikäli palvelutuottaja hukkaa asiak-
kaan avaimen, on tuottaja velvollinen maksamaan kustannukset uudesta lukosta, 
avaimesta ja asennuksesta. 
 

4.4. Vahingonkorvausvelvollisuus  

Tuottaja vastaa asiakkaille ja ulkopuolisille aiheuttamistaan vahingoista, joiden voidaan 
katsoa aiheutuneen vahingonkorvauslaissa tarkoitetulla tavalla tuottamuksellisen tai ta-
hallisen toiminnan seurauksena. Tuottajan tulee varautua vahinkoihin riittävin vastuu- ja 
tapaturmavakuutuksin, jotka turvaavat asiakkaan oikeuden saada korvausta tuottajan 
mahdollisesti asiakkaalle aiheuttamista henkilö- ja esinevahingoista.  
 
Kuntayhtymä ei vastaa asiakkaalle aiheutuneesta tai asiakkaan palveluntuottajalle tai 
ulkopuoliselle aiheuttamasta vahingosta. 
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5. Palvelusetelituottajaksi hakeutuminen ja hyväksyminen 

Palveluntuottajan tulee harjoittaa ammattitoimintaa toiminimen, avoimen yhtiön, 
kommandiittiyhtiön, osakeyhtiön, osuuskunnan, yhdistyksen ja/tai säätiön nimissä. 
Palveluntuottajaksi voi hakeutua vain PSOP -järjestelmän kautta osoitteessa 
www.parastapalvelua.fi. Palveluntuottaja voi kirjautua järjestelmään Suomi.fi -
tunnistuksella.  
 
Palveluntuottajan tulee käyttää järjestelmässä virallista nimeään. Asiakkaat näkevät 
PSOP -järjestelmästä palveluntuottajan yhteystiedot, em. lisätiedot ja hinnaston, joiden 
perusteella asiakkaat voivat etsiä ja vertailla palveluntuottajia. Palveluntuottajan tulee 
ylläpitää järjestelmässä oma-aloitteisesti yritystään, toimipaikkojaan ja palveluaan 
koskevat tiedot ajan tasalla järjestelmässä. Yrittäjän on toimitettava kuntayhtymälle 
tarvittavat asiakirjat/tiedot sähköisen PSOP -järjestelmän kautta. Vuosittain päivitettävät 
liitteet, omavalvontasuunnitelma, lääkehoitosuunnitelma ja toimintakertomus, on liitettä-
vä järjestelmään 30.4. mennessä. Mikäli palveluntuottaja laiminlyö tietojen ajan tasalla 
pitämisen, niin palveluntuottaja voidaan poistaa palveluntuottajarekisteristä, jolloin pal-
veluntuottaja ei voi ottaa vastaan uusia palveluseteliasiakkaita tai veloittaa nykyisiä pal-
veluseteleitään.  
 
Kuntayhtymän tulee peruuttaa palveluntuottajan hyväksyminen ja poistaa palveluntuot-
taja ylläpitämästään luettelosta, mikäli laissa ja tässä sääntökirjassa hyväksymiselle 
asetetut edellytykset eivät enää täyty. Palveluntuottaja voi myös itse pyytää hyväksymi-
sen peruuttamista.  
 
Palveluntuottajaksi hakeutumisen esteet / irtisanomisen syyt: 
  
1. Palveluntuottaja on tuomittu ammattinsa harjoittamiseen liittyvästä rikoksesta.  
2. Palveluntuottaja on antanut olennaisesti vääriä tai puutteellisia tietoja yrityksestä.  
3. Palveluntuottaja on syyllistynyt ammattitoiminnassaan vakavaan menettelyrikkomuk-

seen  
4. Palveluntuottaja on toiminut hyväksymisehtojen vastaisesti.  
5. Palveluntuottaja on asetettu konkurssiin tai sellainen on vireillä.  
6. Palveluntuottaja on päätetty asettaa selvitystilaan, on yrityssaneerausohjelmassa, 

velkajärjestely on vahvistettu tai vireillä. 
7. Palveluntuottaja on laiminlyönyt verojen ja sotumaksujen suorittamisen.  
8. Palveluntuottaja on tuottanut palvelua asiakkaan saaman palvelusetelipäätöksen 

vastaisesti.  
9. Palveluntuottaja ei ole täyttänyt kouluttautumis- ja kehittämisvelvoitetta.  
10. Palveluntuottaja pyytää hyväksymisen irtisanomista tai lopettaa yritystoiminnan.  
 
Kuntayhtymä voi lopettaa palvelujen järjestämisen palvelusetelillä, jolloin palveluntuotta-
jia koskevat hyväksymispäätökset peruuntuvat siitä lukien, kun lopettamispäätös on 
saanut lainvoiman.  
 
Palveluntuottajaa koskee yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa (922/2011) ja 
yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa (152/1990) asetetut vaatimukset. Pal-
veluntuottajalla on vastuuvakuutus. Terveydenhuollon palveluntuottajalla on potilasva-
kuutus. Palveluntuottaja on merkitty ennakkoperintärekisteriin. Palveluntuottaja sitoutuu 
maksamaan veronsa ja lakisääteiset vakuutusmaksunsa moitteettomasti sekä huolehtii 
muista yhteiskunta- ja työnantajavelvoitteistaan moitteettomasti.  
 
Kuntayhtymä hyväksyy palvelusetelipalvelun tuottajaksi kaikki hyväksymiskriteerit täyt-
tävät toimijat. Kuntayhtymä pitää luetteloa hyväksymistään palvelujen tuottajista. Tiedot 
palvelujen tuottajista, näiden tuottamista palveluista ja niiden hinnoista löytyvät 
www.parastapalvelua.fi sivustolta, joka on linkitetty kuntayhtymän Internet-sivuille. Kun-
tayhtymä peruuttaa palvelujen tuottajan hyväksymisen ja poistaa palveluntuottajan luet-
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telosta, jos hyväksymiselle asetetut edellytykset eivät enää täyty tai palvelujen tuottaja 
pyytää hyväksymisen peruuttamista.  
 
Palveluseteliyrittäjäksi hakeutuvien palveluntuottajien tulee kuulua Vastuu Groupin Luo-
tettava Kumppani -palveluun, joka helpottaa tilaajavastuulain velvoitteiden hoitamista. 
Myös jo hyväksyttyjen palveluntuottajien tulee vuoden 2020 aikana liittyä ko. palveluun. 
Luotettavien Kumppaneiden tilaajavastuutiedot ovat ajantasaiset ja helposti tarkastetta-
vissa. Näihin kuuluu veronmaksutiedot, eläkevakuutustiedot, selvitys työehtosopimuk-
sesta tai keskeisistä työehdoista sekä työterveyshuollon järjestämisestä. Palvelu on yri-
tykselle maksullinen. Edellä mainitut liitteet päivittyvät automaattisesti, joten näitä liitteitä 
palveluntuottajan ei tarvitse myöskään vuosittain päivittää PSOP -järjestelmään.  
 
Kuntayhtymän puolesta palvelusetelin myöntämisestä päättänyt henkilö ei voi olla työ-, 
toimeksianto- tai virkasuhteessa palveluntuottajayrityksessä. Palvelusetelin myöntäneel-
lä henkilöllä ei myöskään saa olla omistusta palveluntuottajayrityksessä, eikä hän saa 
käyttää merkittävää päätösvaltaa palvelun tuottajassa tai palvelun tuottajan kanssa sa-
maan konserniin kuuluvassa yhteisössä.  
 

6. Asiakastietojen dokumentointi, käsittely, tietosuoja ja arkistointi 

Kuntayhtymä on palvelusetelillä järjestettävässä palvelussa muodostuvien asiakastieto-
jen henkilötietolaissa tarkoitettu rekisterinpitäjä. Muodostuvat asiakasasiakirjat (esimer-
kiksi asiakaskertomukset) ovat kuntayhtymän asiakirjoja, vaikka palveluntuottaja laatii, 
säilyttää ja arkistoi ne aktiiviaikana. Asiakassuhteen päätyttyä asiakasasiakirjat luovute-
taan kuntayhtymälle. Asiakirjojen luovuttamisen jälkeen palveluntuottajan tulee poistaa 
halussaan olevat kopiot asiakirjoista. (Voi luovuttaa myös skannattuna suojattua sähkö-
postia käyttäen).  
 
Palveluntuottaja ja hänen mahdollisesti käyttämänsä alihankkijat toimivat kuntayhtymän 
henkilötietojen käsittelijöinä kuntayhtymän puolesta ja lukuun. Palveluntuottajalla tulee 
olla edellytykset tietoturvalliseen henkilötietojen käsittelyyn ja kuntayhtymällä tulee olla 
mahdollisuus päästä palveluntuottajan kuntayhtymän lukuun pitämiin asiakasrekisterei-
hin.  Palveluntuottaja ei saa käyttää henkilötietojen käsittelyyn alihankkijan palveluita il-
man tilaajan antamaa kirjallista lupaa. Palveluntuottaja vastaa käyttämänsä alihankkijan 
osuudesta kuin omastaan.  
 
Palveluntuottaja on velvollinen noudattamaan asiakirjojen säilyttämisessä, hävittämises-
sä ja arkistoinnissa kuntayhtymän arkistonmuodostussuunnitelmaa sekä kunnallista toi-
mintaa koskevia säännöksiä ja ohjeita (muun muassa asiakasasiakirjalaki 254/2015, laki 
sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 159/2007 ja laki vi-
ranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999). Palveluntuottajalla tulee olla nimetty re-
kisterinpidosta ja tietojärjestelmien käytöstä vastaava henkilö.  
 
Jos palveluntuottaja laatii toiminnassaan asiakirjoja manuaalisesti, palvelujen järjestämi-
sen ja toteuttamisen kannalta olennaiset tiedot (yhteenveto) on tallennettava aina kun-
tayhtymän omaan asiakas- tai potilasrekisteriin viimeistään, kun palvelutapahtuma päät-
tyy.  
 
Kuntayhtymä suosittelee ikääntyneiden terveyden- ja sairaanhoidon palveluissa Life-
Care- potilastietojärjestelmän käyttöä. Palveluntuottaja ja kuntayhtymä sopivat käytän-
nöstä erillisellä sopimuksella. Tällä turvataan palvelujen järjestämisen ja toteuttamisen 
kannalta tarpeellisten tietojen siirtyminen osapuolelta toiselle palvelutapahtuman eri vai-
heissa. Jokaisen asiakkaan asiakirjat muodostavat hänen palvelujensa kannalta välttä-
mättömän jatkuvan kokonaisuuden, johon palveluja koskevat ratkaisut perustuvat. Asia-
kasturvallisuuden parantamisen lisäksi menettelyllä vapautetaan työaikaa hoitotyöhän. 
Palveluntuottaja on velvollinen pitämään asiakirjat ajan tasalla. Kuntayhtymä hankkii 
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palveluntuottajalle LifeCare -rajapintaliittymän ja palveluntuottaja maksaa kuukausittain 
käyttömaksun lisenssimäärien mukaan.  
 
Sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista annetun lain 254/2015 mukaan sosiaalihuollon am-
matillinen henkilöstö sekä asiakastyöhön osallistuva avustava henkilöstö, ovat velvollisia 
kirjaamaan sosiaalihuollon järjestämisen, suunnittelun, toteuttamisen, seurannan ja val-
vonnan kannalta tarpeelliset ja riittävät tiedot määrämuotoisina asiakirjoina ja talletta-
maan ne. Asiakastietojen kirjaamisvelvollisuus alkaa, kun palvelunantaja on saanut tie-
don henkilön palveluntarpeesta tai ryhtynyt toteuttamaan sosiaalipalvelua. Tieto asiak-
kuuden päättymisestä on kirjattava asiakasasiakirjaan. Kirjaukset on tehtävä viipymättä 
sen jälkeen, kun asiakkaan asiaa on käsitelty.  
 
Palveluntuottajaa ja sen työntekijöitä, opiskelijat mukaan lukien, sitoo laissa säädetty sa-
lassapito- ja vaitiolovelvollisuus, jotka ovat voimassa myös sopimuksen päätyttyä. Pal-
veluntuottaja on velvollinen ottamaan huomioon sosiaalihuollon asiakastietoja koskevat 
vaitiolo- ja salassapitomääräykset myös alihankintasopimuksia tehdessään. Palvelun-
tuottaja vastaa siitä, että asiakkaan tietoja pääsevät käsittelemään vain ne henkilöt, joi-
den työtehtävien kannalta se on välttämätöntä ja jotka ovat allekirjoittaneet salassapito-
sopimuksen. Henkilökunnalle tulee järjestää säännöllisesti tietoturva- ja tietosuojakoulu-
tusta. Henkilötietojen käsittelijän on ilmoitettava kirjallisesti henkilötietojen tietoturva-
loukkauksista ilman aiheetonta viivytystä palvelusta vastaavalle tulosyksikköjohtajalle/ 
tulosaluejohtajalle.  
 
Palveluntuottaja ei käytä taikka muulla tavoin hyödynnä sopimuksen perusteella käsitte-
lemiään henkilötietoja muuhun kuin sopimuksen täyttämisen mukaiseen tarkoitukseen ja 
silloinkin ainoastaan tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa ja tilaajan antaman ohjeis-
tuksen mukaisesti. Tuottaja toimittaa pyydettäessä listauksen kuntayhtymälle tämän so-
pimuksen mukaisia palveluja tuottavista henkilötietojen käsittelijöistä. Palveluntuottaja 
on laatinut rekisterinpitäjän selosteen käsittelytoimista. Kuntayhtymä sitoutuu pitämään 
salassa palveluntuottajan liike- ja ammattisalaisuudet. Palveluntuottajien tulee varautua 
sähköiseen sosiaalihuollon asiakastietojen arkistointiin (Kansa), jota tullaan ohjeista-
maan myöhemmin.  
 

7. Kuntayhtymän tehtävät ja valvonta 

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio, Aluehallintovirasto sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- 
ja valvontavirasto Valvira toimivat yksityisten sosiaalipalvelujen sekä yksityisen tervey-
denhuollon lupa- ja valvontaviranomaisena. Kuntayhtymä valvoo hyväksymiensä palve-
luntuottajien palvelujen laatua ja varmistaa, että laatu täyttää palvelusetelilain sekä 
sääntökirjan mukaiset kriteerit. Palveluntuottaja hyväksyy kuntayhtymän tekemät asia-
kaspalautekyselyt palveluseteliä käyttäville asiakkaille.  
 
Palveluntuottaja kerää asiakaspalautetta, dokumentoi sen ja hyödyntää sitä toiminnan 
kehittämisessä. Palveluntuottaja luovuttaa kuntayhtymälle tiedot suorittamistaan asia-
kaspalautekyselyistä. Palveluntuottajan tulee raportoida kuntayhtymälle vuosittain palve-
lusetelillä tuotettua palvelua koskevista valituksista, kanteluista, hoitovahinkoilmoituksis-
ta ja reklamaatioihin johtaneista syistä sekä niiden seurauksena tehdyistä toimenpiteis-
tä. Palveluntuottajan tulee informoida kuntayhtymää tarjoamiensa palvelujen laadunval-
vonnasta sekä hoitopalveluihin liittyvästä potilasturvallisuudesta.  
 
Palveluntuottajan tulee oma-aloitteisesti ilmoittaa kuntayhtymälle olennaisista toiminnan 
ja palvelun muutoksista. Tällaisia muutoksia ovat muun muassa toiminnan lopettaminen 
tai keskeyttäminen, vastuuhenkilön vaihtuminen sekä yhteystietojen ja palveluhinnaston 
muutos.  
 



13 (15) 

Kuntayhtymällä on oikeus tarkistaa palveluntuottajan taloudelliset edellytykset ja luotto-
tiedot yleisesti käytetyistä rekistereistä. Palveluntuottajan tulee laatia vuosittain toiminta-
kertomus, joka sisältää muun muassa keskeisten laatutavoitteiden toteutumisen, henki-
löstöluettelon vakansseineen tai nimikkeineen, koulutustietoineen sekä tehtäväkuvineen 
sekä tiedon täydennyskoulutuksesta, säännöllisten ja tilapäisten asiakkaiden määrät se-
kä tilinpäätöksen. Toimintakertomus tulee toimittaa kuntayhtymälle maaliskuun loppuun 
mennessä.  
 

8. Palvelusetelin arvo ja myöntäminen 

Säännöllisen kotihoidon palvelusetelit voidaan myöntää puoleksi vuodeksi kerrallaan. 
Palvelusetelien tarvetta arvioidaan palvelu- ja hoitosuunnitelman puolivuosittaisen tarkis-
tuksen yhteydessä ja aina kun asiakkaan vointi oleellisesti muuttuu. Arviointi tehdään 
yhteistyössä palveluneuvonnan henkilökunnan kanssa.  
 
Jos palveluntarve muuttuu, kuntayhtymä arvioi uudelleen, onko palvelusetelin käyttö 
edelleen paras vaihtoehto asiakkaan hoidon ja huolenpidon toteuttamiseksi. Tällöin pal-
velusetelipäätös voidaan perua ja asiakkaan palvelut järjestää muulla tavoin. Yhtymä-
hallitus päättää kulloinkin voimassa olevat palvelusetelien maksimiarvot säännölliselle ja 
tilapäiselle kotihoidolle.  
 
Tilapäistä kotihoitoa varten palveluseteli voidaan myöntää korkeintaan kolmeksi vii-
koksi, asiakkaan kotiuttamistilanteessa tai kun avuntarve yllättäen lisääntyy ja vaihtoeh-
tona on sairaalapaikan tai palveluasumispaikan käyttö. Tilapäisen palvelusetelin arvo on 
tuloista riippumaton ja kaikille asiakkaille samansuuruinen. Jos asiakkaan ja palvelujen 
tuottajan sopima hinta palvelusta on pienempi kuin palvelusetelin arvo, kuntayhtymä on 
velvollinen suorittamaan palvelujen tuottajalle enintään asiakkaan ja palvelujen tuottajan 
sopiman hinnan. 
 
Säännöllisen kotihoidon aloittaminen edellyttää, että Kallion palveluneuvonta on teh-
nyt hoito- ja palvelutarpeen arvioinnin, laatinut palvelu- ja hoitosuunnitelman ja määritel-
lyt palvelun sisällön ja määrän ja tehnyt päätöksen palvelusetelin myöntämisestä. Palve-
lusetelinarvo on tulosidonnainen ja määräytyy kunnan määrittelemien asiakkaan jatkuvi-
en ja säännöllisten bruttotulojen mukaan. Peruspalvelukuntayhtymä Kallion tulee saada 
asiakkaalta tarvittavat tulotiedot palvelusetelin arvon määräämistä varten.  
 
Palveluntuottaja voi tarkistaa hintojaan korkeintaan kerran kalenterivuodessa paitsi jos 
tuottaja laskee hintoja. Kotihoidon palvelusetelien hinnat ovat voimassa kalenterivuoden.  
Tämän jälkeen mahdolliset seuraavaa vuotta koskevat uudet hinnat pyydetään toimitta-
maan Peruspalvelukuntayhtymä Kalliolle 31.8 mennessä. Kallio ja palveluntuottaja sopi-
vat hintojen muuttamisen ajankohdasta ja tavasta sähköisessä järjestelmässä. Hintoja 
voidaan korottaa vain palvelun yleistä kustannuskehitystä vastaavasti, korotus ei voi kui-
tenkaan ylittää 5 % kuin perustellusta syystä. Edellisestä poiketen hintojen alentaminen 
on aina mahdollista. Mahdollisesta asiakaspalvelun hinnanmuutoksesta tulee ilmoittaa 
asiakkaalle vähintään kolme kuukautta etukäteen. 
 
Palveluntuottaja tarkistaa palvelusetelipäätöksestä asiakkaan palvelusetelin voimassa-
olon ja käytettävissä olevan määrän ennen palvelutilauksen vastaanottamista. Palvelun-
tuottajalla ei ole laskutusoikeutta, jos asiakkaalla ei ole ollut voimassaolevaa palve-
luseteliä.  
 

9. Palveluiden laskutus- ja maksukäytäntö 

Palveluntuottaja tekee asiakkaan tai hänen laillisen edustajansa kanssa kirjallisen sopi-
muksen palvelun hinnasta ja sisällöstä, jossa on eritelty palveluntuottajan ja asiakkaan 
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vastuut sekä velvollisuudet. Asiakkaan omavastuu merkitään asiakkaan sopimukseen. 
Yhtymähallitus päättää kulloinkin voimassa olevat maksimiarvot palveluseteleille.  
PSOP – järjestelmässä käytetään suoraa sähköistä laskutusta. Palveluntuottaja ei 
lähetä kuntayhtymälle toteutuneita palvelusetelipalveluja koskevia laskuja, sillä sähköi-
nen järjestelmä kerää palvelutapahtumista laskutusmateriaalin toteutuneiden tapahtumi-
en mukaan. Palvelutapahtumat ja asiakasta koskevat keskeytykset tulee merkitä järjes-
telmään viimeistään 3. päivänä seuraavaa kuuta. 
 
Tilitysajo tapahtuu kuukauden 6. ja 7. päivän välisenä yönä ja maksatus palveluntuot-
tajalle tapahtuu tilitysajon päivästä 14 vuorokauden kuluttua, kunnan maksuehdon 
mukaisesti. Palveluntuottaja saa järjestelmästä omaa kirjanpitoaan varten tarvittavat 
tiedot tulossa olevasta suorituksesta. Palveluntuottaja voi määrittää järjestelmässä, 
mihin sähköpostiosoitteeseen haluaa maksuaineiston pdf-tiedostomuodossa. Palvelun-
tuottaja saa järjestelmästä omaa kirjanpitoaan varten tarvittavat tiedot tulossa olevasta 
suorituksesta. Palveluntuottaja voi kirjata järjestelmään suorituksen kohdistamista var-
ten oman viitenumeron. Laskutusjakso on yksi kuukausi. Tuottajan laskuttaa jälkikäteen 
kuntayhtymältä asiakkaalle annetun palvelusetelin mukaisen arvon PSOP -järjestelmällä. 
Reklamaatiot vaativat aina vastauksen palveluntuottajalta ja kunta voi olla maksamatta 
palveluntuottajalle korvausta palvelutapahtumasta, johon liittyy käsittelemätön reklamaa-
tio. 
 
Palveluntuottaja on vastuussa että laskutustiedot on ilmoitettu oikein. Palveluntuottaja 
voi laskuttaa vain toteutuneiden tapahtumien mukaan. Laskutusperusteena on asiak-
kaan luona tehtävä välitön työaika. Välitön asiakastyö alkaa, kun saavutaan asiakkaan 
luo ja loppuun, kun poistutaan asiakkaan luota. Käynnin laskutus tapahtuu neljännes-
tunnin tarkkuudella. Matka-ajat asiakkaan luokse ja luota eivät sisälly avustusaikaan. 
Matka-ajasta ei makseta erillistä korvausta. 
 
Jos palvelutuottajan pankkiyhteystiedot muuttuvat ilmoittaa palveluntuottaja tietojen 
muuttumisesta PSOP -järjestelmän kautta. Virheelliset laskutustiedot aiheuttavat mak-
sun siirtymisen suoraan seuraavaan tilitykseen. Palveluntuottaja laskuttaa asiakasta 
kuukausittain jälkikäteen setelin arvon ylittävän omavastuun osalta. Mahdollisesta oma-
vastuuosuuden muuttumisesta tulee asiakkaalle ilmoittaa (3kk) kolme kuukautta etukä-
teen. 
 

9.1. Palveluvaraus 

Asiakkaan ottaessa yhteyttä palveluntuottajaan, tulee palveluntuottajan tarkastaa asiak-
kaan oikeus kysyttyyn palveluun. Palveluntuottajan tulee pyytää asiakkaalta palvelusete-
lin tunniste, jonka avulla palveluntuottaja voi tarkastaa asiakkaan tiedot, ja palvelusetelin 
sisällön. Mikäli palveluntuottaja sopii asiakkaan kanssa palvelusta ilman, että asiakkaan 
oikeus palveluun on tarkistettu ja palvelutapahtuman jälkeen käy ilmi, että oikeutta ei ol-
lut olemassa, niin kunta ei korvaa palveluntuottajalle aiheutuneita kustannuksia. Palve-
luntuottajan tulee tehdä asiakkaan palvelusetelin tunnisteella palveluvaraus ennen kuin 
antaa palvelua asiakkaalle ensimmäistä kertaa.  
 

9.2. Tapahtumakirjaus 

Palveluntuottajan tulee kirjata toteutuneet palvelutapahtumat järjestelmään annettujen 
ohjeiden mukaisesti. Palveluntuottajalle maksettava korvaus muodostuu toteutuneiden 
ja hyväksyttyjen palvelutapahtumien mukaisesti. Palvelutapahtumat tulee kirjata PSOP -
järjestelmään, kun palvelutapahtuma on toteutunut. 
 
Kaikki kuukauden tapahtumat tulee olla ”hyväksytty”-tilassa PSOP –järjestelmässä vii-
meistään seuraavan kuun 6. päivänä. Mikäli palvelutapahtuma kirjataan järjestelmään 
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vasta kuun 7. päivänä tai tämän jälkeen, myöhästyy se maksatuksesta, ja tapahtuma tu-
lee mukaan vasta seuraavan kuukaudenmaksatusaineistoon. 

9.3. Palvelukerran peruutus 

Mikäli palveluntuottaja ei voi tuottaa palvelutapahtumaa asiakkaan kanssa sovitun 
mukaisesti, palveluntuottajan tulee ilmoittaa peruutuksesta asiakkaalle viimeistään 7 
päivää ennen palvelun sovittua alkamisaikaa. Muissa tilanteissa palveluntuottaja tiedottaa 
palvelun toteuttamisen esteestä asiakkaalle heti, kun se on palveluntuottajan tiedossa, ja 
sopii korvaavasta avusta asiakkaan kanssa.  
 
Palveluntuottajan tulee varmistaa, että asiakas saa tiedon myös heidän keskinäisen 
sopimuksensa mukaisesti esim. soittamalla. Asiakkaan tulee ilmoittaa yllättävästä ta-
pahtumasta, kuten sairaalahoitoon joutumisesta, johtuvasta avustuskäynnin peruuntu-
misesta välittömästi tai heti, kun se on mahdollista. Kunta ei vastaa peruuntuneista pal-
velutapahtumista aiheutuvista kustannuksista.  
 


