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Tämä sääntökirja sisältää Jyväskylän kaupungin perusturvan 
palvelusetelipalveluiden ehdot ja palvelusetelituottajien hyväksy-
miskriteerit. Sääntökirjassa määritellään asiakkaan asema, palve-
luntuottajan velvoitteet sekä palvelusetelitoiminnan muut ohjeet. 
Jyväskylän kaupungin Perusturvalautakunta päättää palvelusete-
lipalvelujen perustamisesta ja lakkauttamisesta, palvelusetelei-
hin liittyvistä ohjeista ja ehdoista sekä koordinoi yhteyksiä palve-
luntuottajiin. Hakeutuessaan palveluntuottajaksi yritys hyväksyy 
sääntökirjan kokonaisuudessaan. Palveluntuottaja vastaa siitä, 
että henkilöstö on lukenut sääntökirjan ja noudattaa sitä.

Sääntökirja koostuu yleisestä osasta ja palvelusetelikohtaisista 
osioista. Mahdolliset uudet käyttöönotettavat palvelusetelit lisä-
tään tämän sääntökirjan setelikohtaisiin osioihin sen jälkeen, kun 
perusturvalautakunta on hyväksynyt kunkin uuden palvelusetelin 
sisällön ja käyttöönoton.

Palveluseteleiden käyttöä säätelee laki sosiaali- ja terveyden-
huollon palvelusetelistä (569/2009). Palvelusetelilakia sovelle-
taan palvelusetelin käyttämiseen kuntien järjestämissä sosiaali- 
ja terveyspalveluissa. Lakia sovelletaan ainoastaan yksityisten so-
siaali- ja terveyspalvelujen hankkimiseen. Tämän vuoksi lakia ei 
voi soveltaa julkisyhteisöjen tuottamien palvelujen hankkimiseen. 

Palvelusetelipalvelu on yksi tapa järjestää kunnan lakisäätei-
siä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluja. Tämän vuoksi asiakkaan 
asemaan vaikuttavat samat erityislainsäädännön säännökset kuin 

muillakin tavoin järjestetyissä sosiaali- ja terveydenhuoltopalve-
luissa. Palveluseteliä käyttävällä kuntalaisella on kuitenkin muis-
ta järjestämistavoista poiketen oikeus valita haluamansa kunnan/
kuntayhtymän hyväksymä palveluntuottaja. 

Palvelusetelijärjestelmässä kunta ei tule sopimusosapuoleksi 
asiakkaan palvelutapahtumasta sovittaessa. Palvelusetelin käyt-
tämisestä sovitaan kuluttajan asemassa olevan asiakkaan ja pal-
veluntuottajan välisellä sopimuksella.

Sääntökirja perustuu Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sit-
ran laatimaan palvelusetelin sääntökirjan yleiseen malliin, jonka 
perusteella tämä sääntökirja on muokattu huomioiden Jyväskylän 
perusturvan toimialan käytännöt, säännöt ja ohjeistukset. 

Sääntökirjassa olevat vaatimukset, joissa viitataan yksityisestä 
terveydenhuollosta annettuun lakiin (152/1990), koskevat palve-
luntuottajia, jotka tuottavat lain 2 §:n määritelmän tarkoittamia 
terveydenhuollon palveluja. Samalla tavalla huomioidaan laki so-
siaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015) sekä sosiaalihuol-
tolaki (1301/2014) niiden palveluiden tuottamisen osalta joita 
kyseiset lait koskevat.

1. Johdanto

JASMIINA KOSKELO
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2.1  Määritelmät
Asiakkaalla tarkoitetaan sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja 
oikeuksista annetun lain 3 §:n 1 kohdassa tarkoitettua asiakas-
ta sekä potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 2 §:n 1 
kohdassa tarkoitettua potilasta, jolle palveluseteli on myönnetty.

Palvelusetelillä tarkoitetaan järjestämisvastuussa olevan kunnan 
asiakkaalle myöntämää sitoumusta korvata palveluntuottajan an-
taman palvelun kustannukset kunnan ennalta määräämään ar-
voon asti.

Tasasuuruisella palvelusetelillä tarkoitetaan palveluseteliä, jon-
ka rahallinen arvo on kaikille asiakkaille yhtä suuri riippumatta 
asiakkaan tuloista. Kunta määrittää palvelusetelin arvon. Palve-
lusetelistä annetun lain (569/2000) mukaan palvelusetelin ar-
von tulee olla asiakkaan kannalta kohtuullinen. Kohtuullisuutta 
arvioitaessa huomioidaan kustannukset, jotka aiheutuvat kunnal-
le vastaavan palvelun tuottamisesta omana toimintana tai hank-
kimisesta ostopalveluna sekä asiakkaan maksettavaksi jäävä ar-
vioitu omavastuuosuus.

Tulosidonnaisella palvelusetelillä palveluseteliä, jonka arvo 
määräytyy kunnan määrittelemien asiakkaan jatkuvien ja sään-
nöllisten tulojen mukaan tai jonka arvo perustuu tulojen huomi-
oon ottamiseen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 
annetun lain (734/1992) 10 a–10 c §:ssä säädetyllä tavalla; 
(30.12.2014/1306).

Omavastuuosuudella tarkoitetaan yksityisen palveluntuottajan 
tuottaman palvelun hinnasta sitä osuutta, jota kunnan myöntä-
män palvelusetelin arvo ei kata ja joka jää asiakkaan maksetta-
vaksi.

Palveluntuottajalla tarkoitetaan itsenäistä ammatinharjoittajaa 
tai yksityisiä sosiaali- tai terveydenhuollon palveluja tuottavia yri-
tyksiä, järjestöjä tai yhteisöjä, jotka Jyväskylän kaupunki on hyväk-
synyt palvelusetelituottajiksi. 

2.2  Asiakkaan asema

Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä hänelle tarjotusta palvelusetelistä, 
jolloin kunta järjestää asiakkaan palvelut muulla tavoin.

Kunta tekee asiakkaalle päätöksen palvelusetelin myöntämises-
tä. Palvelusetelin saanut asiakas valitsee itsenäisesti palvelujen-
tuottajan ja solmii palveluntuottajan kanssa sopimuksen palvelu-
setelipalvelun tuottamisesta. Tätä sopimussuhdetta sääntelevät 
kuluttajaoikeuden ja yleiset sopimusoikeuden säännökset sekä 
oikeusperiaatteet.

Kunta selvittää asiakkaalle palveluseteliä myönnettäessä tämän 
aseman, palvelusetelin arvon, palveluntuottajien hinnat ja oma-
vastuuosuuden määräytymisen perusteet.

2. Sääntökirjan yleinen osa

Asiakkaan ja palveluntuottajan välistä sopimusta koskevan eri-
mielisyys on mahdollista saattaa yleisen tuomioistuimen tai ku-
luttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Terveydenhuollon potilasva-
hingot tutkitaan ja käsitellään potilasvahinkolain (585/1986) mu-
kaisessa järjestyksessä.

Asiakkaan asemaan sovelletaan palvelusetelilakia, potilaan ase-
masta ja oikeuksista annettua lakia sekä lakia sosiaalihuollon asi-
akkaan asemasta ja oikeuksista. Potilaslain mukaan potilaan hal-
linnollisia oikeusturvakeinoja ovat terveydenhuollon toimintayksi-
kön vastaavalle johtajalle tehtävä muistutus sekä oikeus tehdä 
kantelu hoidosta tai hoitoon liittyvästä kohtelusta terveydenhoitoa 
valvovalle viranomaiselle, joita ovat aluehallintovirasto sekä sosi-
aali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira. 

2.3  Palveluntuottajan velvoitteet

Palveluntuottaja on palvelusetelijärjestelmän puitteissa palve-
lua tuottava, yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa 
(152/1990) tai yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta anne-
tussa laissa (922/2011) tarkoitettu palveluntuottaja. Palvelun-
tuottaja sitoutuu täyttämään palvelusetelilain (569/2009) 5 §:n 
mukaiset yleiset ehdot. Palveluntuottaja on velvollinen toimitta-
maan Jyväskylän kaupungin edellyttämät kirjalliset todistukset tai 
muun riittävän näytön siitä, että tässä kohdassa mainitut yleiset 
edellytykset täyttyvät.

2.3.1  Tulkkipalveluiden käyttäminen

Käytäntönä on sopimuksen mukaisesti, että palveluntuottaja ti-
laa tulkin, mikäli asiakas sitä tarvitsee. Niin sanottuja sukulaistulk-
keja ei hyväksytä. Mikäli tulkin käyttämiselle ilmenee tarve, palve-
luntuottaja on yhteydessä palvelusetelin myöntäjään, joka ilmoit-
taa palveluntuottajalle Monetralle välitettävän Jyväskylän kaupun-
gin laskutusosoitteen. Monetran tulkkipalveluista löytyy tietoa osoit-
teesta Tulkkipalvelut - Monetra Oulu

2.3.2  Luotettava kumppani -palvelun 
 käyttäminen

Jyväskylän kaupunki edellyttää palveluntuottajalta tilaajavastuu-
lain mukaisten velvoitteiden täyttymistä ja Luotettava Kumppani 
-palvelun käyttämistä. Luotettava Kumppani on Suomen Tilaaja-
vastuu Oy:n tarjoama sähköinen palvelu, joka helpottaa tilaaja-
vastuulain velvoitteiden hoitamista. Luotettavien Kumppaneiden 
tilaajavastuutiedot ovat aina ajan tasalla ja helposti tarkastettavis-
sa. Palvelu on yritykselle maksullinen. Lisätietoa: http://kampan-
ja.tilaajavastuu.fi/liity-luotettavaksi-kumppaniksi

Jyväskylän kaupungilla on oikeus tarkastaa palveluntuottajan 
luottotiedot ja verovelkarekisterin tiedot. Palveluntuottaja ei saa 
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olla yrityssaneerauksessa tai yrittäjä tai yhtiön vastuuhenkilö yk-
sityishenkilön velkajärjestelyssä.

2.3.3  Vakuutusturva

Palveluntuottaja sitoutuu ottamaan ja pitämään voimassa palve-
lusetelipalvelun edellyttämät lakisääteiset vakuutukset vahinko-
jen varalta. Lakisääteisten vakuutusten lisäksi palveluntuottajalta 
edellytetään voimassa oleva vastuuvakuutus palvelusetelitoimin-
nassa aiheutuneiden vahinkojen varalle. 

 Jyväskylän kaupunki ei vastaa palveluntuottajan asiakkaalle ai-
heuttamista vahingoista. Jos palvelu joudutaan uusimaan tai asia-
kas tarvitsee muuta palvelua palveluntuottajan virheestä johtu-
vasta syystä tai toimenpiteen suorittamisen virheellisyyden vuok-
si, aiheutuvista kustannuksista vastaa vahingon aiheuttanut pal-
veluntuottaja.

Sääntökirjan mukaisia palveluita tuottavalla palveluntuottajalla 
tulee olla voimassa oleva vastuuvakuutus. 

2.3.4  Toimitilat

Palveluntuottajan toimitilojen on jatkuvasti täytettävä turvallisuus-
määräykset niin, että yksikössä huolehditaan asiakkaiden turval-
lisuudesta lain ja viranomaisten määräysten mukaisesti. Palvelu-
setelikohtaisiin osioihin on kirjattu palvelukohtaiset vaatimukset 
toimitilojen osalta.

2.3.5  Peruutusehdot ja hintatietojen
 ilmoittaminen

Palveluntuottaja määrittää peruutusehdot. Palvelukohtaiset pe-
ruutusehdot on ilmoitettava palse.fi-portaalissa. Mahdolliset sete-
likohtaiset tarkennukset peruutusehtoihin liittyen on kirjattu pal-
velusetelikohtaisiin osioihin. Palveluntuottajan on informoitava 
selkeästi palveluseteliä käyttävää asiakasta niistä kustannuksis-
ta, jotka aiheutuvat peruuttamattomasta tai liian myöhään peru-
tusta palvelusta. Peruutusehtojen pitää olla yleisen kuluttajansuo-
jasääntelyn mukaiset.

Palveluntuottajia velvoitetaan ilmoittamaan palvelusetelikohtai-
set hintatiedot palse.fi-portaalissa sekä päivittämään niitä annet-
tujen ohjeiden mukaisesti. Tuottaja sitoutuu pitämään kaikki tie-
dot ajan tasalla. Palveluntuottaja voi tarkistaa palvelusetelipalve-
luhintojaan korkeintaan kerran kalenterivuodessa. Jyväskylän kau-
punki ilmoittaa palveluntuottajille ajankohdan, jolloin hinnanmuu-
tokset on mahdollista tehdä palse.fi-portaaliin. Palvelutuottajal-
la on oikeus alentaa ilmoittamaansa hintaa. Hinnan alentami-
nen tapahtuu ottamalla yhteyttä kyseisestä palvelusetelistä vas-
taavaan tahoon.

Jyväskylän kaupunki ei peri palvelusetelin käyttäjältä asiakas-
maksua. Palvelusetelipalvelu ei oikeuta kotitalousvähennykseen.

2.3.6  Henkilökunta

Asiakkaalla on oikeus saada palvelua suomen kielellä. Palvelun 
tuottamiseen osallistuvalla henkilökunnalla tulee lisäksi olla tehtä-
vän edellyttämä riittävä suomen kielen kirjallinen ja suullinen tai-
to. Hoitotehtävissä toimivan työntekijän on pystyttävä asioimaan 
asiakkaiden ja tilaajan kanssa sujuvasti suomen kielellä sekä hal-
littava tarvittava ammattisanasto suomeksi. Tilaajalla on oikeus 
ennen työn aloittamista haastatella äidinkieleltään muu kuin suo-
menkielinen työntekijä kielitaitovaatimuksen toteutumisen var-
mistamiseksi. Jos palveluntuottajan käyttämän henkilökunnan 
kielitaitoa ei voida osoittaa yksiselitteisesti, tilaaja voi vaatia pal-
veluntuottajan henkilökuntaa suorittamaan kielikokeen. Palvelun-
tuottajan tulee ilmoittaa, millä muilla kielillä kuin suomella palve-
lu voidaan tuottaa. 

Palveluntuottaja vakuuttaa, että palveluntuottaja taikka sen joh-
tohenkilö tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävä henkilö 
ei ole syyllistynyt rikosrekisteristä ilmenevällä lainvoimaisella tuo-
miolla laissa julkisista hankinnoista 80 §:ssä mainittuun rikok-
seen tai tekoon tai sanotun lain 81 §:n mukaiseen laiminlyöntiin.

Hyväksytyllä palveluntuottajalla on velvollisuus osoittaa palve-
lusta vastaava henkilö. Palveluntuottaja vastaa myös alihankkijoi-
densa toiminnasta samassa laajuudessa ja kuten omasta toimin-
nastaan. Palvelusetelituottajan tulee aina hyväksyttää alihankki-
ja tilaajalla, ja pyytää tilaajalta kirjallinen suostumus alihankkijan 
käyttämisestä. Henkilökuntaa koskevat tarkemmat vaatimukset 
esitetään sääntökirjan palvelukohtaisissa osioissa. 

2.3.7  Asiakaspalautteen kerääminen

Palveluntuottaja on velvollinen keräämään asiakaspalautetta 
säännöllisesti. Tulokset toimitetaan tilaajalle. Palaute dokumen-
toidaan ja sitä hyödynnetään toiminnan kehittämisessä.

Tilaaja varaa itselleen oikeuden määritellä oman asiakastyyty-
väisyyskyselynsä sisällön ja ajankohdan.  

2.3.8  Tiedonanto Jyväskylän kaupungille

Palveluntuottajan tulee informoida Jyväskylän kaupunkia asiakkai-
den tekemistä reklamaatioista ja korvausvaatimuksista, reklamaa-
tioihin johtaneista syistä ja niiden johdosta tehdyistä toimenpiteis-
tä. Ilmoitukset tulee viipymättä toimittaa Jyväskylän kaupungille, 
ellei lainsäädännössä tai osapuolten välillä ole nimenomaisesti il-
moituksen määräajasta sovittu. Palveluntuottajan tulee ilmoittaa 
Jyväskylän kaupungille palvelusetelillä tuotettua hoitoa koskevista 
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julkisoikeudellisista valituksista, kanteluista ja hoitovahinkoilmoi-
tuksista samoin kuin kaikkia edellä mainittuja koskevista ratkai-
suista. Ilmoitus tulee toimittaa kyseessä olevasta palvelusetelis-
tä vastaavalle taholle.

2.3.9  Laadunvalvonta ja yhteistyö

Palveluntuottaja sitoutuu toimimaan laadukkaaseen käytäntöön 
perustuvien hoitomenetelmien mukaisesti sekä hyvässä yhteisym-
märryksessä asiakkaan kanssa. Palveluntuottajan tulee informoi-
da tarjoamiensa palvelujen laadunvalvonnasta ja palveluihin liitty-
västä potilasturvallisuudesta sekä asiakasta että tilaajaa. 

Yrityksellä tulee olla ajan tasalla oleva omavalvontasuunnitelma 
ja omavalvonnasta vastaava henkilö nimettynä siten kuin laki yksi-
tyisistä sosiaalipalveluista (922/2011) edellyttää. Palveluntuotta-
ja huolehtii asiakkaiden itsemääräämisoikeuden toteutumisesta ja 
kunnioittamisesta, oikeudenmukaisuudesta ja hyvästä kohtelusta 
sekä yksilöllisyyden ja turvallisuuden takaamisesta. 

Palvelutuottajan toiminta-ajatus ja arvot on määritelty kirjalli-
sesti ja ne näkyvät toiminnassa. Myös henkilöstön vastuut ja val-
tuudet (tehtävänkuvat) sekä palveluntuottajan keskeiset laatuvaa-
timukset ja -tavoitteet tulee olla määriteltynä kirjallisesti.

2.3.10  Asiakas- ja potilasasiakirjat ja asiakas-
 rekisterin pidolle asetettavat edellytykset

Palveluntuottajan tulee noudattaa huolellisuutta asiakas- ja poti-
lastietojen käsittelyssä ja varmistua siitä, että salassa pidettäviä 
tietoja käsitellään kulloinkin voimassa olevan henkilötietojen kä-
sittelyä sääntelevän lainsäädännön ja rekisterinpitäjän tietosuoja-
ohjeiden mukaisesti. Jyväskylän kaupunki on palvelusetelillä jär-
jestettävässä palvelussa syntyvien asiakas- ja potilasasiakirjojen 
henkilötietolaissa tarkoitettu rekisterinpitäjä. 

Palveluntuottaja toimii palvelusetelipalveluihin liittyvien hen-
kilötietojen käsittelijänä rekisterinpitäjän lukuun. Palveluntuotta-
jan tulee erityisesti huomioida henkilötietojen käsittelyssä EU:n 
25.5.2018 voimaan tulleen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) 
velvoitteet. 

Palveluntuottaja on velvollinen noudattamaan henkilötietojen 
käsittelyä koskevia ehtoja (tuottajahakemuksen liitteenä palse.fi-
portaalissa). Palveluntuottajan tulee hyväksyä henkilötietojen kä-
sittelysopimuksen ehdot hakeutuessaan palveluntuottajaksi. Li-
säksi tuottajan tulee hyväksyä Jyväskylän kaupungin perusturva-
palveluiden tietosuojaohjeet. Ohjeet sisältävät sosiaali- ja terveys-
palveluiden näkökulmat. Ohjeita noudatetaan jokaisen palvelun 
kohdalla sitä ohjaavan lainsäädännön mukaisesti riippuen siitä, 
käsitelläänkö palvelussa asiakas- vai potilastietoja (tuottajahake-
muksen liitteenä palse.fi-portaalissa).

Palveluntuottajalla tulee olla nimettynä tietosuojasta sekä rekis-
terinpidosta vastaava henkilö/henkilöt.

2.3.11  Markkinointi

Palveluntuottajan palvelusetelipalveluun kohdistuvan markki-
noinnin on oltava asiallista, luotettavaa ja hyvän tavan mukais-
ta. Markkinoinnilla ei tule luoda tarpeetonta palvelujen kysyntää. 
Markkinointi ei saa sisältää muihin palveluntuottajiin (julkisiin tai 
yksityisiin) kohdistuvia väitteitä, vertailua tai arvostelua. Palvelun-
tuottaja on velvollinen aina selvittämään asiakkaalle tarkasti, mit-
kä palvelut sisältyvät palveluseteliin ja mitkä ovat mahdollisia itse 
maksettavia lisäpalveluita.

2.3.12  Lainsäädäntö

Palveluntuottajan on noudatettava palveluntuottajaa ja sen toi-
mintaa koskevaa kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä ja vi-
ranomaismääräyksiä sekä -ohjeita. Palveluntuottaja sitoutuu nou-
dattamaan voimassa olevaa työsopimuslainsäädäntöä ja alan 
työehtosopimuksia. Palveluun sovelletaan Suomen lainsäädäntöä.

2.3.13  Valmiussuunnitelma

Palvelusetelituottajille on asetettu myötävaikutusvelvollisuus osal-
listua kriisitilanteissa voimavarojensa mukaan Jyväskylän kaupun-
gin ja perusturvan toimialan valmiussuunnitelman mukaiseen 
kriisiaikaiseen toimintaan. Kriisiavun antaminen ja myötävaikutus-
velvollisuus voi tarkoittaa esimerkiksi palvelutuotannon ja muun 
kriisiavun kohdentamista asiakkaisiin ja heidän hoitoonsa. Tilaa-
ja priorisoi ja kohdentaa palvelut kriisin laajuuden edellyttämällä 
tavalla. Ensisijaisesti palveluntuottaja turvaa jo tuottamansa pal-
velusetelitoiminnan mukaiset palvelut ja hoitovastuullaan olevat 
asiakkaat. Tarvittaessa voidaan sopia myös muiden kuin palvelu-
setelituottajan hoitovastuulla olevien asiakkaiden hoidosta. Lisäk-
si tarvittaessa voidaan sopia erikseen lisäpalveluiden tuottamises-
ta ja niiden kustannuksista. 

2.4 Palvelusetelioikeus ja asiakkaan
 ostamat lisäpalvelut 

Palveluseteli on henkilökohtainen ja sitä voi käyttää vain palvelu-
setelissä määritellyn tuotteen/palvelun hankkimiseen. Palveluse-
telin arvon käyttäminen muuhun tarkoitukseen tai lisäpalveluun 
tai palvelusetelin arvon perusteeton laskuttaminen on olennainen 
sopimusrikkomus, joka johtaa palvelusetelipalveluntuottajan sta-
tuksen purkamiseen. Asiakas maksaa itse ne tuotteet/palvelut, 
jotka eivät kuulu palvelusetelipalveluun. Mikäli palvelusetelin arvo 
ei kata tuotteen/palvelun koko hintaa, asiakas maksaa itse pal-
velusetelin arvon ylittävän osuuden.
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2.5 Vastuu virhetilanteista

Palveluntuottaja vastaa palvelusetelipalveluun liittyvistä virhetilan-
teista suoraan asiakkaalle.

2.6 Jyväskylän kaupungin antamat 
 tiedot palveluntuottajalle 

Palveluseteleiden kohdalla lisätiedot kirjoitetaan erilliselle doku-
mentille, joka näkyy palveluntuottajalle portaalissa setelin akti-
voinnin jälkeen.

2.7  Laskutus

Palveluntuottaja laskuttaa toteutuneista palvelusetelipalveluista 
Jyväskylän kaupunkia. Palveluntuottaja muodostaa laskun omal-
la laskutusjärjestelmällään ja lähettää laskun Jyväskylän kaupun-
gin verkkolaskuosoitteeseen. Palvelusetelilaskujen maksuehto on 
14 vrk.

Laskutus tapahtuu palvelusetelipalvelukohtaisesti. Palse.fi-por-
taalissa muodostetaan palvelusetelipalvelukohtainen koontilasku-
viite. Palveluntuottaja muodostaa jokaiselle laskulle palse.fi-por-
taalissa uuden laskutukseen tarvittavan koontilaskuviitteen. Las-
kuun kirjataan viitteen lisäksi ainoastaan portaalista saatu koko-
naissumma. Laskutus tapahtuu kerran kuukaudessa. Samalla las-
kulla ei voi laskuttaa muita palveluita tai kuluja.

Laskussa ei tarvitse eritellä palvelutapahtumia. Mahdolliset 
omavastuuosuudet palveluntuottaja veloittaa suoraan asiakkaal-
ta palse.fi-portaalissa ilmoittamansa hinnaston mukaisesti. 

Niissä palvelusetelipalveluissa, joissa maksetaan matkakorva-
usta, palveluntuottaja täyttää matkaosuuksien tiedot palse.fi-por-
taaliin päivittäisten tapahtumakirjausten yhteydessä, jolloin mat-
kakorvaus muodostuu osaksi laskutettavaa kokonaissummaa.  

2.8 Hakemuksen hylkäämisperusteet ja  
 sopimuksen purkamisperusteet

Hakemus hylätään tai jo tehty sopimus voidaan purkaa päätty-
mään välittömästi, mikäli palveluntuottaja olennaisesti rikkoo pal-
velusetelitoiminnan ehtoja, toimii vastoin sääntökirjaa tai jos jokin 
seuraavista toteutuu: 
•	 On tuomittu lainvoimaisella päätöksellä henkilöön tai talou-

teen kohdistuneesta rikoksesta tai julkisista hankinnoista an-
netun lain 80 §:ssä mainitusta rikoksesta tai syyllistynyt han-
kintalain 81 §:n mukaiseen laiminlyöntiin.

•	 On antanut vääriä tietoja yrityksestä, sen toiminnasta tai hen-
kilöstöstä. 

•	 Ei ole toimittanut pyydettyjä tietoja tai selvityksiä annetus-
sa määräajassa

•	 On laiminlyönyt henkilötietojen käsittelyä koskevia ehtoja.
•	 On väärinkäyttänyt asemaansa asiakkaiden keskuudessa tai 

palveluntuottajan palvelusetelipalveluihin kohdistuu toistuvia 
reklamaatioita, joihin liittyviä puutteita ei ole palveluntuotta-
jan toimesta korjattu tai hyvitetty asiakkaalle.

•	 On väärinkäyttänyt palveluseteliä tai tuottanut palvelua pal-
velusetelipäätöksen vastaisesti.

•	 On toiminut muutoin hyväksymisehtojen vastaisesti. 

Sopimuksen voimassaolo 

Tuottajahakemuksen tehneen yrityksen tultua hyväksytyksi palve-
luntuottajaksi palveluiden tuottamissopimus on voimassa toistai-
seksi. Sopimuksen molemminpuolinen irtisanomisaika on kolme 
(3) kuukautta. Irtisanoutumisilmoitus on toimitettava kirjallisesti 
sopimuskumppanille. 

Sopimus voidaan purkaa päättymään välittömästi vakavien so-
pimusrikkomusten ilmetessä tai kahden varoituksen jälkeen, mi-
käli palvelutuottaja ei korjaa valvonnan yhteydessä ilmenneitä tai 
muutoin kaupungin tietoon tulleita epäkohtia erikseen ilmoitet-
tavan ajan kuluessa. Käyttäessään alihankkijoita palveluntuotta-
ja vastaa alihankkijan toiminnasta kuin omasta toiminnastaan. 
Alihankkijan tulee täyttää samat lainsäädännön vaatimukset ja 
sääntökirjan edellytykset kuin palvelusetelituottajan. Sopimusrik-
komukseen syyllistynyt osapuoli on velvollinen korvaamaan sopi-
muskumppanille aiheutuneet vahingot. 

Palveluntuottajalla ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta kol-
mannelle osapuolelle, vaan esimerkiksi yritysjärjestelyjen yhtey-
dessä ostajan tulee tehdä uusi hakemus palvelusetelituottajaksi 
Jyväskylän kaupungille.

Tästä sääntökirjasta aiheutuvat riidat Jyväskylän kaupungin ja 
palveluntuottajan välillä ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelys-
sä Keskuskauppakamarin nopeutettua välimiesmenettelyä koske-
vien sääntöjen mukaisesti Jyväskylässä noudattaen Suomen lakia. 

2.9  Jyväskylän kaupungin velvoitteet

Jyväskylän kaupungin on pidettävä luetteloa hyväksymistään pal-
veluntuottajista. Tiedot palveluntuottajista, näiden tuottamista pal-
veluista ja niiden hinnoista tulee olla julkisesti saatavilla internetis-
sä ja muulla soveltuvalla tavalla. Palveluntuottajien rekisteri löytyy 
osoitteesta www.palse.fi.

Jyväskylän kaupungin on selvitettävä asiakkaalle tämän ase-
ma palveluseteliä käytettäessä, palvelusetelin arvo, palvelun tuot-
tajien hinnat sekä omavastuuosuuden määräytymisen perusteet 
ja arvioitu suuruus. 

Jyväskylän kaupungin tulee peruuttaa palveluntuottajan hyväk-
syminen ja poistaa palveluntuottaja luettelosta, jos hyväksymisel-
le asetetut edellytykset eivät enää täyty tai palveluntuottaja pyy-
tää hyväksymisen peruuttamista.

PERUSTURVAN TOIMIALAN PALVELUSETELEIDEN SÄÄNTÖKIRJA
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Jyväskylän kaupunki hyväksyy palvelusetelijärjestelmän piiriin 
kuuluvat palveluntuottajat palvelusetelilain edellyttämällä tavalla. 
Jyväskylän kaupungin tulee ottaa palveluntuottajan valintaa kos-
keva asia käsittelyyn yhden (1) kuukauden kuluessa palveluntuot-
tajan ilmoittautumisesta ja tehtävä päätös palveluntuottajan hy-
väksymisestä tai hylkäämisestä kolmen (3) kuukauden kuluessa 
ilmoittautumisesta. 

2.10 Verotus

Palveluseteli on asiakkaalle veroton etuus. Verottomuus edellyt-
tää, että palveluseteli

•	 luovutetaan selkeästi määriteltyihin palveluihin
•	 on henkilökohtainen eikä siirrettävissä toiselle henkilölle
•	 ei ole suoraan asiakkaalle maksettavaa rahaa, jonka käy-

tön hän itse määrittelee.
 

Palveluseteliä käytettäessä asiakkaan omavastuu ei oikeuta koti-
talousvähennykseen tuloverotuksessa. 

Arvonlisäverolain 34 §:n mukaan veroa ei suoriteta terveyden- 
ja sairaanhoitopalvelun myynnistä. Terveyden ja sairaanhoitopal-
velulla tarkoitetaan ihmisen terveydentilan sekä toiminta- ja työ-
kyvyn määrittämiseksi taikka terveyden sekä toiminta- ja työky-
vyn palauttamiseksi tai ylläpitämiseksi tehtäviä toimenpiteitä, jos 
kysymyksessä on:

•	 valtion tai kunnan ylläpitämässä terveydenhuollon toimin-
tayksikössä annettava hoito taikka yksityisestä terveyden-
huollosta annetussa laissa tarkoitettu hoito tai

•	 sellaisen terveydenhuollon ammattihenkilön antama hoi-
to, joka harjoittaa toimintaansa lakiin perustuvan oikeuden 
nojalla tai joka on lain nojalla rekisteröity.

2.11 Palvelun laadunvalvonta ja sääntökirjan  
 muuttaminen

Jyväskylän kaupunki on palvelusetelilain nojalla velvollinen val-
vomaan hyväksymiensä yksityisten palveluntuottajien tuottami-
en palvelujen tasoa ja tarvittaessa poistamaan palveluntuottaja 
hyväksyttyjen palveluntuottajien joukosta, mikäli palvelu ei laa-
dultaan vastaa sovittua tai sääntökirjan määräyksiä ei muutoin 
noudateta. Hyväksymiselle asetettujen edellytysten täyttymistä, 
tuotteiden ja palvelun laatua sekä asiakastyytyväisyyttä voidaan 
seurata asiakastyytyväisyyskyselyillä ja mahdollisilla tarkastus-
käynneillä. Julkisella yhteisöllä on oikeus tarkastaa palveluseteli-
tuottajien tietoja ja tehdä suunniteltuja sekä ennalta ilmoittamat-
tomia valvontakäyntejä. Palveluntuottaja on velvoitettu tekemään 
yhteistyötä valvovan tahon kanssa. 

Jyväskylän kaupunki ja palveluntuottaja asettavat nimeltä tai 
asemaltaan henkilön tai henkilöt, jotka toimivat yhteyshenkilöi-
nä ja vastuuhenkilöinä sääntökirjan toteuttamisessa ja ilmoitus-
ten vastaanottajina. 

Jyväskylän kaupungilla on oikeus tehdä muutoksia tämän sään-
tökirjan ja sen liitteiden sisältämiin määräyksiin. Jyväskylän kau-
punki ilmoittaa muutoksista palveluntuottajalle kirjallisesti välit-
tömästi muutosta koskevan päätöksen tekemisen jälkeen. Mikäli 
palveluntuottaja ei halua tulla sidotuksi muuttuneisiin sääntöihin, 
tulee sen ilmoittaa siitä kirjallisesti Jyväskylän kaupungille kuu-
denkymmenen (60) päivän kuluessa muutosilmoituksen lähettä-
misestä. Mikäli Jyväskylän kaupungille ei toimiteta edellä mainit-
tua ilmoitusta, sitoutuu palveluntuottaja noudattamaan muuttu-
neita ehtoja muutosilmoituksessa mainitusta päivästä lukien, kui-
tenkin aikaisintaan kuusikymmentä (60) päivää muutosilmoituk-
sen toimittamisesta.

Mikäli Jyväskylän kaupunki ottaa käyttöön uusia palveluseteli-
palveluita, ne lisätään tämän sääntökirjan palvelusetelikohtaiseen 
osaan perusturvalautakunnan käsittelyn jälkeen. 

Tämä sääntökirja on voimassa toistaiseksi.

PERUSTURVAN TOIMIALAN PALVELUSETELEIDEN SÄÄNTÖKIRJA



16

Palveluntuottajahaku tapahtuu sähköisesti osoitteessa www.pal-
se.fi. Palvelusetelipalvelun tuottajaksi hakeutuminen edellyttää re-
kisteröitymistä ja kirjautumista palse.fi-portaaliin. Tarkemmat oh-
jeet ovat nähtävillä portaalissa. Rekisteröityminen tehdään kerran, 
minkä jälkeen portaaliin kirjaudutaan rekisteröitymisen yhteydes-
sä luodulla käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Yrityksen rekiste-
röinyt käyttäjä luo yrityksen muille työntekijöille omat käyttäjätun-
nukset ja määrittelee sopivat käyttäjäoikeusrajoitukset. 

Hakuaika palvelusetelituottajaksi on jatkuva. Jyväskylän kau-
punki käyttää Effector-palvelusetelijärjestelmää kaikkien Perustur-
van toimialan palveluseteleiden hallinnointiin. Järjestelmän käyttö-

3. Palveluntuottajaksi hakeutuminen

sopimus on toistaiseksi voimassaoleva. Uudet tuottajahakemuk-
set otetaan käsittelyyn viimeistään yhden (1) kuukauden kulues-
sa hakemuksen saapumisesta. Päätös palveluntuottajan hyväksy-
misestä/hylkäämisestä tehdään kolmen (3) kuukauden kuluessa. 
Päätöksestä lähetetään palveluntuottajalle ilmoitus sähköisesti ha-
kemuksessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.

Erillistä sopimusta ei laadita. Palvelusetelituottajaksi hyväksy-
tään palveluntuottajat, jotka täyttävät kaikki sääntökirjassa palve-
luntuottajalle esitetyt vaatimukset. Hyväksyttyjen palveluntuottaji-
en tiedot (yrityksen yhteystiedot, toimitiloja koskevat tiedot ja hin-
tatiedot) julkaistaan palse.fi-portaalissa.

4. Palvelukohtainen osa

Palvelusetelikohtaiset osat sisältävät kunkin setelin osalta palve-
lun kuvauksen ja myöntämiskriteerit, palvelun sisältövaatimukset, 
palveluntuottajan henkilökunnan pätevyysvaatimukset, palvelun-
tuottajan toimitiloja koskevat vaatimukset, palvelusetelin arvon ja 
matkakorvausten määräytymisen sekä muita palvelusetelikohtai-
sia tietoja ja erityisehtoja.

Palveluseteli myönnetään asiakkaalle kussakin palvelussa voi-
massa olevien myöntämisperusteiden mukaisesti sen jälkeen kun 
asiakkaan palveluntarve on kartoitettu. Palvelusetelillä tuotettavat 
käynnit tulee suorittaa palvelusetelin voimassaolon aikana.

MERJA HUOVELIN
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5.1 Palvelun kuvaus ja myöntämiskriteerit

Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain 19 §:n mukais-
ta palvelua. Lain mukaan sillä tarkoitetaan asumiseen, hoitoon ja 
huolenpitoon, toimintakyvyn ylläpitoon, lasten hoitoon ja kasva-
tukseen, asiointiin sekä muihin jokapäiväiseen elämään kuuluvien 
tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä avustamista. Las-
tenhoito voi olla esimerkiksi vauvanhoitoa tai leikki-ikäisen kans-
sa ulkoilua. Lastenhoidon lisäksi kotipalvelu voi olla välttämät-
tömissä kotitöissä konkreettista auttamista, kuten ruuanlaittoa, 
pyykinpesua tai siivousta. Painopisteenä on perheen oman toi-
mintakyvyn ylläpitäminen ja voimavarojen vahvistaminen, jolloin 
lähtökohtana on perheen tukeminen ja avustaminen toiminnois-
sa, ei puolesta tekeminen. Lapsiperheiden kotipalvelun tarkoituk-
sena on vahvistaa perheiden hyvinvointia ja ennaltaehkäistä on-
gelmien syntymistä. 

Lapselle tulee turvata hyvä hoito ja kasvatus sekä lapsen ikään 
ja kehitystasoon nähden tarpeellinen valvonta ja huolenpito. Läh-
tökohtana on lapsen vanhempien tai muiden huoltajien velvolli-
suus turvata lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi. Kun lap-
sen vanhemmat tai muut huoltajat tarvitsevat tätä tehtävää varten 
apua johtuen laissa mainituista syistä, on perheellä oikeus saa-
da avuksi kotipalvelua. Lapsiperheelle on järjestettävä välttämä-
tön kotipalvelu, jos lapsen hyvinvoinnin turvaaminen ei ole mah-
dollista laissa mainittujen syiden vuoksi.

Kotipalvelu on suunnitelmallista ja kotipalvelujakson aikana py-
ritään perheen kanssa yhdessä sovittuihin tavoitteisiin, joita arvi-
oidaan säännöllisesti. Perheen omat läheisverkostot kartoitetaan 
aina mahdollisimman hyvin ja mahdollisten perheen muiden toi-
mijatahojen kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Kotipalvelu on 
lapsiperheiden kotiin annettavaa palvelua, joka on tavoitteellista, 
suunnitelmallista ja määräaikaista yhdessä perheen ja yhteistyö-
tahojen kanssa tehtävää vanhemmuuden ja arjessa selviytymi-
sen tukemista. Tämä tapahtuu perheen konkreettisella auttami-
sella sekä opastamalla perhettä lasten- ja kodinhoidossa ja vah-
vistamalla arjen hallintaa.

Lapsiperheiden kotipalvelua voidaan myöntää tilapäisenä tai 
säännöllisenä palveluna. Palvelu alkaa tilapäisenä kotipalveluna. 
Kolmen kuukauden jälkeen myönnetään tarvittaessa säännöllis-
tä kotipalvelua. Kotipalvelun myöntäminen perustuu aina palve-
lutarvearvioon. 

Myöntämiskriteerit
•	 raskauteen tai synnytyksen liittyvä erityinen avuntarve
•	 aikuisen tai lapsen sairastumisesta johtuva avuntarve
•	 vanhemman väsymys tai uupumus
•	 äkillisestä erityistilanteesta tai kriisistä johtuva käytännön 

avuntarve
•	 muu erityinen tarve (arvioidaan yhdessä muiden perheen 

kanssa työskentelevien tahojen kanssa)

5. Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteli

Kotipalvelua ei myönnetä
•	 Päivähoitoikäisten lasten pitkittyneeseen lastenhoidolliseen 

tarpeeseen, vaan päivähoito on ensisijainen palvelu.
•	 Pienten koululaisten aamu-, iltapäivä- ja loma-ajoista johtu-

viin lastenhoitotarpeisiin.
•	 Vanhempien työssäkäynnin tai opiskelun mahdollistami-

seksi tai terapia-, lääkäri- tai muiden asiointikäyntien ajalle. 
Asiointi käyntien ajalle kotipalvelua myönnetään vain erityi-
sen harkinnan kautta.

Vanhemman kanssa pyritään löytämään muita vaihtoehtoja las-
tenhoidon järjestelyissä, muun muassa järjestöjen lastenhoitopal-
velujen avulla.

Tilapäinen kotipalvelu
Tilapäinen kotipalvelu on lyhytkestoisiin, maksimissaan 3 kuukau-
den tilapäistarpeisiin tarkoitettua perheiden arjessa selviytymisen 
tukemista. Tilapäistä kotipalvelua voi saada maksimissaan 6 tun-
tia viikossa. Tilapäisen kotipalvelun tarkoituksena on auttaa per-
hettä selviytymään itsenäisesti tai sen aikana voidaan arvioida pi-
dempiaikaisten palveluiden tarvetta. Palvelun aikana perhe joko 
voimaantuu ja selviää itsenäisesti tai ohjataan tarvittaessa mui-
den pidempiaikaisten palveluiden piiriin. Tilapäinen kotipalvelu 
riittää avuksi suurimmalle osalle perheitä. Rajausten mukainen 
kotipalvelu ei riitä kaikkien perheiden kohdalla, jolloin on harkin-
nan käytön tarve.

Säännöllinen kotipalvelu
Säännöllinen kotipalvelu on tarkoitettu pidempiin ja välttämättö-
miin, kuitenkin aina määräaikaisiin, tuen tarpeisiin. Tilapäisen 3 
kuukauden kotipalvelun lisäksi säännöllistä kotipalvelua on mah-
dollista saada 3 kuukauden ajan, maksimissaan 6 tuntia viikossa. 
Avun tavoitteena on vanhempien omien voimavarojen vahvista-
minen. Säännöllisen kotipalvelun tarvetta on mahdollisuus arvi-
oida myös kotikäynnillä. Työskentelystä laaditaan tavoitteellinen 
suunnitelma yhdessä muiden perheen kanssa toimivien tahojen 
kanssa. Perheen omat läheisverkostot kartoitetaan aina mahdol-
lisimman hyvin. Rajausten mukainen kotipalvelu ei riitä kaikkien 
perheiden kohdalla, jolloin on harkinnan käytön tarve.

5.2  Palvelun järjestäminen

Asiakas hakee kotipalvelua soittamalla varhaisen tuen palveluoh-
jauspuhelinnumeroon tai käyttämällä sähköistä asiointijärjestelmä 
Hyvistä. Palveluohjaaja arvioi kotipalvelun tarpeen tapauskohtai-
sesti, sisäisten toimintaohjeiden mukaisesti. Poikkeuksena voivat 
olla kiireelliset kotipalvelun tarpeet. 

Pääsääntöisesti kotipalvelua voi saada arkisin klo 7–18 väli-
selle ajalle. Palvelu voidaan järjestää omana toimintana tai pal-
velusetelillä.
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Palveluseteliportaalissa lapsiperheiden kotipalvelun asiakas voi 
vertailla palveluntuottajia. Asiakas valitsee itse palveluntuottajan 
ja tarvittaessa palveluohjaaja auttaa valinnassa.

Palveluntuottaja tekee asiakkaan kanssa sopimuksen kotipal-
velun tuottamisesta.

5.3  Palvelun sisältövaatimukset

Lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun palveluseteli on tarkoitet-
tu tukemaan lapsiperheiden arkea. Palvelusetelin sisältö ilmenee 
palvelupäätöksestä/palvelusetelistä. Palveluntuottaja toimii Jyväs-
kylän kaupungin määrittelemien yleisten tavoitteiden sekä asiak-
kaan palvelupäätöksessä määriteltyjen henkilökohtaisten tavoit-
teiden mukaisesti. 

Perhe sopii yhdessä palveluntuottajan kanssa palvelun ajankoh-
dasta. Palvelun tulee vastata mahdollisimman hyvin perheen tar-
peita. Lapsen hoidosta ja huollosta vastaava henkilö antaa tarvit-
tavat ja välttämättömät hoitoa koskevat tiedot palveluntuottajalle. 
Palveluntuottaja sitoutuu tuottamaan laadukasta palvelua saatu-
jen tietojen mukaisesti. Lapsiperheiden kotipalvelu kohdistuu ar-
kielämään liittyvien tehtävien tekemiseen ja niissä avustamiseen. 
Lasten- ja kodinhoitoon liittyvät tavanomaiset päivittäiset askareet 
perheen päivärytmin mukaisesti ovat esimerkiksi:

•	 lastenhoito, joka on mm. lapsen perushoitoa 
(peseytyminen, pukeminen jne.), leikkiä, ulkoilua 

•	 ruuanlaittoapua 
•	 välttämätöntä siivous- ja pyykinpesuapua.

Asiakas osallistuu aina siivoukseen yhdessä työntekijän kanssa 
toimintakykynsä sallimissa rajoissa, kyse ei ole siivouspalvelusta. 
Työntekijä ja vanhempi tekevät tarvittaessa työnjakoa siivouksen 
ja lastenhoidon välillä, mutta pyrkimys on yhdessä tekemiseen. 
Kotipalvelun käyntiajat on suunniteltava niin, että yhdessä tekemi-
nen mahdollistuu. Suursiivoukselliset työt, kuten ikkunoiden pesu, 
saunan pesu tai isojen mattojen ulosvienti, eivät kuulu palveluun. 

Palvelupäätökseen voidaan tapauskohtaisesti kirjata myös mui-
ta yksilöllisiä sisältöjä. Tällaisia voivat olla esimerkiksi toistuva kau-
passakäyntiapu, muuttopakkauksessa auttaminen, asiakkaan kul-
jettaminen autolla, lasten harrastuksiin/päivähoitoon/kouluun kul-
jettaminen tai saattaminen, asiakkaan tukena oleminen esimer-
kiksi lääkärikäynnillä. Palveluntuottajalla ei ole lupaa tuottaa näi-
tä sisältöjä asiakkaalle, jos päätöksessä ei ole näistä mainintaa. 

Mikäli palveluntuottaja sopii asiakkaan kanssa, että lasta kuljete-
taan palveluntuottajan omalla autolla, vastuu lapsen kuljettamises-
ta on lapsen huoltajalla. Palveluntuottajan tulee saada tähän kirjal-
linen lupa vanhemmalta. Autossa tulee olla asianmukaiset turvavä-
lineet. Matkakuluja ei tässä tapauksessa voi laskuttaa Jyväskylän 
kaupungilta eikä kaupunki ole vastuussa kuljetustapahtumasta. 

Jos palveluntuottaja tai asiakas havaitsee tarvetta muille kuin 
päätöksessä mainituille sisällöille tulee näistä olla yhteydessä pal-
veluohjaajaan. 

Sosiaalihuoltolain mukaisessa kotipalvelussa palveluntuottaja 
on velvollinen arvioimaan asiakkaan ja perheen tilannetta amma-
tillisesti ja käymään avointa keskustelua asiakkaan kanssa palve-
lun sisällöistä ja tavoitteista. Palveluntuottajan on otettava asiak-
kaan kanssa puheeksi mahdollisia työskentelyn aikana herännei-
tä huolia; tähän on mahdollista saada tukea palvelun myöntäjäl-
tä. Palveluntuottajalla on tärkeä rooli palvelutarpeen jatkon arvi-
oinnissa. Laadukas arviointi tapahtuu vuoropuheluna asiakkaan, 
palveluntuottajan ja palvelun myöntäjän välillä. Palvelupalaute työ-
välineenä mahdollistaa osaltaan tätä.

5.4  Palveluntuottajan henkilökunnan  
 pätevyysvaatimukset

Palveluntuottajan henkilöstöllä tulee olla ensisijaisesti sosiaali- 
ja terveysalan perustutkinto ja lainsäädännön edellyttämä päte-
vyys ja koulutus tehtäviensä suorittamiseksi sekä lainsäädännön 
edellyttämät luvat sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilö-
nä toimimiseen Suomessa. Palveluntuottaja ylläpitää henkilöstön-
sä ammattitaitoa kaikkien palveluiden tuottamiseen osallistuvien 
ammattiryhmien osalta. Toiminnassa noudatetaan lakia sosiaa-
lihuollon ammattihenkilöistä (817/2015) sekä sosiaalihuoltola-
kia (1301/2014).

5.5  Henkilöstön muu osaaminen 

Lääkehoitoon osallistuvalla henkilöstöllä on voimassaolevat lää-
kehoidon luvat. Palveluntuottajan tulee huolehtia työntekijöidensä 
lääkehoidon osaamisesta. Osaaminen on osoitettava vähintään 5 
vuoden välein Turvallinen lääkehoito -oppaan mukaisesti (https://
www.thl.fi/fi/web/laatu-ja-potilasturvallisuus/potilasturvallisuus/
turvallinen-laakehoito). 

Henkilöstöllä tulee olla voimassa olevat ensiaputaidot.
Palveluntuottaja täyttää hakemuksen kohtaan ”henkilöstö” tie-

dot henkilöstön koulutuksesta ja osaamisesta. Palveluntuottajan 
tulee pitää henkilöstöä koskevat tiedot ajan tasalla. Palveluntuotta-
ja ylläpitää henkilöstönsä ammattitaitoa kaikkien palveluiden tuot-
tamiseen osallistuvien ammattiryhmien osalta.  

5.6  Rikostaustan selvittäminen

Lasten kanssa työskentelyn johdosta rikosrekisteri voidaan tar-
kistaa palvelun vastuuhenkilöltä silloin, kun hän hakeutuu tuotta-
jaksi ja toiminta alkaa. Palveluntuottajan vastuuhenkilö tarkastaa 
työntekijöiden rikostaustan asianmukaisella rikosrekisteriotteella 
(laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 
504/2002) sekä pitää asiasta listaa, jonka kunnan viranomainen 
voi halutessaan pyytää nähtäväksi.
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5.7  Palveluntuottajan toimitiloja koskevat 
 vaatimukset

Lapsiperheiden kotipalvelua toteutetaan pääsääntöisesti asiakkai-
den kotona. Palveluntuottajalla on käytössään asiakkaan osoitta-
mat työvälineet ja tarvikkeet. Poikkeustilanteessa asiakkaan ja 
palvelusetelituottajan yhteisellä sopimuksella palvelu voidaan to-
teuttaa myös muualla kuin kotona, esimerkiksi leikkipuistossa tai 
muussa lapselle sopivassa paikassa. 

5.8  Palvelusetelin arvo ja matkakorvausten 
 määräytyminen

Palvelusetelille on määritelty vähimmäis- ja enimmäistuntiarvot. 
Arkipäivätuntien osalta palvelusetelin arvo on vähintään 20 e/h 
ja enintään 32 e/h. Säännöllisessä kotipalvelussa palvelusetelin 
arvo määräytyy prosenttiperusteisen kuukausimaksutaulukon mu-
kaisesti. Vaikka asiakkaalle ei jäisi omavastuumaksua maksetta-
vaksi, asiakas joutuu maksamaan palvelusetelin ja palveluntuotta-
jan tuntihinnan välisen erotuksen käyttäessään palveluntuottajaa, 
jonka tuntihinta ylittää palvelusetelin enimmäisarvon. Ilta-, viikon-
loppu- ja yötuntien osalta palvelusetelin arvo on määritelty, kuten 
alla on mainittu. 

Perusturvalautakunta hyväksyy kulloinkin voimassa olevat pal-
velunsetelin minimi- ja enimmäisarvot.

Palvelusetelin minimiarvo
•	 Arkipäivä 20 e/h
•	 Arki-ilta 22,50 e/h
•	 Lauantai 24,38 e/h
•	 Sunnuntai 31,25 e/h
•	 Yö 26,88 e/h

Palvelusetelin enimmäisarvo
•	 Arkipäivä 32 e/h
•	 Arki-ilta 36 e/h
•	 Lauantai 39 e/h
•	 Sunnuntai 50 e/h
•	 Yö 43 e/h

Kilometrikustannukset sisältyvät palveluntuottajan tuntihintaan sil-
tä osin kuin on kyse palveluntuottajan toimipaikan ja asiakkaan 
kodin välisistä matkoista. Palveluntuottaja ei voi erikseen laskuttaa 
näitä kilometrikuluja. Jos palveluntuottaja käyttää autoa asiakas-
käynnin aikana esimerkiksi kaupassakäynnin yhteydessä, palve-
luntuottaja sopii etukäteen asiakkaan kanssa, korvaako asiakas ki-
lometrikulut. Jyväskylän kaupunki ei korvaa näitä kilometrikuluja.

Jos asiakkaalle on määritetty henkilökohtaisen suuruinen oma-
vastuumaksu, asiakas ei voi käyttää palvelusetelipäätöksellään 
useampaa erihintaista palveluntuottajaa. Tällainen tilanne on sil-
loin kun asiakkaalle on määritetty:
•	 osittainen omavastuumaksu tilapäisessä palvelussa 
•	 normaali omavastuumaksu säännöllisessä palvelussa
•	 osittainen omavastuumaksu säännöllisessä palvelussa.

Jos asiakas tällöin joutuu käyttämään kahta tai useampaa eri-
hintaista palveluntuottajaa, asiakkaan täytyy hakea varhaisen tuen 
palveluohjauksesta eri palvelusetelipäätökset erihintaisia palvelun-
tuottajia varten.

 Silloin kun palvelu on myönnetty ilman omavastuumaksua tai 
asiakas maksaa normaalin omavastuumaksun tilapäisessä pal-
velussa, asiakas voi käyttää erihintaisia palveluntuottajia samal-
la palvelusetelillä.

5.9  Palvelutapahtuman kirjaaminen 
 palse.fi-portaaliin 

Palveluntuottaja kirjaa asiakaskäynnin palveluseteliportaalissa 5 
vrk kuluessa käynnistä. Jokaisella palveluntuottajan palveluksessa 
olevalla työntekijällä on omat käyttäjätunnukset portaaliin.

Palveluntuottaja kirjaa palveluseteliportaaliin asiakaskäynnin si-
ten, että siitä ilmenee käynnin ajankohta (päivämäärä ja kellonai-
ka) ja lyhyt kuvaus siitä, mitä kotikäynneillä on tehty. 

5.10  Palvelupalautteen toimittaminen 

Palveluntuottaja lähettää rakenteisen palautteen palvelusetelipor-
taalin kautta tässä esitettyjen vaatimusten ja palse.fi-portaalissa 
tarkennettujen ohjeiden mukaisesti.

Rakenteinen palautelomake 1. 
Kotipalvelun toteuttamissuunnitelma 
Suunnitelma kirjataan palveluseteliportaalin 1. lomakkeeseen. 
Palveluntuottaja luo asiakkaan kanssa suunnitelman, kuinka koti-
palvelua perheessä toteutetaan ja kuinka asetetut tavoitteet saa-
vutetaan.

Rakenteinen palautelomake 2. Palvelupalaute 
Palvelupalaute kirjataan palveluseteliportaalin 2. lomakkeeseen. 
Palvelupalautteessa palveluntuottaja arvioi yhdessä asiakkaan 
kanssa, kuinka suunnitellut sisällöt ja asetetut tavoitteet ovat to-
teutuneet kuluneen päätösjakson aikana. Samalla palveluntuot-
taja ja asiakas arvioivat kotipalvelun jatkon tarvetta tuntimäärän, 
sisällön ja tavoitteiden osalta. Palveluohjaaja tekee kuitenkin lo-
pullisen arvion kotipalvelun jatkosta. Palvelun jatko voidaan arvi-
oida vasta palvelupalautteen saamisen jälkeen. 
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5.11  Palvelukohtaiset vaatimukset 

Tilapäisessä kotipalvelussa palveluntuottaja antaa palvelupa-
lautteen 2 viikkoa ennen palvelupäätöksen päättymistä, mikäli 
päätöksessä ei toisin ohjeisteta. Palvelupalaute kirjataan palvelu-
seteliportaalin 2. lomakkeeseen. Palveluohjaaja arvioi mahdolli-
sen kotipalvelun jatkon vasta palautteen saatuaan.  

Säännöllisessä kotipalvelussa palveluntuottaja kirjaa kotipalve-
lun toteuttamissuunnitelman 1 viikon sisällä ensimmäisestä asia-
kaskäynnistä lukien. Toteuttamissuunnitelma kirjataan palveluse-
teliportaalin 1. lomakkeeseen.

Palveluntuottaja antaa palvelupalautteen 2 viikkoa ennen pal-
velupäätöksen päättymistä, mikäli päätöksessä ei toisin ohjeis-
teta. Palvelupalaute kirjataan palveluseteliportaalin 2. lomakkee-
seen. Palveluohjaaja arvioi mahdollisen kotipalvelun jatkon vasta 
palautteen saatuaan. 

Kertaluonteiset käynnit tai muut poikkeukselliset tilanteet 
Kertaluonteisista käynneistä Jyväskylän kaupunki ei vaadi yleen-
sä palvelupalautetta. Jos palvelupäätöksessä on määritelty, että 
palautelomakkeita ei vaadita, riittää, että palveluntuottaja kirjaa 
palveluseteliportaalin 2. lomakkeeseen ”Palvelu toteutunut” ja lä-
hettää lomakkeen palveluohjaukseen. Näin järjestelmässä syntyy 
oikeus laskuttamiseen.   

5.12  Palveluntuottajan ilmoittaman hinnan  
 tarkistaminen

Palveluntuottaja voi korottaa palvelusetelipalveluhintojaan korkein-
taan kerran kalenterivuodessa. Jyväskylän kaupunki ilmoittaa pal-
veluntuottajille ajankohdan, jolloin hinnanmuutokset on mahdol-
lista tehdä palse.fi-portaaliin.

Palveluntuottaja voi hakemuksellaan ilmoittaa hinnat päivä-, 
ilta- ja yöhintoina erikseen arkipäivien, lauantain ja sunnuntain 
osalta. 

5.13  Palvelukohtaiset lisätiedot ja erityisehdot

5.13.1  Ilmoitusvelvollisuus ja ennakollinen  
 lastensuojeluilmoitus

Henkilöstö on tietoinen, että palveluntuottajan kaikilla työntekijöil-
lä on lastensuojelulain 414/2007 25 §:n mukainen ilmoitusvelvol-
lisuus kunnan sosiaaliviranomaisille, mikäli he tehtävässään ovat 
saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehi-
tystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttävät 
lastensuojelun tarpeen selvittämistä.

Henkilöstö on tietoinen, että ennen lapsen syntymää 25 §:n 
mukaisten ilmoitusvelvollisten on tehtävä ennakollinen lastensuo-
jeluilmoitus, jos on perusteltua syytä epäillä, että syntyvä lapsi 
tulee tarvitsemaan lastensuojelun tukitoimia välittömästi synty-
mänsä jälkeen.

5.13.2  Palvelun peruuntuminen 

Palveluntuottaja vastaa palvelun toteutumisesta asiakkaan kans-
sa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Mikäli palveluntuottaja joutuu 
peruuttamaan sovitun palvelun, palveluntuottaja tiedottaa palve-
lun toteuttamisen esteestä asiakkaalle heti, kun se on tiedossa ja 
sopii tarvittaessa korvaavasta palvelusta asiakkaan kanssa. Tar-
vittaessa palveluntuottaja voi olla yhteydessä varhaisen tuen pal-
veluohjaajaan mahdollisen palvelun uudelleen järjestämiseksi. 

Mikäli asiakkaalla on tarve perua palveluntuottajan käynti, pe-
rumisen tulee tapahtua palveluntuottajan määrittelemien sääntö-
jen mukaisesti. Palveluntuottaja ei saa laskuttaa asiakasta ajoissa 
perutuista käynneistä eikä veloittaa käyntejä palveluseteliltä. Pal-
veluntuottaja voi sopia asiakkaan kanssa korvaavan käynnin pää-
töksen voimassaoloajalle. Mikäli asiakas ei peru käyntiä ajoissa, 
voi asiakkaalle aiheutua lisäkustannuksia. 

Palveluntuottajan tulee ilmoittaa palse.fi-portaalissa, jos kysees-
sä on asiakkaasta johtuva toteutumaton käynti, jota asiakas ei ole 
lainkaan peruuttanut tai peruuttaminen on tapahtunut aiheetta 
liian myöhään. Tieto ilmoitetaan tapahtumakirjauksen yhteydes-
sä kirjaamalla Tarkenne-kohtaan, että kyseessä on toteutumaton 
käynti. Tarvittaessa palveluntuottaja on asiasta yhteydessä myös 
palveluohjaajaan. Palveluntuottaja voi laskuttaa palveluseteliltä to-
teutumattomia käyntejä enimmillään 6 tuntia. 

Asiakkaalla on myös mahdollisuus siirtyä käyttämään toista 
palveluntuottajaa tai luopua palvelusetelin käytöstä. Mikäli asia-
kas vaihtaa palveluntuottajaa kesken palvelusetelin voimassaolo-
ajan, palveluntuottajalla on oikeus laskuttaa vain toteutuneen pal-
velun osalta. 
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6.1  Palvelun kuvaus ja myöntämisperusteet

Lyhytaikaisen palveluasumisen tavoitteena on tukea asiakkaan ko-
tona asumista sekä tukea omaishoitajaa omaisen/läheisen hoito-
työssä. Lyhytaikaishoitoon oikeutettu asiakas on omaishoidettava 
tai samassa taloudessa asuvan omaisen pääasiallisessa hoidos-
sa oleva asiakas. Asiakkaalla on jatkuva ympärivuorokautisen hoi-
don tarve.

Lyhytaikaisen palveluasumisen palveluseteli (LAH-palveluseteli) 
voidaan myöntää omaishoidon asiakkaalle. Se on tarkoitettu en-
sisijaisesti omaishoitajien lakisääteisiin vapaisiin. Palvelusetelin 
myöntäminen perustuu palvelun tarpeeseen. Se myönnetään sa-
moin perustein kuin kaupungin oma palvelu. Se on vaihtoehtoinen 
tapa palvelujen järjestämiselle ja on määrärahasidonnainen. Asia-
kas valitsee itse hyväksytyistä palvelusetelituottajista, minkä pal-
veluntuottajan palveluita hän käyttää. Palvelusetelin saanut asia-
kas tekee palveluntuottajan kanssa sopimuksen palvelusta. Tätä 
sopimussuhdetta koskevat sopimuksen sisällön mukaan määräy-
tyvät kuluttajaoikeuden ja sopimusoikeuden säännökset ja oikeus-
periaatteet.

Keskeiset periaatteet: 
•	 LAH-palvelusetelin myöntää omaishoidon palveluohjaaja. 
•	 Palveluseteli on määrärahasidonnainen palvelu ja sitä 

myönnetään palveluun varatun määrärahan puitteissa. 
•	 Asiakkaalle tehdään palvelun myöntämisestä palvelupää-

tös, jossa määritellään, kuinka usein ja kuinka pitkiä jakso-
ja asiakkaalle myönnetään. Lisäksi päätöksessä näkyy asi-
akkaan asiakasosuus sekä palvelusetelin arvo.

•	 LAH-palvelusetelissä yksi palvelusetelivuorokausi on 24 
tuntia. 

•	 Palveluseteliä voidaan myöntää enintään kaksitoista seitse-
män vuorokauden jaksoa vastaava määrä vuodessa. 

•	 Omaishoitajan vapaa (3 vrk/kk) on käytettävissä kalenteri-
vuoden loppuun.

•	 Muu lyhytaikaishoito (4 vrk/kk) on käytettävissä pääsään-
töisesti myöntämiskuukauden aikana

•	 Jos asiakas haluaa olla lyhytaikaisen palveluasumisen pai-
kalla palvelusetelillä myönnettyä aikaa pidempään, tulee 
hänen tehdä sopimus palvelusetelin ylittävästä ajasta suo-
raan palveluntuottajan kanssa ja vastata näiltä osin kustan-
nuksista kokonaisuudessaan itse. 

•	 LAH-palveluseteliä ei pääsääntöisesti käytetä akuuttien krii-
sitilanteiden aiheuttamaan palvelutarpeeseen, vaan nämä 
asiakkaat ohjataan kaupungin omaan toimintaan. 

Poikkeusoloissa palveluntuottaja on osa vanhuspalveluiden valmi-
ussuunnitelman mukaista toimintaa.

6. Lyhytaikaisen palveluasumisen palveluseteli

6.2  Palvelun sisältövaatimukset

6.2.1  Hoitotyö ja päivittäistoiminnat 

Lyhytaikaishoito sisältää asumisen, kokonaisvaltaisesti ympärivuo-
rokautisen asumisen palvelut ja tarvittavan hoidon, avustamisen 
ja toimintakyvyn tukemisen asumisyksikössä. Palveluntuottaja si-
toutuu hoitamaan asiakasta niin pitkään kuin se on hoitotyön (ei 
sairaalahoidon tarvetta) ja asumisen puitteiden mukaisesti mah-
dollista (mm. tarvittaessa mahdollisuus sähkökäyttöiseen säätö-
sänkyyn, pyörätuolin käyttöön ja laveripesuihin). Asiakkaan vaih-
televat oireet, esimerkiksi haasteellinen käyttäytyminen, jotka eivät 
vaadi sairaalahoitoa, eivät saa estää asiakkaan lyhytaikaishoidon 
jatkumista kyseisessä paikassa.
•	 Asiakkaalle laaditaan tulotilanteessa kirjallinen tavoitteel-

linen hoito- ja kuntoutussuunnitelma jaksolle yhteistyössä 
asiakkaan ja omaisten kanssa.

•	 Asiakkaan kotiutuessa tehdään yhteenveto jaksosta edellä 
tehdyn suunnitelman ja tavoitteiden mukaisesti. 

Hoidolliset tehtävät: 
•	 kokonaisvaltaisesta hygieniasta (hampaiden pesu/suun 

puhdistus 2 kertaa vuorokaudessa, ihonhoito, kynsien leik-
kaaminen, suihkussa käynti jne.), wc-toimista (myös katet-
rointi, avanteen hoito) sekä hiusten ja parran siisteydestä 
huolehtiminen 

•	 asianmukaisesta pukeutumisesta huolehtiminen
•	 ravitsemuksesta huolehtiminen 
•	 terveydentilan ja voinnin seuranta sekä tarpeenmukainen 

hoito ja hoitoonohjaus 
•	 tarvittaessa konsultointi ja yhteistyö omalääkärin ja perus-

terveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidon kanssa. 
•	 hoitotarvikkeiden ja välineiden hankinnassa avustaminen 
•	 apuvälineiden hankinnan ja käytön opastaminen, säätämi-

nen asiakkaalle sopivaksi sekä apuvälineen siisteydestä huo-
lehtiminen 

•	 palveluntuottajalla on lääkehoitosuunnitelma
•	 lääkkeiden jakaminen ja lääkkeiden anto, lääkehoidon seu-

ranta sekä arviointi 
•	 annosmuutokset lääkärin antamien ohjeiden mukaan
•	 tarvittavista seurannoista (esim. RR, Gm) huolehtiminen
•	 tarvittaessa sairaanhoidolliset toimenpiteet, esimerkiksi haa-

vanhoitojen toteuttaminen ja hoidon vaikutusten seuranta 
lääkärin antaman ohjeen mukaan tai injektioiden antaminen

Sosiaalinen ja henkinen tuki sekä yhteistyö omaisten ja yhteistyö-
kumppaneiden kanssa 
•	 asiakkaan tarpeesta lähtevä yhteistyö eri tahojen kanssa
•	 sosiaalisen verkoston ylläpitäminen ja siihen kannustaminen
•	 yhteistyö omaisten ja läheisten kanssa
•	 asiakkaan avustamisen häntä koskevien etuuksien 

hakemisessa
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6.2.2  Ateriapalvelu

Palveluun ja sen hintaan kuuluu päivittäisen ruokailun järjestämi-
nen sisältäen vähintään aamupalan, lounaan, päiväkahvin/välipa-
lan, päivällisen ja iltapalan.

Ruokahuollossa sitoudutaan valtakunnalliseen ikäihmisten ra-
vintosuositukseen (Ravitsemussuositukset ikääntyneille, Valtion 
ravitsemusneuvottelukunta 2010). Ruokahuollossa otetaan huo-
mioon ravitsemusterapian, ruokapalvelun sekä hoito- ja lääketie-
teen näkökulmat. 

Aterioiden suunnittelussa varmistetaan asiakkaan riittävä ravin-
nonsaanti sekä aterioiden monipuolisuus ja terveellisyys. Suunnit-
telussa huomioidaan myös se, että ateriat ovat ikäihmisten maku-
tottumuksia vastaavia ja maittavia sekä ravintosisällöltään edellä 
mainitun suosituksen mukaisia.

Riittävä nesteiden ja ravinnon saanti turvataan antamalla asi-
akkaan tarvitsemaa apua ruokailutilanteissa. Palveluntuottaja on 
määritellyt menettelytavat, joiden avulla heikkokuntoisten asiak-
kaiden riittävä nesteiden- ja ravinnonsaanti turvataan. Soseutetun 
ruoan monipuolisuuteen ja esteettisyyteen kiinnitetään huomiota.

Asiakkailla on mahdollisuus erityisruokavalioihin esimerkiksi al-
lergian (esim. laktoosi-intoleranssi, keliakia), diabeteksen tai kih-
din vuoksi sekä myös uskonnollisista tai vakaumuksellisista syis-
tä. Myös erityisruokavaliot ovat monipuoliset ja ravitsemukselli-
sesti riittävät.

Ateria-aikojen tulee jakautua tasaisesti pitkin päivää huomioi-
den erityistarpeet, kuten energiatiheä ruokavalio. Asiakkaiden yö-
paasto on korkeintaan 10–11 tuntia ja asiakkaalla tulee olla mah-
dollisuus nauttia välipaloja myös myöhään illalla ja yöllä.

Asumisyksikössä seurataan asiakkaiden ravitsemusta ja pai-
noa. Päivittäinen energiansaanti on vähintään 1 500 kcal (6,5 
MJ). Tehostettua ruokavaliota järjestetään tarvittaessa (esim. run-
sasenerginen ravinto). 

Ruokalistat (4–6 viikon kierto) laaditaan ennakkoon ja ne ovat 
asiakkaiden ja omaisten nähtävillä. Ruokalistoissa huomioidaan 
perinneruoat ja vuodenaikojen vaihteluun kuuluvat sesonkiruoat.

Ruokailuajat on määritelty ja myös ne ovat asiakkaiden ja omais-
ten nähtävillä. Asiakkaat voivat osallistua ruokalistojen suunnitte-
luun ja heidän toiveitaan toteutetaan.

Palveluntuottaja kerää asiakkailta säännöllisesti palautetta ruo-
asta ja hyödyntää sitä ateriapalvelun kehittämisessä.

Asiakkailla on mahdollisuus päivittäiseen ruokailuun yhteisissä ti-
loissa. Tarvittaessa ruoka tarjoillaan asiakkaan omaan huoneeseen.

Ruoan kanssa tekemisissä olevalla henkilökunnalla on elintar-
vikelain edellyttämä hygieniapassi. Palveluntuottajalla on ohjeis-
tus hygieniasta (mm. käsihygienia). Elintarvikehuollon omavalvon-
tasuunnitelma on tehty ja hyväksytty. Suunnitelma on nähtävillä 
asumisyksikössä.

Palveluasumisyksikössä on suunnitelma siitä, miten ravitse-
muksesta huolehditaan ongelmatilanteissa kohderyhmä huomi-
oiden.

6.2.3  Tukipalvelut

Tukipalvelu sisältää turvapalvelun (henkilökunta läsnä ympäri vuo-
rokauden), siivouksen (sisältää wc-paperit ja roskapussit), pyykin-
pesun (tavallinen konepesu, sisältää pesuaineet) ja talossa tapah-
tuvan virkistystoiminnan. 

Palvelutuottaja vastaa yleisten hoito- ja kulutustarvikkeiden riit-
tävästä ja säännöllisestä hankinnasta omalla kustannuksellaan 
(esim. peseytymistuotteet, perusihovoiteet, vessapaperi). Erityiset 
henkilökohtaiset hygieniatarvikkeet ja itse hankitut tai hoitotarvike-
jakeluna saadut hoitotarvikkeet (vaipat, katetrit, haavanhoitotuot-
teet) asiakas tuo mukanaan lyhytaikaishoitojaksolle.

6.2.4  Turvallisuus

Asiakas saa halutessaan aina henkilökohtaisesti yhteyden henki-
lökuntaan vuorokaudenajasta riippumatta.

Palveluntuottajalla on hoitajakutsujärjestelmä (hälytyspainike, 
turvaranneke, puhelimen yhteydessä oleva hälytysmahdollisuus, 
kulunvalvonta tai riittävä muu järjestely). Järjestelmä laitteineen 
sisältyy tarjottavan palvelun hintaan, kuten myös hälytysten pe-
rusteella tapahtuvat auttamiskäynnit.

Yöhoitaja kiertää asumisyksikössä asiakkaiden kunnon ja toi-
mintakyvyn edellyttämällä tiheydellä ja kirjaa kierroksista synty-
neet poikkeukselliset havainnot. 

Asiakkaiden hoidontarpeeseen perustuva kahden autettavuus 
on turvattava kaikkina vuorokaudenaikoina.

Palveluntuottaja pitää asumisyksikön piha-alueet turvallisina ja 
kulkureitit esteettöminä.

Palveluntuottajalla on kirjalliset ohjeet menettelytavoista seu-
raavissa tilanteissa: huonomuistisen asiakkaan turvallisuuden var-
mistaminen, kaatumavaara-asiakkaan tunnistaminen, puuttumi-
nen asiakkaan kaltoinkohteluun, asiakkaan liikkumisvapauden ra-
joittaminen sekä toimiminen muissa erityistilanteissa (esim. eva-
kuointi, ensiapu, väkivalta tai kadonneen asiakkaan etsintä). Asu-
misyksikön henkilökunta harjoittelee tilanteissa toimimista sään-
nöllisesti. Harjoitukset ja korjaavat toimenpiteet dokumentoidaan.

Asumisyksiköllä on pelastusviranomaisten hyväksymä palo- ja 
pelastussuunnitelma. Asumisyksikön henkilökunta on harjoitellut 
suunnitelman toimivuutta käytännössä ja paloturvallisuuskoulu-
tusta järjestetään säännöllisesti. Turvallisuusselvitys on tehty ja 
asumisyksiköllä on pelastustoimen lainsäädäntöön perustuva tur-
vallisuussuunnitelma, jossa on kartoitettu sisäiset ja ulkoiset uh-
katekijät. Palveluntuottaja ilmoittaa tilaajalle tapahtuneet hälytyk-
set ja niistä aiheutuneet seuraamukset.

Palveluntuottaja huolehtii riskikartoitusten säännöllisestä teke-
misestä. Korjaavat toimenpiteet dokumentoidaan.

Palveluntuottajalla on kiinteistöä ja irtaimistoa sekä omaa toi-
mintaansa koskeva kattava ja voimassa oleva vakuutus. Palve-
luntuottajalla on vastuuvakuutus henkilö- ja esinevahinkojen va-
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ralta. Palveluntuottajia suositellaan ohjeistamaan asiakkaita otta-
maan kotivakuutuksen.

Palveluntuottaja noudattaa Jyväskylän kaupungin potilas- ja 
asiakasturvallisuussuunnitelman ohjeita.

6.2.5  Siivous ja pyykkihuolto

Palveluntuottaja tarjoaa asiakkaiden käyttöön tarvittavat vuode-
vaatteet (patja, peitot, tyynyliinat ja muut vuoteessa tarvittavat 
tarvikkeet, kuten siirtolakanat, tekstiilivuodesuojat jne.) ja liina-
vaatteet. Näiden pesusta ja muusta käsittelystä vastaa palve-
luntuottaja. Vaatehuoltoon sisältyy asiakkaiden vaatteiden puh-
taudesta huolehtiminen tarvittaessa (normaali konepesu). 
Pyykinpesussa käytetään ympäristöystävällisiä ja allergiaoireita 
aiheuttamattomia tuotteita.

Palveluntuottaja huolehtii asiakashuoneiden päivittäisestä siis-
teydestä. Palveluntuottajalla on kirjallinen siivoussuunnitelma, 
joka on asumisyksikössä asiakkaiden ja omaisten nähtävillä. Sii-
voussuunnitelmassa on määritelty puhtaustaso, vastuut, tehtävät 
ja siivousaikataulu. Siivousta hoitavalla henkilökunnalla on riittävä 
osaaminen. Asumisyksikön yhteisten tilojen sekä asiakashuonei-
den yleisilme on siisti. Asumisyksikössä on kirjallinen jätehuolto-
suunnitelma, jossa on määritelty vastuut ja tehtävät.

Siivoukseen kuuluvat tarvittavat aineet ja välineet, ylläpito- ja 
viikkosiivous sekä vuosittainen suursiivous. Asumisyksikössä päi-
vittäinen siistiminen on osa jokapäiväistä huolenpitotyötä. Hoi-
totoimenpiteiden yhteydessä tarkistetaan, että asiakashuone on 
kunnossa, pyyhitään tahrat, viedään roskat, oiotaan tekstiilit ja ote-
taan roskat lattioilta. Asiakashuoneen viikkosiivous sisältää imu-
roinin, lattioiden kosteapyyhinnän, mattojen tuuletuksen kahdes-
ti kuukaudessa, hygieniatilojen perussiivouksen sekä huolehtimi-
sen asunnon yleisestä järjestyksestä. Suursiivous on kerran vuo-
dessa tapahtuva perusteellinen siivous, johon sisältyvät vaate- ja 
keittiökaappien sekä parveketilan puhdistus ja järjestäminen sekä 
ikkunoiden ja parvekelasien pesu.

Palveluntuottaja vastaa siivouksesta asiakkaan vaihtumisen yh-
teydessä.

6.2.6  Virkistystoiminta, kuntoutus ja 
 kuntouttava työote

Palveluntuottaja järjestää asiakkailleen toiminnallisia ryhmiä ja/
tai keskusteluryhmiä sekä viriketoimintaa päivittäin. Lisäksi asi-
akkaille järjestetään juuri heidän tarpeilleen soveltuvia liikunta-
ryhmiä. Toiminnan tavoitteena on ylläpitää ja parantaa asiakkai-
den fyysistä, psyykkistä, kognitiivista ja sosiaalista toimintakykyä.

Lyhytaikaishoidon asiakkaille järjestetään tavoitteellista yksilöl-
listä tai ryhmämuotoista kuntoutusta (vähintään 30 minuuttia) vä-
hintään 2 kertaa viikossa/asiakas. Kuntoutussuunnitelman laatii 
kuntoutusalan ammattilainen. Lyhytaikaishoitojakson tarkoitukse-

na on tukea asiakkaan kotona pärjäämistä omaishoidon turvin. 
Asiakkaalla on mahdollisuus yhteisölliseen toimintaan. Asiak-

kaiden niin toivoessa järjestetään yksikössä myös asiakkaiden us-
kontokunnan mukaisia hengellisiä tilaisuuksia. Asiakkaat voivat 
osallistua virkistysohjelman, retkien sekä asumisyksikössä järjes-
tettävien tapahtumien ja juhlien suunnitteluun ja järjestämiseen. 
Edellä mainittua toimintaa toteuttavat hoitajat sekä ulkopuoliset 
yhteistyötahot. Viikko-ohjelma on näkyvillä yksikössä.

Asiakkaalla on hänen kuntonsa niin salliessa mahdollisuus päi-
vittäiseen ulkoiluun tarpeen mukaisesti avustettuna. Mikäli yksi-
kössä on parvekkeet ja/tai terassit, niiden käyttö on mahdollistet-
tava myös apuvälineitä käyttäville. Myös vuoteen siirtäminen te-
rassille tai parvekkeelle on toivottavaa.

Asiakas voi liikkua yhteisissä ja turvallisissa tiloissa osallistuen 
asumisyksikön askareisiin ja päivittäisiin toimintoihin (esimerkik-
si oman huoneen siivous, pöydän pyyhkiminen). Tarpeen mukaan 
huomioidaan hygieniamääräykset. Asiakkailla on oltava mahdol-
lisuus olla osallinen asumisyhteisössään toimintakyvystään riip-
pumatta.

Asiakkaan toimintakykyä tuetaan ja ylläpidetään kokonaisvaltai-
sesti. Käytössä on kuntouttava työote kaikissa päivittäisissä toi-
minnoissa huomioiden fyysiset, sosiaaliset ja psyykkiset voima-
varat. Asiakas toimii itsenäisesti omien voimavarojensa puitteis-
sa päivittäisissä toiminnoissa. Tarvittaessa lyhytaikaishoitojaksol-
la avustetaan apuvälineiden käytössä ja välineiden kunnon tar-
kastuksessa, arvioidaan apuvälineiden tarvetta ja ohjataan nii-
den hankkimisessa yhteistyössä Jyten fysio- ja toimintaterapian 
kanssa.

6.3  Palveluntuottajan henkilökunnan   
 pätevyysvaatimukset

Henkilöstön määrä ja rakenne
Henkilöstön määrää ja mitoitusta laskettaessa noudatetaan 
ikäihmisten palvelujen laatusuositusta (STM 2017:6). Tehtävä-
rakenteen suunnittelussa on noudatettava lakia sosiaalihuollon 
ammattihenkilöistä (817/2015) sekä terveydenhuollon ammat-
tihenkilöistä annettua lakia (559/1994) ja asetusta (564/1994).

Hoitohenkilökunnan määrä on mitoitettu asiakkaiden tarpeiden 
ja toimintakyvyn mukaan huomioiden myös erityisosaamista edel-
lyttävien asiakkaiden määrä.

Asumisyksikössä on nimetty vastuuhenkilö, joka työskentelee 
yksikössä täysipäiväisesti. Vastuuhenkilöllä on ylempi sosiaali- tai 
terveysalan korkeakoulututkinto, sosiaali- tai terveysalan korkea-
koulututkinto tai vastaava aikaisempi tutkinto ja vähintään kah-
den (2) vuoden työkokemus vanhustyöstä sekä kokemusta/kou-
lutusta esimiestyöstä.

Henkilöstömäärää suunniteltaessa on varmistettava mitoituk-
sen joustavuus (mm. poissaolojen korvaaminen sijaisilla).

Tarvittava hoito on turvattava vuorokauden kaikkina aikoina.
Asumisyksikössä tulee olla käytettävissä sairaanhoitajan työpa-
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nosta seitsemänä päivänä viikossa.
Jokaisessa työvuorossa yksikön lääkehoidosta vastaa vähintään 

lääkehoitokoulutuksen saanut lähihoitaja. 
Tukipalveluihin on varattava riittävä määrä henkilöstömitoitus-

ta, joka ei sisälly hoitohenkilökunnan mitoitukseen.

Henkilöstön ammatillinen osaaminen
Henkilökunnan ammatillisen osaamisen on vastattava asiakkai-
den hoidon ja hoivan tarpeita niin, että asiakasta ei tarvitse siir-
tää yksiköstä muulloin kuin hänen ollessaan sairaalahoidon tar-
peessa.  

Asumisyksikön henkilöstöllä on riittävä suomen suullinen ja kir-
jallinen kielen taito ottaen huomioon henkilön työtehtävät.

Palveluntuottajan henkilöstöllä on taidot tehdä yhteistyötä asi-
akkaiden, heidän omaistensa ja läheistensä sekä hyvinvointi-, kult-
tuuri- ja vapaa-aikapalveluiden toimijoiden sekä tilaajan kanssa.

Palveluntuottaja huolehtii asumisyksikön henkilöstön ammatti-
taidon säilymisestä ja kehittämisestä sekä lakisääteisen täyden-
nyskoulutuksen järjestämisestä.

Hoitotyöhön osallistuvalla henkilöstöllä tulee olla ”Turvallinen 
lääkehoito – opas lääkehoitosuunnitelman tekemiseen sosiaali- ja 
terveydenhuollossa” (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 14/2015) 
mukainen lääkehoidon osaaminen.

Hoitohenkilöstöllä tulee olla voimassa olevat ensiapukoulutuk-
set, lääkeluvat ja hygieniapassit.

Palveluntuottaja huolehtii siitä, että vaativampia sairaanhoidol-
lisia tehtäviä varten yksikössä on riittävästi sairaanhoitajan tai ter-
veydenhoitajan koulutuksen saaneita työntekijöitä. Tällaisia tehtä-
viä ovat mm. vaativat lääkehoidot (lääkeinfuusiopumput, suonen-
sisäinen lääkehoito) ja korvien tutkiminen ja huuhtelu. Edellä mai-
nitut laillistetut terveydenhuollon ammattihenkilöt toimivat myös 
ammatillisina asiantuntijoina sairaanhoidollisissa tehtävissä yksi-
kön muulle henkilöstölle.

Palveluntuottajan on huolehdittava henkilökuntansa riittäväs-
tä hoitotyön kirjaamiseen ja tietojärjestelmiin liittyvästä osaami-
sesta ja kouluttamisesta. Koulutukseen kuluva aika on palvelun-
tuottajan työntekijöille työaikaa, jonka kustannuksista vastaa pal-
veluntuottaja.

6.4  Palveluntuottajan toimitiloja koskevat  
 vaatimukset

Palveluntuottajan LAH-palvelua tuottava yksikkö sijaitsee Keski-
Suomen maakunnan alueella.

Palveluntuottajan tarjoamien palveluiden ja tilojen tulee vastata 
Aluehallintoviraston/Valviran myöntämää toimilupaa. Kyseessä on 
lyhytaikaishoito asumisyksikössä itsenäisessä asunnossa tai ryh-
mäkodissa olevassa omassa huoneessa. Asiakkaat voivat oleskel-
la, liikkua ja toimia asumisyksikössä esteettömästi ja turvallisesti. 
Yhteistilat soveltuvat asiakkaiden käyttöön. Tiloissa on mahdollista 
järjestää kuntouttavaa toimintaa ja yhteisiä tilaisuuksia. Jos asu-

misyksikön tilat ovat useassa kerroksessa, niiden välillä on hissi.
Asiakkaalla on käytössään esteetön henkilön käyttöön soveltuva 

oma huone ja wc-pesutila, jossa on tarvittavat tukikahvat ja jonka 
oven saa suljettua. Tilat mahdollistavat sängyn ja apuvälineiden 
liikuttelun pois huoneesta.

Huoneissa on vähintään seuraava kalustus ja varustelu: asiak-
kaan tarpeen mukainen sänky tarvittavine lisätarvikkeineen (esim. 
sähkötoiminen säätösänky ja laidat), patja ja vuodevaatteet, muut 
liinavaatteet, vaatekaappi ja lukittava säilytysmahdollisuus. Läh-
tökohtana on se, että asiakkaan ei tarvitse tuoda mukanaan kuin 
ne henkilökohtaiset tarvikkeet, joita seteli ei sisällä.

Asumisyksikössä on asiakkaiden käyttöön yhteisiä tiloja ruokai-
lua ja oleskelua varten. 

Asumisyksikön tiloista on fyysisesti esteetön pääsy ulkoile-
maan. Ympäristö pidetään mahdollisuuksien mukaan viihtyisä-
nä. Myös muistisairaan turvalliseen ulkoiluun on kiinnitettävä huo-
miota ja turvattava se esimerkiksi piha-alueen aitaamisella, ellei 
hoitajan jatkuvaa läsnäoloa voida järjestää.

Tilojen, laitteiden ja koneiden ylläpidosta ja huollosta on kun-
nossapito- ja hygieniasuunnitelmat. Palveluntuottaja on nimennyt 
vastuuhenkilön ja vastaa em. kustannuksista itse.

Asumispalveluyksikön hankintavastuulle kuuluvat asiakkaiden 
yhteiskäytössä olevat apuvälineet sekä välineet, joiden käytön ta-
voitteena on henkilökunnan ergonomian ja työturvallisuuden pa-
rantaminen. 

Palveluntuottajalla tulee olla varattuna riittävä määrä yleisiä 
apuvälineitä (suhteessa asiakasmäärään) asiakkaiden käyttöön 
(esimerkkejä apuvälineistä: pyörätuoli, pyörällinen suihkutuoli, pe-
supaari, nousutuki, tukikahva, säädettävä sänky, wc-koroke, hen-
kilösiirron ja noston apuvälineet) niissä tilanteissa, jolloin niitä 
ei myönnetä lääkinnällisen kuntoutuksen perusteella (sosiaali- ja 
terveysministeriön asetus lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinei-
den luovutuksesta 1363/2011). Palveluntuottajan itse hankkimi-
en apuvälineiden huolto- ja puhdistusvastuu on palveluntuottajal-
la. Apuvälineiden laadun ja määrän tulee olla asiakkaiden toimin-
takykyä ja hoitoisuutta vastaava. Palveluntuottaja ohjaa ja neuvoo 
asiakasta apuvälineiden käytössä sekä huolehtii siitä, että apuvä-
lineet ovat toimivia ja turvallisia.

6.5  Palvelusetelin arvo

Kunta maksaa palveluntuottajalle palvelusetelin arvon toteutuneil-
ta hoitovuorokausilta.

Asiakas maksaa palveluntuottajalle asiakasosuuden eli asiakas-
maksun sekä lisäksi ylimenevän osan, mikäli asiakkaan valitse-
man palveluntuottajan vuorokausihinta on suurempi kuin perus-
turvalautakunnan vahvistama vuorokausihinta. 

Vuorokausi  =  24 tuntia. Esimerkiksi yhdestä vuorokaudesta: 
saapuminen klo 12 ja lähtö klo 12.
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Vuorokausihinta  =  Perusturvalautakunnan vahvistama vuoro-
kausihinta. Vuorokausihinta sisältää hoidon, hoivan, ateriat sekä 
kaikki asumisen kustannukset (myös kiinteistökulut, sähkö ja 
vesi). Vuorokausihinta ei sisällä lääkkeitä, henkilökohtaisia hy-
gieniatarvikkeita, henkilökohtaisia hoitotarvikkeita, vaatteita tms. 
henkilökohtaisia tarvikkeita.

Palveluntuottajan vuorokausihinta = Palveluntuottajan palve-
lustaan määrittelemä vuorokausihinta.

Asiakasmaksu = Palvelusetelillä toteutettavasta lyhytaikaishoi-
dosta peritään asiakasmaksu.

Asiakasosuus = Asiakasmaksu + lisäksi mahdollinen palvelun-
tuottajan vuorokausihinnan ja perusturvalautakunnan vahvista-
man vuorokausihinnan erotus. Palveluntuottaja laskuttaa koko 
asiakasosuuden asiakkaalta.

Palvelusetelin arvo = Perusturvalautakunnan vahvistamasta 
vuorokausihinnasta vähennetään asiakasmaksu. Palveluntuotta-
ja laskuttaa kunnalta palvelusetelin arvon toteutuneilta hoitovuo-
rokausilta.

6.6  Laskutus ja palvelutapahtuman 
 kirjaaminen palse.fi-portaaliin

Palvelusetelin saanut asiakas tekee palveluntuottajan kanssa so-
pimuksen palvelusta. Tätä sopimussuhdetta koskevat sopimuk-
sen sisällön mukaan määräytyvät kuluttajaoikeuden ja sopimusoi-
keuden säännökset ja oikeusperiaatteet (esim. palveluntuottajalla 
oikeus periä maksua ”ilman perusteita” tapahtuneesta äkillises-
tä peruuntumisesta). Palveluntuottaja määrittelee sovitun jakson 
peruutusehdot.

Palveluntuottaja laskuttaa asiakkaalta asiakasosuuden sekä 
kunnalta palvelusetelin arvon kuukausittain jälkikäteen. Lasku-
tuksen perusteena on kunnan tekemä palvelupäätös. Palvelun-
tuottaja laskuttaa kunnalta palvelusetelin arvon toteutuneilta hoito-
vuorokausilta. Ennen laskutusta palveluntuottaja tarvittaessa var-
mistaa päätöksentekijältä omaishoitajan vapaan ja muiden hoito-
vuorokausien määrän. 

Palveluntuottaja kirjaa palvelutapahtumat eli asiakkaan toteu-
tuneet hoitovuorokaudet palse.fi-portaaliin. Palvelutapahtumakir-
jaukset ovat ehto palvelun laskuttamiselle. Tapahtumakirjaukset 
on tehtävä 30 päivän sisällä palvelun antamisesta. Palveluntuot-
taja voi laskuttaa Jyväskylän kaupunkia vain toteutuneilta hoito-
vuorokausilta. 

Jos asiakas jättää maksamatta palveluntuottajan laskuttaman 
omavastuuosuuden, palveluntuottaja huolehtii itse maksuneuvot-
teluista sekä mahdollisesta perinnästä. Jyväskylän kaupunki ei 
vastaa asiakkaan mahdollisesti maksamatta jääneistä asiakas-
maksuosuuksista.

6.7  Tietojärjestelmävaatimukset, 
 kustannukset ja kirjaaminen 

Palveluntuottaja ilmoittaa ensimmäisestä varatusta LAH-jaksosta 
päätöksen tehneelle palveluohjaajalle, joka nostaa asiakkaan Effi-
ca-asiakastietojärjestelmän asiakasryhmään.

Palveluntuottaja kirjaa Effica-asiakastietojärjestelmään tulotilan-
teessa hoito- ja kuntoutussuunnitelman, jakson aikana hoitotyö-
hön liittyvät asiakastiedot sekä kotituessa yhteenvedon jaksosta.

Effica-asiakastietojärjestelmä
Palveluntuottaja maksaa tilaajalle vuosimaksua yhdestä virtuaa-
lityöaseman käytöstä (1 036 e/v vuonna 2017), joka kattaa vir-
tuaaliyhteyden (1 tunnus/työasema) ja Effica-tuen sekä tilaajan 
hankkiman Effica-lisenssin käytön. Palveluntuottaja sitoutuu hank-
kimaan tilaajan tietohallinnon vaatimusten mukaiset tietokoneet, 
joihin Jyväskylän kaupunki asentaa Effica-potilasjärjestelmän tai 
virtuaaliyhteyden sekä niihin liittyvät järjestelmät. 

Kirjaaminen tehdään tilaajan toimintaohjeiden ja periaatteiden 
mukaisesti (Jyväskylän kaupungin vanhuspalveluiden kirjaamis-
ohje) lainsäädännön vaatimuksia noudattaen.

Palveluntuottaja noudattaa tilaajan Efficaan liittyviä tietoturva-, 
turvallisuus- ja käyttöehtoja. 

Tilaaja järjestää palveluntuottajan työtekijöille Effica-järjestel-
män käyttöön liittyvän koulutuksen palvelun alkaessa. Sen jäl-
keen palveluntuottajan työntekijöiden tulee osallistua tilaajan jär-
jestämiin/osoittamiin Effica-koulutuksiin, joista ilmoitetaan aina 
erikseen. Tällä välin koulutuksesta vastaa palveluntuottaja. 

Palveluntuottajalla tulee olla järjestelmä tai kirjattu toimintata-
pa poikkeamatilanteiden dokumentointia varten ja menettelytavat 
poikkeamien käsittelyyn.

6.8  Laadunhallinta, valvonta   

Laadunhallinta
Yksiköllä on ajan tasalla oleva omavalvontasuunnitelma ja oma-
valvonnasta vastaava henkilö on nimetty siten kuin laki yksityisis-
tä sosiaalipalveluista (922/2011) edellyttää.

Palveluntuottaja huolehtii asumisyksikössä asiakkaiden itse-
määräämisoikeuden toteutumisesta ja kunnioittamisesta, oikeu-
denmukaisuudesta ja hyvästä kohtelusta sekä yksilöllisyyden ja 
turvallisuuden takaamisesta. 

Asumisyksikön toiminta-ajatus ja arvot on määritelty kirjallises-
ti ja ne näkyvät toiminnassa.

Henkilöstön vastuut ja valtuudet (tehtävänkuvat) on määritel-
ty kirjallisesti.

Asumisyksikön keskeiset laatuvaatimukset ja -tavoitteet on mää-
ritelty kirjallisesti.

Asumisyksikössä käytetään yleisesti hyväksyttyjä hoito-ohjeita, 
kuten käypä hoito -suosituksia, sekä Terveyden ja hyvinvoinnin 
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laitoksen ohjeita.
Asumisyksiköllä on kirjallinen, sosiaali- ja terveysministeriön oh-

jeiden mukainen lääkehoitosuunnitelma. Lääkehoidosta vastaa-
va henkilö on nimetty. Lääkehoitosuunnitelma on lääkärin hyväk-
symä. Henkilöstön lääkehoidon osaamisesta ja myönnetyistä lu-
vista on ajan tasalla oleva luettelo (Turvallinen lääkehoito -opas 
THL 14/2015).

Yksiköllä on kirjalliset hygieniaohjeet ja ohjeet erityistilanteisiin. 
Hygieniasta vastaava henkilö on nimetty. 

Palveluntuottaja kerää asiakaspalautetta asiakkailta ja näiden 
läheisiltä vuosittain. Tulokset toimitetaan tilaajalle. Palaute doku-
mentoidaan ja sitä hyödynnetään asumisyksikön toiminnan ke-
hittämisessä.

Tilaaja varaa itselleen oikeuden määritellä oman asiakastyyty-
väisyyskyselynsä sisällön ja ajankohdan. Palveluntuottaja toteut-
taa kyselyn ja toimittaa sen tulokset tilaajalle.

Palveluntuottajan asumisyksikkö puuttuu jokaiseen asiakasrek-
lamaatioon ilman tarpeetonta viivytystä. Mikäli reklamaatio ha-
vaitaan perustelluksi, palveluntuottaja korjaa tilanteen viipymät-
tä kaikin kohtuullisena pidetyin keinoin. Kaikki reklamaatiot do-
kumentoidaan ja ilmoitetaan kirjallisesti vanhuspalveluiden val-
vontatiimille.

Palveluntuottajalla on kirjallinen suunnitelma ympäristöasioiden 
huomioimisesta palvelussa.

Vaadittava raportointi ja valvonta
Palveluntuottaja toimittaa vaadittavat raportit tilaajalle tilaajan 
määrittelemän aikataulun mukaan.

Palveluntuottaja toimittaa tilaajalle vuosittain tilinpäätöksen ja 
toimintakertomuksen. 

Tilaajalla on oikeus tehdä valvonta- ja auditointikäyntejä.
Palveluntuottaja raportoi tilaajalle valvontakäynnin yhteydessä 

asumisyksikön henkilöstön määrän ja koulutuksen sekä voimas-
sa olevat lupatodistukset.

Mikäli palveluntuottaja käyttää alihankkijoita, alihankkijoiden 
henkilöstöllä on tilaajavastuulain tarkoittamat kuvalliset henkilö-
tunnisteet ja tilaajalle toimitetaan kuvallinen lista asumisyksikös-
sä työskentelevistä alihankkijoiden edustajista. Kuvallinen lista on 
nähtävillä myös asumisyksikössä. Lista pidetään aina ajan tasalla. 

6.9  Lainsäädäntö ja viranomaisohjeet

Palvelun sekä palveluntuottajan toiminnan on täytettävä lainsää-
dännön sekä viranomaismääräysten ja -ohjeistusten palvelun tar-
joamiselle asettamat vaatimukset, joihin palveluntuottaja on vel-
vollinen perehtymään.

Palvelun tarjoamista ohjaavat mm. seuraavat keskeiset sään-
nökset ja laatusuositukset:
•	 laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/ 

2009)
•	 sosiaalihuoltolaki (710/1982) ja -asetus (607/1983)

•	 kansanterveyslaki (6/1972)
•	 terveydenhuoltolaki (1326/2010)
•	 laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992)
•	 laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 

(812/2000)
•	 henkilötietolaki (523/1999)
•	 laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä 

iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012)
•	 laki terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä (559/1994)
•	 laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuus-

vaatimuksista (272/2005)
•	 laki (734/1992) ja asetus (912/1992) sosiaali- ja tervey-

denhuollon asiakasmaksuista
•	 laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtion-

osuudesta (733/1992)
•	 laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011)
•	 pelastustoimilaki (561/1999) ja valtioneuvoston asetus pe-

lastustoimesta (787/2003)
•	 elintarvikelaki (23/2006)
•	 tilaajavastuulaki (1233/2006)
•	 työturvallisuuslaki (738/2002)
•	 työterveyshuoltolaki (1383/2001)
•	 kielilaki (423/2003)
•	 laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999)
•	 ikäihmisten palvelujen laatusuositus (STM 2017:6)
•	 valtion ravitsemusneuvottelukunnan ravitsemussuositukset 

ikääntyneille (2010)

6.10  Palveluntuottajan ilmoittaman hinnan 
 tarkistaminen

Palveluntuottaja voi tarkistaa palvelusetelipalveluhintojaan kor-
keintaan kerran kalenterivuodessa. Jyväskylän kaupunki ilmoit-
taa palveluntuottajille ajankohdan, jolloin hinnanmuutokset on 
mahdollista tehdä palse.fi-portaaliin.
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7.1 Palvelun kuvaukset ja myöntämiskriteerit

Lasten ja nuorten neuropsykiatrisen tuen palveluseteli on tarkoi-
tettu jyväskyläläisille lapsille ja nuorille ja heidän perheilleen. Pal-
velusetelin voi saada palveluohjauksen ja palveluarvioinnin pe-
rusteella viranhaltijapäätöksellä. Palveluseteli kohdennetaan 
4–18-vuotiaille lapsille ja nuorille, joilla on neuropsykiatrisen 
tuen tai oppimisvaikeuksien lisäarvioinnin tarvetta. Lasten ja nuor-
ten neuropsykiatriset häiriöt ovat ensisijaisesti kehityksellisiä ai-
vojen toimintaan liittyviä häiriöitä. Niihin liittyy kuitenkin usein 
samanaikaisia psykiatrisia ongelmia. Joillakin neuropsykiatrisilla 
häiriöillä on ennen kaikkea voimakas vaikutus sosiaaliseen kans-
sakäymiseen. 

Palveluseteli on vaihtoehto Jyväskylän kaupungin itse tuottamal-
le tai ostamalle palvelulle. Palvelusetelillä ostetun neuropsykiat-
risen tuen ja oppimisvaikeusarvioinnin tulee vastata sisällöltään 
Jyväskylän kaupungin omaa palvelua.

Palvelusetelikohtaiset kuvaukset:

1. Neuropsykologinen arviointi
Neuropsykiatrinen arviointi, laaja ja suppea. Sisältää myös oppi-
misvaikeuksien lisäarvioinnin. Tarpeenmukainen erikoislääkärin 
lausunto tuotetaan julkisista palveluista. 

Laaja arviointi:
•	 lapsen tai nuoren kognitiivisten taitojen laaja tutkimus ja 

perehtyminen arjen tilanteeseen (koti, koulu, muu vapaa-ai-
ka), kehityshistoriaan ja aikaisempiin asiakirjoihin ja näistä 
saatavan tiedon kokoaminen (esimerkiksi haastattelut, ky-
selylomakkeet, luokkatilanteen havainnointi)

•	 kootun tiedon pohjalta neuvottelut yhteistyökumppanien 
kanssa ja tukitoimien suunnittelu lapsen tai nuoren, van-
hempien, koulun henkilökunnan sekä muiden keskeisten 
toimijoiden kanssa. 

•	 enintään 25 x 45 min
•	 myönnettyyn setelimäärään voidaan sisällyttää 1–8 x 45 

min muuhun asiakastyöhön 

Suppea arviointi:
•	 perustason psykologiset tutkimukset ja alkuarviointi tehty 

aiemmin 
•	 perustason psykologin ja neuropsykologin yhteinen arvio 

kootun tiedon pohjalta 
•	 tukitoimien suunnittelu lapsen tai nuoren, vanhempien, 

koulun henkilökunnan sekä muiden keskeisten toimijoiden 
kanssa.    

•	 enintään 12 x 45 min
•	 myönnettyyn setelimäärään voidaan sisällyttää 1–5 x 45 

min muuhun asiakastyöhön 

7. Lasten ja nuorten neuropsykiatrisen tuen palveluseteli

2. Neuropsykiatrinen valmennus
•	 lähtökohtana lapsen tai nuoren omien voimavarojen ja 

osaamisen vahvistaminen ja hyödyntäminen
•	 sisältää asioiden jäsentämistä, tiedon jakamista ja ohja-

usta sekä tarvittavaa yhteistyötä lapsen/nuoren verkos-
tojen kanssa

•	 toteutetaan tarvittaessa kotiin tai muuhun lapsen/nuo-
ren elinympäristöön vietävänä tukena

•	 perhekohtainen valmennus toteutetaan pääasiassa kotiin 
vietävänä tukena perheenjäsenten tarpeet huomioiden

•	 valmennus enintään 20 x 45 min
•	 myönnettyyn setelimäärään voidaan sisällyttää 1–5 x 45 

min muuhun asiakastyöhön

3. Neuropsykiatrinen kuntoutus
•	 tavoitteena lieventää lapsen/nuoren kognitiivisia ja käyt-

täytymiseen liittyviä vaikeuksia
•	 perustuu neuropsykologisessa tutkimuksessa arvioituun 

kuntoutustarpeeseen ja siinä määriteltyihin kuntoutusta-
voitteisiin

•	 toteutetaan sekä yksilöllisenä kuntoutusjaksona tai ryh-
mäkuntoutuksena

•	 kuntoutus enintään 30 x 45 min
•	 myönnettyyn setelimäärään voidaan sisällyttää 1–10 x 

45 min muuhun asiakastyöhön

7.2 Palvelun sisältövaatimukset

Palveluntuottajan antamat neuropsykiatrisen tuen palvelut vastaa-
vat vähintään sitä tasoa, jota edellytetään vastaavalta kunnalliselta 
toiminnalta. Palveluntuottaja noudattaa hyviä arviointi- ja kuntou-
tuskäytäntöjä. Hyvällä arviointi- ja kuntoutuskäytännöllä tarkoite-
taan Kelan ja julkisen palvelun noudattamia käytäntöjä, jotka pe-
rustuvat kokemusperäiseen ja tieteelliseen tietoon pohjautuvaan 
vaikuttavuusnäyttöön.

Palveluntuottaja sitoutuu siihen, että palveluseteliä käytetään 
vain siihen palvelusetelituotteeseen, joka myöntämispäätökses-
sä on määritelty.

Neuropsykiatrista tukea voidaan tarpeen mukaisesti toteuttaa 
myös etäpalveluna sähköisen palvelualustan avulla.

                                                         

7.3 Palveluntuottajan henkilökunnan   
 pätevyysvaatimukset 

Henkilökunnan tulee täyttää sosiaali- ja terveydenhuollon henki-
löstölle asetetut lakisääteiset vaatimukset. Neuropsykiatrista tukea 
ja oppimisvaikeusarviointeja toteuttavalta henkilöstöltä edellyte-
tään sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettujen 
lakien (817/2015 ja 559/1994) mukaista oikeutta harjoittaa ky-
seistä ammattia. Palveluntuottaja vastaa siitä, että neuropsyki-
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atrista tukea ja oppimisvaikeusarviointeja toteuttava henkilöstö 
täyttää laissa säädetyt kelpoisuusehdot ja suorittaa vain sellaisia 
työtehtäviä, joihin heillä on säännösten tai valtakunnallisten oh-
jeiden mukainen oikeus. 

Palkatessaan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstöä, 
palveluntuottaja sitoutuu tarkistamaan henkilön tiedot Valviran yl-
läpitämästä rekisteristä. Palveluntuottaja huolehtii henkilöstönsä 
ammattitaidon ylläpidosta ja täydennyskoulutuksesta. 

Palveluntuottaja sitoutuu tarkistamaan henkilökunnan rikosre-
kisteriotteet niiden osalta, jotka vastaavat alaikäisten (alle 18-vuo-
tiaiden) potilaiden hoidosta. 

Palvelusetelikohtaiset pätevyysvaatimukset: 
 

Neuropsykologinen arviointi
Neuropsykiatrista arviointia toteuttavalta henkilöltä edellytetään 
neuropsykologin tai kehityksen ja kasvatuksen erikoispsykologin 
pätevyyttä tai riittävää perehtyneisyyttä ja kokemusta (vähintään 
kaksi vuotta) neuropsykiatristen vaikeuksien kanssa työskentelys-
tä neuropsykologin tai kehityksen ja kasvatuksen erikoispsykologin 
työparina sekä työn tekemistä neuropsykologin työnohjauksessa. 

  
Neuropsykiatrinen valmennus
Neuropsykiatrista valmennusta toteuttavalta henkilöltä edellyte-
tään amk-tasoista sosiaali- tai terveydenhuollon koulutusta (mm. 
sosionomi, sairaanhoitaja, toimintaterapeutti, fysioterapeutti). 
Myös aiemmat edellä mainitut opistotasoiset tutkinnot sekä yh-
teisöpedagogin (amk) tutkinto hyväksytään peruskoulutukseksi. 
Lisäksi edellytetään neuropsykiatrisen valmentajan koulutus (laa-
juus vähintään 20 op) sekä vähintään kahden vuoden kokemus 
(yhteensä kahdeksan neuropsykiatrisen valmennuksen asiakkuut-
ta) neuropsykiatrisesta valmennuksesta.

Neuropsykiatrinen kuntoutus
Yksilöllistä ja parien neuropsykiatrista kuntoutusta toteuttavalta 
henkilöltä edellytetään neuropsykologin koulutus tai kehityksen 
ja kasvatuksen erikoispsykologin pätevyys tai riittävää perehtynei-
syyttä ja kokemusta (vähintään kaksi vuotta) neuropsykiatristen 
vaikeuksien kanssa työskentelystä neuropsykologin tai kehityksen 
ja kasvatuksen erikoispsykologin työparina sekä työn tekemistä 
neuropsykologin työnohjauksessa. Ryhmäkuntoutusta toteuttaval-
ta työparilta edellytetään toisen osalta neuropsykologin koulutus ja 
toisen työparin osalta vähintään amk-tasoinen sosiaali- tai tervey-
denhuollon peruskoulutus sekä vähintään kahden vuoden työko-
kemus neuropsykiatrisesta valmennuksesta tai neuropsykiatrisen 
valmentajan koulutus tai psykoterapeutin pätevyys.

 

7.4 Palveluntuottajan toimitiloja koskevat 
 vaatimukset

Palveluntuottajan toimitilojen tulee olla asiakasvastaanottoon so-
veltuvat ja niiden tulee täyttää turvallisuusmääräykset lain ja vi-
ranomaisten määräysten mukaisesti.

7.5 Palveluseteleiden arvot ja 
 matkakorvausten määräytyminen

Palvelu on asiakkaalle maksuton.

1. Neuropsykologinen arviointi ja konsultointi
 a. 45 min 80 e
2. Neuropsykiatrinen valmennus
 a. 45 min 52 e
3. Neuropsykiatrinen kuntoutus
 a. 45 min 85 e
 b. 90 min 85 e (ryhmämuotoinen)
4. Palaute/työskentelyn yhteenveto
 a. 32.50 e

Kotikäynnin tai muun verkostotapaamisen hinta huomioituu ko. 
palvelun keston mukaan

Matkakorvaukset
Matkat korvataan verohallinnon vuosittain vahvistaman päätöksen 
mukaisesti. Matkakorvausta voi laskuttaa asiakaskohtaisesti koti-
käynniltä tai verkostotapaamiselta, kun edestakainen matka asiak-
kaan luo on yli kolmekymmentä (30) kilometriä palveluntuottajan 
toimipisteestä, jolloin korvaus maksetaan vain 30 km ylittävältä 
osalta. Matkakorvauksia ei voi sisällyttää palveluseteliin eli mat-
kakorvausta ei voi vähentää setelin arvosta, vaan se on kokonai-
suutena tarkoitettu palvelun toteuttamiseen. Matkakorvaukset ja 
-reitti sekä käynnin ajankohta tulee kirjata asiakaskohtaisesti pal-
se.fi-portaaliin. Palveluntuottaja kirjaa portaaliin käynnin koko-
naismatkan kilometreinä, järjestelmä laskee matkakorvauksen 
automaattisesti.

7.6 Palvelutapahtuman kirjaaminen
  palse.fi-portaaliin

Palveluntuottaja kirjaa toteutuneen palvelun palse.fi-portaaliin an-
nettujen ohjeiden mukaisesti. Tapahtumakirjaukset ovat ehto pal-
velun laskuttamiselle. Tapahtumakirjaukset on tehtävä viiden (5) 
päivän sisällä palvelun antamisesta.
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7.7 Työskentelyyn liittyvän palautteen  
 toimittaminen

Palveluntuottajan tulee tehdä työskentelystä palaute. Vaadittava 
palaute kirjataan palse.fi-portaalissa valmiina olevalle rakenteisel-
le palautelomakkeelle. Mikäli kyseessä on erikseen määritelty laa-
jempi palaute (Neuropsykologin tutkimusyhteenveto), se liitetään 
rakenteiselle palautelomakkeelle, jolloin lomakkeen muita kenttiä 
ei tarvitse täyttää. Palveluntuottaja toimittaa palautteen myös asi-
akkaalle. Palautteen toimittaminen on edellytys laskuttamiselle.

7.8 Palveluntuottajan ilmoittaman hinnan  
 tarkistaminen

Tähän palveluseteliin ei liity palveluntuottajan hinnan tarkastamis-
ta, koska palvelu on asiakkaalle maksuton. Palveluntuottaja las-
kuttaa palvelusetelin arvon Jyväskylän kaupungilta.

7.9 Palvelukohtaiset lisätiedot ja erityisehdot

Palveluntuottaja noudattaa asiakirjoja käsitellessään sitä, mitä 
potilasasiakirjojen käsittelystä säädetään henkilötietolaissa 
(523/1999) ja laissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastieto-
jen käsittelystä (159/2007) sekä muussa sosiaali- ja terveyden-
huollon lainsäädännössä säädetään. 

Tulkkipalvelut
Käytäntönä on sopimuksen mukaisesti, että palveluntuottaja ti-
laa tulkin, mikäli asiakas sitä tarvitsee. Keski-Suomen tulkkikes-
kuksen palvelut, hinnat ja muuta tietoa löytyy osoitteesta http://
www.jyvaskyla.fi/sosiaalipalvelut/tulkkikeskus. Niin sanottuja su-
kulaistulkkeja ei hyväksytä. Palveluntuottaja laskuttaa käytetyistä 
tulkkipalveluista edelleen kaupunkia.

MERJA HUOVELIN
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8.1  Palvelun kuvaus ja myöntämiskriteerit

Neuvonta- ja terapiaseteli on ennaltaehkäisevää ja varhaista tu-
kea. Palveluseteli on tarkoitettu lapsen kehityksen, vanhemmuu-
den, parisuhteen sekä perheen tukemiseen sekä tilanteisiin missä 
tarvitaan perheasiainsovittelua. Palveluseteli on vaihtoehto Jyväs-
kylän kaupungin itse tuottamalle tai ostamalle palvelulle. Palve-
lusetelillä ostetun neuvonnan, terapian ja ryhmätoiminnan tulee 
vastata sisällöltään Jyväskylän kaupungin omaa palvelua. Neu-
vonta- ja terapiapalveluiden palvelusetelin sisällä voidaan myön-
tää kahdeksaa eri palvelua.

Palveluseteli voidaan myöntää palveluohjauksen/palveluarvioin-
nin perusteella viranhaltijapäätöksellä jyväskyläläisille lapsiperheil-
le. Palveluseteli kohdentuu 0–12-vuotiaiden lasten perheisiin pait-
si perheasiainsovittelu, joka kohdentuu perheisiin, joilla on ala-
ikäisiä lapsia. 

Palvelusetelikohtaiset kuvaukset:

Neuvonnan palveluseteli
•	 vanhemmuus-, pari- ja perheneuvonta
•	 lyhytkestoinen työskentely, jonka tavoite on selkeästi 

määritelty
•	 enintään 7 x 90 min

Vanhemmuusterapian palveluseteli
•	 tavoitteena vahvistaa vanhempien voimavaroja ja 

vanhemmuuden taitoja
•	 lyhytterapeuttinen ja tavoitteellinen työskentely
•	 enintään 10 x 90 min

Pariterapian palveluseteli
•	 tavoitteena vahvistaa parisuhteen toimivuutta ja 

puolisoiden keskinäistä vuorovaikutusta
•	 ei akuutteja kriisejä
•	 lyhytterapeuttinen ja tavoitteellinen työskentely
•	 enintään 10 x 90 min

Perheterapian palveluseteli
•	 tavoitteena tukea perheen vuorovaikutusta ja toimintakykyä
•	 ei akuutteja kriisejä
•	 lyhytterapeuttinen ja tavoitteellinen työskentely
•	 enintään 10 x 90 min

Hoidollisen ryhmätoiminnan palveluseteli
•	 tavoitteena vahvistaa lapsen tunne-elämää ja sosiaalisia 

taitoja tai aikuisten ryhmässä vahvistaa vanhemmuutta ja 
parisuhdetta

•	 lasten ryhmään sisältyy vanhempien tapaamisia tai sen 
rinnalla järjestetään vanhemmille suunnattu ryhmä

8. Neuvonta- ja terapiapalveluiden palveluseteli

•	 lasten ryhmä enintään 20 x 60 min, tämän lisäksi 
vanhempien ryhmän kokoontumiset

•	 vanhempien ryhmä enintään 15 x 90 min

Lapsen yksilöllisen tukiterapian palveluseteli
•	 tavoitteena tukea lapsen tunne-elämää ja myönteistä 

minäkuvaa 
•	 lyhytterapeuttinen ja tavoitteellinen työskentely
•	 enintään 30 x 60 min

Lasten yksilöllinen tai ryhmässä tapahtuva hoidollisen trau-
matyöskentelyn palveluseteli
•	 tavoitteena on lapsen vakautuminen ja eheytyminen 

traumakokemuksen jälkeen
•	 enintään 30 x 60 min
•	 lasten ryhmään sisältyy vanhempien tapaamisia tarvittava 

määrä tai sen rinnalla järjestetään vanhemmille suunnattu 
ryhmä

Perheasiainsovittelun palveluseteli
•	 avio- ja avoeroa miettiville tai erojärjestelyjä tekeville
•	 tilanteissa, kun lasta koskevat sopimukset tai päätökset  

eivät toimi
•	 tavoitteena auttaa puolisoita selkiyttämään tilannetta ja löy-

tämään lasta koskevia ratkaisuja
•	 enintään 5 x 90 min

8.2  Palvelun sisältövaatimukset

Palveluntuottajan antamat neuvonta- ja terapiapalvelut vastaavat 
vähintään sitä tasoa, jota edellytetään vastaavalta kunnalliselta 
toiminnalta. Palveluntuottaja noudattaa hyviä arviointi- ja hoito-
käytäntöjä. Hyvällä arviointi- ja hoitokäytännöllä tarkoitetaan Ke-
lan ja julkisen palvelun noudattamia käytäntöjä, jotka perustuvat 
kokemusperäiseen ja tieteelliseen tietoon pohjautuvaan vaikutta-
vuusnäyttöön.

Palveluntuottaja sitoutuu siihen, että palveluseteliä käytetään 
vain siihen palvelusetelituotteeseen, joka myöntämispäätökses-
sä on määritelty.

8.3  Palveluntuottajan henkilökunnan 
 pätevyysvaatimukset

Henkilökunnan tulee täyttää sosiaali- ja terveydenhuollon henki-
löstölle asetetut lakisääteiset vaatimukset. Neuvonta- ja terapia-
työtä toteuttavalta henkilöstöltä edellytetään sosiaali- ja tervey-
denhuollon ammattihenkilöistä annettujen lakien (817/2015 ja 
559/1994) mukaista oikeutta harjoittaa kyseistä ammattia. Pal-
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veluntuottaja vastaa siitä, että neuvontaa ja terapiaa toteuttava 
henkilöstö täyttää laissa säädetyt kelpoisuusehdot ja suorittaa 
vain sellaisia työtehtäviä, joihin heillä on säännösten tai valtakun-
nallisten ohjeiden mukainen oikeus. 

Palkatessaan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstöä, 
palveluntuottaja sitoutuu tarkistamaan henkilön tiedot Valviran yl-
läpitämästä rekisteristä. Palveluntuottaja huolehtii henkilöstönsä 
ammattitaidon ylläpidosta ja täydennyskoulutuksesta. 

Palveluntuottaja sitoutuu tarkistamaan henkilökunnan rikosre-
kisteriotteet niiden osalta, jotka vastaavat alaikäisten (alle 18-vuo-
tiaiden) potilaiden hoidosta.  

 
Vanhemmuus-, pari- ja perheneuvontaa toteuttavalta henkilöl-
tä edellytetään psykologin, sosiaalityöntekijän, sosionomin (amk), 
psykiatrisen sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan peruskoulutus-
ta ja lisäksi pari- ja perhetyön täydennyskoulutusta, jonka laajuus 
on vähintään 30 op sekä kokemusta perheiden ja parien kanssa 
tehtävästä työstä vähintään kahden vuoden ajalta.

Vanhemmuus- ja perheterapiaa toteuttavalta henkilöltä edel-
lytetään psykologin, sosiaalityöntekijän, sosionomin (amk), psy-
kiatrisen sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan peruskoulutuksen 
lisäksi 3–4-vuotinen erityistason perheterapiakoulutus sekä ko-
kemusta terapiatyöstä vähintään kahden vuoden ajalta. Lisäksi 
voidaan hyväksyä muu soveltuva erityistason psykoterapiakoulu-

tus, jonka lisäksi on suoritettu perheterapiaan liittyvä lisäkoulu-
tus (vähintään 30 op). 

Pariterapiaa toteuttavalta henkilöltä edellytetään psykologin, so-
siaalityöntekijän, sosionomin (amk), psykiatrisen sairaanhoitajan 
tai terveydenhoitajan peruskoulutuksen lisäksi 3–4-vuotinen eri-
tyistason pariterapiakoulutus tai yhdistetty pari- ja perheterapia-
koulutus sekä kokemusta terapiatyöstä vähintään kahden vuoden 
ajalta. Lisäksi voidaan hyväksyä muu soveltuva erityistason psy-
koterapiakoulutus, jonka lisäksi on suoritettu pariterapiasta lisä-
koulutus (vähintään 30 op). 

Lasten yksilöllistä tukiterapiaa toteuttavalta henkilöltä edelly-
tetään psykologin tai lääkärin peruskoulutuksen lisäksi 3–4-vuo-
tinen erityistason psykoterapiakoulutus sekä kokemusta lasten 
kanssa työskentelystä kahden vuoden ajalta.

Hoidollista ryhmätoimintaa toteuttavalta henkilöltä edellytetään 
psykologin, sosiaalityöntekijän, sosionomin (amk), psykiatrisen 
sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan peruskoulutusta tai muu-
ta terapeuttiseen ryhmätyöskentelyyn soveltuvaa amk- tai yliopis-
totasoista koulutusta. Lisäksi edellytetään ryhmien vetämiseen 
liittyvää täydennyskoulutusta (vähintään 30 op) sekä kokemus-
ta ryhmien kanssa tehtävästä työstä useamman ryhmän osalta. 
Lasten ryhmissä sekä lasten ryhmien rinnalla toteutettavissa van-
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hempain ryhmissä on molemmissa oltava vähintään yksi edellä 
mainitut vaatimukset täyttävä ryhmänohjaaja. Vanhemmille tarjot-
tavien parisuhderyhmien osalta edellytetään peruskoulutuksen li-
säksi 3–4-vuotinen erityistason pariterapiakoulutus tai yhdistetty 
pari- ja perheterapiakoulutus sekä kokemusta terapiatyöstä vähin-
tään kahden vuoden ajalta.

Hoidollista traumatyöskentelyä toteuttavalta henkilöltä edelly-
tetään psykologin tai lääkärin peruskoulutuksen lisäksi 3–4-vuo-
tinen erityistason psykoterapiakoulutus ja lasten emdr-terapeutin 
koulutus tai traumapsykoterapeutin koulutus sekä kokemusta las-
ten kanssa tehtävästä traumatyöskentelystä. 

Perheasiainsovittelua toteuttavalta henkilöltä edellytetään psy-
kologin tai sosiaalityöntekijän tai muuta soveltuvaa ylempää kor-
keakoulututkintoa. Lisäksi edellytetään, että sovittelijana toimivalla 
henkilöllä on kokemusta perheneuvonta- tai perheoikeudellises-
ta työstä tai lastensuojelusta sekä riittävää täydentävää sovittelu-
koulutusta ja/tai riittäväksi katsottavaa kokemusta sovittelijana toi-
mimisesta. Sovittelijana toimivalla tulee olla voimassa oleva lupa 
Aluehallintovirastolta toimia sovittelijana.

8.4 Palveluntuottajan toimitiloja koskevat  
 vaatimukset

Palveluntuottajan toimitilojen tulee olla asiakasvastaanottoon so-
veltuvat ja niiden tulee täyttää turvallisuusmääräykset lain ja vi-
ranomaisten määräysten mukaisesti.

8.5  Palvelusetelin arvo ja matkakorvausten  
 määräytyminen

Palvelu on asiakkaalle maksuton.

1. Neuvonta 
 b. 90 min 90 e

2. Vanhemmuus-, pari-, perheterapia sekä lasten
 yksilöllinen tukiterapia ja lasten yksilöllinen trauma 
 työskentely ja perheasiainsovittelu
 a. Vanhemmuusterapia 90 min 97,50 e
 b. Pariterapia 90 min 97,50 e
 c. Perheterapia 90 min 97,50 e
 d. Lasten yksilöllinen tukiterapia 60 min 65 e
    ja 90 min 97,50 e
 e. Perheasiainsovittelu 90 min 97,50 e

3. Hoidollinen ryhmätoiminta ja lasten ryhmämuotoinen 
 traumatyöskentely
 a. 60 min 35 e
 b. 90 min 52,50 e
 c. 120 min 70 e (ryhmäkoko enintään 5)

4. Palaute/työskentelyn yhteenveto
 a. 32,50 e

Mahdolliset matkakustannukset sisältyvät palveluseteliin, niitä ei 
korvata erikseen.

8.6  Palvelutapahtuman kirjaaminen 
 palse.fi-portaaliin

Palveluntuottaja kirjaa toteutuneen palvelun palse.fi-portaaliin an-
nettujen ohjeiden mukaisesti. Tapahtumakirjaukset ovat ehto pal-
velun laskuttamiselle. Tapahtumakirjaukset on tehtävä viiden (5) 
päivän sisällä palvelun antamisesta.

MERJA HUOVELIN
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8.7  Hoitopalautteen toimittaminen

Palveluntuottajan tulee tehdä käynneistä yhteenveto, jossa näky-
vät käyntikerrat, päivämäärät sekä tiivistetysti käyntien sisältö. Yh-
teenveto lähetetään sekä Jyväskylän kaupungille että asiakkaal-
le. Yhteenvedon lähettäminen on edellytys viimeisen laskuviitteen 
luomiselle. Perheasiainsovittelun osalta riittää koonti käyntiker-
roista.

 

8.8  Palveluntuottajan ilmoittaman hinnan  
 tarkistaminen

Tähän palveluseteliin ei liity palveluntuottajan hinnan tarkastamis-
ta, koska palvelu on asiakkaalle maksuton. Palveluntuottaja las-
kuttaa palvelusetelin arvon.

8.9  Palvelukohtaiset lisätiedot ja erityisehdot

Palveluntuottaja noudattaa asiakirjoja käsitellessään sitä, mitä 
potilasasiakirjojen käsittelystä säädetään henkilötietolaissa 
(523/1999) ja laissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastieto-
jen käsittelystä (159/2007) sekä muussa sosiaali- ja terveyden-
huollon lainsäädännössä säädetään. 

Perheasiainsovittelusta säädetään avioliittolaissa (5. luku ja 23 §) 
ja sosiaalihuoltolaissa (14 §). Sitä koskee erityinen vaitiolovelvolli-
suus. Työskentelystä ei edellytetä erillistä yhteenvetoa, vaan koon-
ti käyntikerroista.
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9.1 Palvelun kuvaus ja myöntämiskriteerit

Omaishoidon tuki on omaishoitolakiin (937/2005) perustuvaa 
sosiaalipalvelua, jonka järjestämisvastuu on kunnalla. Tuella on 
tarkoitus mahdollistaa asiakkaan kotona asuminen. Omaishoi-
don tuki voi olla vaihtoehto palveluasumiselle, pitkäaikaishoidol-
le, vammaispalvelun palveluille tai runsaille kotihoidon- tai muil-
le palveluille. 

Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodos-
tuu omaishoitajalle maksettavasta hoitopalkkiosta, omaishoita-
jan vapaasta sekä omaishoitoa tukevista palveluista. Hoitopalk-
kion taso määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan.

Omaishoidon tuen palvelusetelin tavoitteena on tukea asiak-
kaan kotona asumista sekä tukea omaishoitajaa omaisen/lähei-
sen hoitotyössä. Omaishoidon tuen palveluseteliä myönnetään ta-
lousarvioon varatun määrärahan puitteissa ja se kohdennetaan 
eniten tukea tarvitseville. Omaishoidon tuen palveluseteli koh-
dennetaan kotiin annettavaan lomitukseen ja hoitoapuun. Palve-
luseteli voidaan myöntää omaishoitajan vapaaseen ja/tai osana 
omaishoitajan palkkiota.

Asiakas valitsee itse hyväksytyistä palveluntuottajista, minkä 
palveluntuottajan palvelua hän käyttää. Palvelusetelin saanut asia-
kas tekee palveluntuottajan kanssa sopimuksen palvelusta. Tätä 
sopimussuhdetta koskevat sopimuksen sisällön mukaan määräy-
tyvät kuluttajaoikeuden ja sopimusoikeuden säännökset ja oikeus-
periaatteet.

Asiakas voi itse määritellä, milloin ja millä jaksotuksella palvelua 
käyttää. Asiakas voi käyttää yhtä tai useampaa palveluntuottajaa. 

Omaishoidon tuen palvelusetelin myöntää omaishoidon palve-
luohjaaja. Palveluohjaaja tekee päätöksen palvelusetelin myöntä-
misestä. Päätöksessä määritellään palvelusetelin arvo, voimassa-
oloaika sekä palvelusetelillä hankittavan palvelun sisältö. 

9.2 Palvelun sisältövaatimukset

Omaishoidon tuen palveluseteli on tarkoitettu tukemaan omaishoi-
tajan jaksamista asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelman mukai-
sesti. Omaishoitoperhe sopii yhdessä palveluntuottajan kanssa 
palvelun sisällöstä, jotta se vastaa mahdollisimman hyvin per-
heen tarpeita. 

Tuotettava palvelu sisältää asiakkaan fyysisen, psyykkisen ja 
sosiaalisen toimintakyvyn tukemisen, ylläpitämisen ja kuntoutuk-
sen sekä omaishoitajan tukemisen ja tarvittaessa ohjaamisen hoi-
totyössä.

Tuotettava palvelu voi sisältää:
•	 kokonaisvaltaisesta hygieniasta (hampaiden pesu/suun 

puhdistus, ihonhoito, kynsien leikkaaminen, suihkussa tai 
saunassa käyminen jne.), wc-toimista, hiusten sekä parran 
siisteydestä huolehtiminen                    

•	 pukeutumisesta huolehtiminen

9. Omaishoidon tuen palveluseteli

•	 ravitsemuksesta huolehtiminen ja ohjaus, ruuan 
valmistaminen

•	 terveydentilan ja voinnin seuranta sekä tarpeenmukainen 
hoito ja hoitoonohjaus 

•	 tarvittaessa konsultointi ja yhteistyö omalääkärin ja 
perusterveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidon kanssa. 

•	 ulkoilu ja muu kuntoutus ohjeiden mukaan
•	 tarvittaessa asiointi- ja saattoapu kodin ulkopuolelle
•	 hoitotarvikkeiden ja apuvälineiden hankinnassa ja käytössä 

ohjaaminen 
•	 lääkkeiden jakaminen ja lääkkeiden anto, lääkehoidon 

seuranta sekä arviointi
•	 tarvittavista seurannoista (esim. RR, Gm) huolehtiminen
•	 tarvittaessa ohjaus kodinhoidon tehtävissä
•	 asiakkaan tarpeesta lähtevä yhteistyö eri tahojen kanssa
•	 asiakkaan sosiaalisen verkoston ylläpitäminen ja siihen 

kannustaminen
•	 yhteistyö omaisten ja läheisten kanssa
•	 asiakkaan avustaminen häntä koskevien etuuksien 

hakemisessa
•	 omaishoitajan ja asiakkaan henkinen tukeminen ja 

keskustelut

Tuotettava palvelu ei sisällä viikko- tai perussiivousta, pihatöitä tai 
laboratoriokokeita.

9.3 Palveluntuottajan henkilökunnan 
 pätevyysvaatimukset

Palveluntuottajan henkilöstöllä tulee olla vähintään sosiaali- ja ter-
veysalan perustutkinto ja lainsäädännön edellyttämä pätevyys ja 
koulutus tehtäviensä suorittamiseksi sekä lainsäädännön edel-
lyttämät luvat terveydenhuollon ammattihenkilönä toimimiseen 
Suomessa. Palveluntuottaja ylläpitää henkilöstönsä ammattitai-
toa kaikkien palveluiden tuottamiseen osallistuvien ammattiryh-
mien osalta.

Lääkehoitoon osallistuvalla henkilöstöllä on voimassaolevat lää-
kehoidon luvat. Palveluntuottajan tulee huolehtia työntekijöidensä 
lääkehoidon osaamisesta. Osaaminen on osoitettava vähintään 5 
vuoden välein Turvallinen lääkehoito -oppaan mukaisesti (https://
www.thl.fi/fi/web/laatu-ja-potilasturvallisuus/potilasturvallisuus/
turvallinen-laakehoito). 

Myös hoitotyössä erilaisiin tehtäviin tarvittava muu koulutuspoh-
ja ja osaaminen tulee varmentaa (esim. katetroinnin osaaminen).

Henkilöstöllä tulee olla voimassa oleva ensiapukoulutus ja hy-
gieniapassi

Palveluntuottajan vastuuhenkilö sitoutuu tarkistamaan lapsiper-
heissä työskentelevien työntekijöiden rikostaustan asianmukaisel-
la rikosrekisteriotteella (laki lasten kanssa työskentelevien rikos-
taustan selvittämisestä 504/2002) sekä pitämään asiasta listaa, 
jonka kunnan viranomainen voi halutessaan pyytää nähtäväksi. 
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9.4 Palveluntuottajan toimitiloja koskevat  
 vaatimukset

Palvelu tapahtuu asiakkaan kotona tai asiakkaan kanssa liikkues-
sa kodin ulkopuolella.

9.5 Palvelusetelin arvo ja matkakorvausten  
 määräytyminen

Palveluseteli voidaan myöntää omaishoitajan vapaaseen ja/tai 
osana omaishoitajan palkkiota.

Asiakas voi halutessaan vaihtaa omaishoitajan lakisääteisen va-
paan omaishoidon tuen palveluseteliin. Tästä ei peritä asiakas-
maksua. Omaishoitajan vapaaseen myönnetyn omaishoidon tuen 
palvelusetelin arvo määräytyy hoitopalkkioluokan mukaan seu-
raavasti:
•	 1. hoitopalkkioluokka: 200 euroa/kk
•	 2. ja 3. hoitopalkkioluokka: 300 euroa/kk 

Omaishoidon tuen palveluseteli voidaan myöntää myös osana 
omaishoitajalle maksettavaa hoitopalkkiota. Tällöin hoitopalkkios-
ta vähennetään puolet setelin arvosta. 

Omaishoidon tuen palveluseteliä voidaan myöntää asiakkaalle 
korkeintaan 500 euron arvosta kuukaudessa.

Palvelusetelin voimassaoloaika on kalenterivuoden loppuun, 
joulukuulle myönnetty palvelusetelin voimassaoloaika on tammi-
kuun loppuun. 

Asiakkaalle ei tule asiakasmaksua, mikäli palvelusetelin arvo 
riittää käytettyyn palveluun, mutta asiakas voi ostaa itse ostaa li-
sää palvelua. 

Palveluntuottaja voi hakemuksellaan ilmoittaa hinnat päivä-, 
ilta- ja yöhintoina erikseen arkipäivien, lauantain ja sunnuntain 
osalta. Palveluntuottaja voi laskuttaa Jyväskylän kaupunkia vain 
toteutuneiden käyntien osalta. Mahdolliset palvelutuottajan peri-
mät matkakorvaukset asiakas maksaa itse.

9.6 Palvelutapahtuman kirjaaminen 
 palse.fi-portaaliin

Palveluntuottaja kirjaa toteutuneen palvelun palse.fi-portaaliin an-
nettujen ohjeiden mukaisesti. Tapahtumakirjaukset ovat ehto pal-
velun laskuttamiselle. Tapahtumakirjaukset on tehtävä viiden (5) 
päivän sisällä palvelun antamisesta.

9.7 Hoitopalautteen toimittaminen

Palveluntuottaja kirjaa hoitopalautteen palse.fi-portaaliin vähin-
tään kolmen (3) kuukauden välein. Palaute sisältää lyhyen ku-
vauksen palvelutapahtumasta (”saunakäynnillä avustaminen”) 

ja tarvittaessa laajempaa kuvausta asiakkaan toimintakyvystä ja 
tuen tarpeesta.

Palveluntuottaja ottaa tarvittaessa (muutos asiakkaan avuntar-
peessa tai toimintakyvyssä) yhteyttä palvelusetelin myöntänee-
seen palveluohjaajaan.

9.8 Palveluntuottajan ilmoittaman hinnan  
 tarkistaminen

Palveluntuottaja voi tarkistaa palvelusetelipalveluhintojaan kor-
keintaan kerran kalenterivuodessa. Jyväskylän kaupunki ilmoit-
taa palveluntuottajille ajankohdan, jolloin hinnanmuutokset on 
mahdollista tehdä palse.fi-portaaliin.

9.9 Palvelukohtaiset lisätiedot ja erityisehdot

Laadunhallinta:
Palveluntuottaja käyttää yleisesti hyväksyttyjä hoito-ohjeita, kuten 
käypä hoito -suosituksia, sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitok-
sen ohjeita.

Palveluntuottajalla on kirjallinen, sosiaali- ja terveysministeriön 
ohjeiden mukainen lääkehoitosuunnitelma. Lääkehoidosta vastaa-
va henkilö on nimetty. Lääkehoitosuunnitelma on lääkärin hyväk-
symä. Henkilöstön lääkehoidon osaamisesta ja myönnetyistä lu-
vista on ajan tasalla oleva luettelo (Turvallinen lääkehoito -opas 
THL 14/2015).

Palveluntuottajalla on kirjalliset hygieniaohjeet ja ohjeet erityis-
tilanteisiin. Asiakkaiden kanssa tekemisissä olevalla henkilöstöl-
lä tulee olla voimassa oleva ensiapukoulutus ja hygieniapassi.

Palveluntuottaja puuttuu jokaiseen asiakasreklamaatioon ilman 
tarpeetonta viivytystä. Mikäli reklamaatio havaitaan perustelluksi, 
palveluntuottaja korjaa tilanteen viipymättä kaikin kohtuullisena 
pidetyin keinoin. Kaikki reklamaatiot dokumentoidaan ja ilmoite-
taan kirjallisesti vanhuspalveluiden valvontatiimille.

Palveluntuottajalla on kirjallinen suunnitelma ympäristöasioiden 
huomioimisesta palvelussa.

Vaadittava raportointi ja valvonta:
Palveluntuottaja toimittaa vaadittavat raportit tilaajalle tilaajan 
määrittelemän aikataulun mukaan. Tilaajalla on oikeus tehdä val-
vonta- ja auditointikäyntejä. Palveluntuottaja raportoi tilaajalle val-
vontakäynnin yhteydessä henkilöstön määrän ja koulutuksen sekä 
voimassaolevat lupatodistukset.

Palveluntuottajalla tulee olla järjestelmä tai kirjattu toimintata-
pa poikkeamatilanteiden dokumentointia varten ja menettelytavat 
poikkeamien käsittelyyn.
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9.10 Lainsäädäntö ja viranomaisohjeet

Palvelun sekä palveluntuottajan toiminnan on täytettävä lainsää-
dännön sekä viranomaismääräysten ja -ohjeistusten palvelun tar-
joamiselle asettamat vaatimukset, joihin palveluntuottaja on vel-
vollinen perehtymään.

Palvelun tarjoamista ohjaavat mm. seuraavat keskeiset sään-
nökset ja laatusuositukset:
•	 laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/ 

2009)
•	 sosiaalihuoltolaki (710/1982) ja -asetus (607/1983)
•	 kansanterveyslaki (6/1972)
•	 terveydenhuoltolaki (1326/2010)
•	 laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992)
•	 laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 

(812/2000)
•	 henkilötietolaki (523/1999)
•	 laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä 

iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012)

•	 laki terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä (559/1994)
•	 laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön 

kelpoisuusvaatimuksista (272/2005)
•	 laki (734/1992) ja asetus (912/1992) sosiaali- ja 

terveydenhuollon asiakasmaksuista
•	 laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja 

valtionosuudesta (733/1992)
•	 laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011)
•	 pelastustoimilaki (561/1999) ja valtioneuvoston asetus 

pelastustoimesta (787/2003)
•	 elintarvikelaki (23/2006)
•	 tilaajavastuulaki (1233/2006)
•	 työturvallisuuslaki (738/2002)
•	 työterveyshuoltolaki (1383/2001)
•	 kielilaki (423/2003)
•	 laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999)
•	 ikäihmisten palvelujen laatusuositus (STM 2017:6)
•	 valtion ravitsemusneuvottelukunnan ravitsemussuositukset 

ikääntyneille (2010)

KIRSTI PEHKONEN
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Säännöllisellä kotihoidolla tarkoitetaan kotipalvelua ja kotisai-
raanhoitoa. Kotihoitoa toteutetaan asiakkaan kotiin tehtävillä ko-
tikäynneillä, joiden sisältö on määritelty asiakkaan hoito- ja pal-
velusuunnitelmassa. Säännöllisen kotihoidon palvelusetelillä on 
kaksi alaseteliä: Ympärivuorokautisen kotihoidon palveluseteli, jos-
sa myönnettävänä tuotteena on kotihoito koko vuorokausi sekä 
Päiväaikaisen kotihoidon palveluseteli, jossa myönnettävänä tuot-
teena on kotihoito klo 06‒22. Kotihoidon käyntien määrä ja ajan-
kohta sovitetaan asiakkaan hoidon tarpeeseen. Käyntejä tehdään 
tarpeen vaatiessa myös iltaisin, viikonloppuisin ja ympärivuoro-
kautisen palvelusetelin asiakkaille myös yöaikaan. Säännöllisen 
kotihoidon palveluseteli on vaihtoehto Jyväskylän kaupungin sään-
nölliselle kotihoidolle. Asiakas valitsee palvelu-setelituottajan Jy-
väskylän kaupungin ylläpitämästä rekisteristä www.palse.fi.

Säännöllisen kotihoidon palvelusetelillä tuotettu kotihoidon toimin-
ta perustuu lakiin sosiaa-li- ja terveydenhuollon palvelusetelistä 
(569/2009), sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksis-
ta (812/2000), sosiaalihuoltolakiin (1301/2014) ja -asetukseen 
(607/83), kansanterveyslakiin (kansanterveysterveyslaki 66/72), 
terveydenhuoltolakiin (1326/2010), lakiin ikään-tyneen väestön 
toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveys-
palveluista (ns. vanhuspalvelulaki 980/2012) sekä sosiaali- ja 
terveysministeriön ja Suomen Kuntaliiton antamaan laatusuosi-
tukseen hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen paran-
tamiseksi 2017–2019 (julkaisuja 2017:6). Toimintaa ohjaavat 
myös kaupunkistrategia, Keski-Suomen maakuntastrategia sekä 
Jyväskylän kaupungin hyvinvointisuunnitelma.

10.1 Palvelusetelituotteet

Säännöllistä kotihoitoa tuotetaan kahdella eri palvelusetelimallilla: 
ympärivuorokautisella palvelusetelillä ja päiväaikaisella palveluse-
telillä. Ympärivuorokautinen seteli myönnetään asiakkaille, jotka 
tarvitsevat hoitoa myös yöaikaan (klo 22‒06). Päiväaikainen sete-
li myönnetään asiakkaille, joille riittää hoito aikavälillä klo 06‒22. 

10.1.1 Ympärivuorokautisen kotihoidon   
            palveluseteli

Ympärivuorokautisen kotihoidon palvelusetelin tuottajat ovat vel-
vollisia tarjoamaan palvelua kaikkina vuorokauden aikoina. 

Yöaikaisen hoidon osalta (klo 22‒06) palveluntuottajat voivat 
joko:
a) Tuottaa palvelun itse
b) Ostaa yöaikaisen hoidon toiselta palvelusetelituottajalta

Palvelusetelituottaja on kuitenkin aina kokonaisvastuussa asiak-
kaasta, vaikka ei itse tuottaisikaan yöaikaista palvelua. Vaihtoeh-
doissa a ja b tuottaja on hakeutunut ympärivuorokautisen kotihoi-

10. Säännöllisen kotihoidon palveluseteli

don tuottajaksi.

10.1.2 Päiväaikaisen kotihoidon palveluseteli

Päiväaikaisen kotihoidon palveluseteli myönnetään asiakkaille, 
joilla on palvelutarve klo 06‒22 välisenä aikana. Palvelutarpeen 
muuttuessa ympärivuorokautiseksi asiakas voi jäädä päiväaikai-
sen kotihoidon palvelusetelin asiakkaaksi, jolloin kaupunki tuot-
taa asiakkaan yöhoidon. Vaihtoehtoisesti asiakas voi valita ympä-
rivuorokautista kotihoitoa tarjoavan tuottajan, jolloin asiakkaalle 
tehdään uusi palvelupäätös ympärivuorokautisesta setelistä. Pal-
veluohjaus on asiakkaan tukena muutostilanteissa. Ympärivuo-
rokautisen palvelusetelin myöntäminen asiakkaalle edellyttää 
palveluntarpeen arvioinnissa todettua säännöllistä yö-aikaista 
palvelutarvetta.

10.1.3  Alueet palvelusetelituotteissa 

Molemmissa palvelusetelituotteissa (ympärivuorokautinen ja päi-
väaikainen kotihoito) on 8 aluetta, joilla on jokaisella oma lasken-
nallinen lähtötuntihintansa. Palvelusetelin arvo määräytyy näiden 
pohjalta. 

Alueet on jaettu taajama-alueisiin ja haja-asutusalueisiin. Taaja-
ma-alueet ovat Jyväskylän keskusta, Tikkakoski, Säynätsalo ja 
Korpilahti. Jokaisella taajama-alueella on oma ympäröivä haja-
asutusalueensa. Haja-asutusalueelta palveluntuottaja saa 10 % 
lisäkorvausta alueen taajamaan nähden. Alueet on kuvattu kar-
keasti kuvassa 1 niin, että tummempi väri kuvaa taajamaa ja sa-
man värin vaaleampi sävy haja-asutusaluetta. Asiakkaan alueen 
määräytyminen perustuu säännöllisin väliajoin tarkistettavaan ka-
tuosoiteluetteloon. Taajama-alue on 5 ajokilometriä valitusta alu-
een keskustapisteestä, paitsi Jyväskylän keskustassa matka on 
12 ajokilometriä. Tarkempi ja ajantasainen aluejako perustuu kui-
tenkin aina katuosoiteluetteloon. 
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Kuva 1: Karkea mallinnus palvelusetelialueista
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10.1.4  Säännöllisen kotihoidon palvelusetelituotteet

Alla olevan palvelusetelituotteet näkyvät tuottajarekisterin hinnastossa jokaisen neljän taajaman ja jokaisen neljän haja-asutusalueen 
osalta.

Ympärivuorokautisen kotihoidon palveluseteli 
Kotihoito koko vuorokausi, taajama, myönnetty 0-5 h 
Kotihoito koko vuorokausi, taajama, myönnetty 5-15 h 
Kotihoito koko vuorokausi, taajama, myönnetty 15-22 h 
Kotihoito koko vuorokausi, taajama, myönnetty 22-30 h 
Kotihoito koko vuorokausi, taajama, myönnetty 30-37 h 
Kotihoito koko vuorokausi, taajama, myönnetty 37+ h 
Kotihoito koko vuorokausi, haja-asutusalue, myönnetty 0-5 h 
Kotihoito koko vuorokausi, haja-asutusalue, myönnetty 5-15 h 
Kotihoito koko vuorokausi, haja-asutusalue, myönnetty 15-22 h 
Kotihoito koko vuorokausi, haja-asutusalue, myönnetty 22-30 h 
Kotihoito koko vuorokausi, haja-asutusalue, myönnetty 30-37 h 
Kotihoito koko vuorokausi, haja-asutusalue, myönnetty 37+ h 

 
Päiväaikaisen kotihoidon palveluseteli 
Kotihoito klo 06-22, taajama, myönnetty 0-5 h 
Kotihoito klo 06-22, taajama, myönnetty 5-15 h 
Kotihoito klo 06-22, taajama, myönnetty 15-22 h 
Kotihoito klo 06-22, taajama, myönnetty 22-30 h 
Kotihoito klo 06-22, taajama, myönnetty 30-37 h 
Kotihoito klo 06-22, taajama, myönnetty 37+ h 
Kotihoito klo 06-22, haja-asutusalue, myönnetty 0-5 h 
Kotihoito klo 06-22, haja-asutusalue, myönnetty 5-15 h 
Kotihoito klo 06-22, haja-asutusalue, myönnetty 15-22 h 
Kotihoito klo 06-22, haja-asutusalue, myönnetty 22-30 h 
Kotihoito klo 06-22, haja-asutusalue, myönnetty 30-37 h 
Kotihoito klo 06-22, haja-asutusalue, myönnetty 37+ h 
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10.2  Palvelun kuvaus ja myöntamiskriteerit

Jyväskylän kaupunki järjestää kotihoitoa omana toimintana, osto-
palveluna ja palvelusetelillä. Palvelusetelillä järjestettyä kotihoitoa 
tarjotaan määrärahan puitteissa asiakkaalle vuosit-tain perustur-
valautakunnan vahvistamien ikäihmisten ja pitkäaikaissairaiden 
kotihoidon myöntämisen perusteiden ja soveltamisohjeiden mu-
kaisesti. Uudet asiakkaat tulevat palveluiden piiriin Jyväskylän 
kaupungin OIVA-keskuksen keskitetyn palveluohjauksen kautta. 
Kotihoidon palvelujen myöntäminen perustuu henkilökohtaiseen 
palvelutarpeen arviointiin. Palveluohjaaja selvittää henkilön omat 
voimavarat, toimintakyvyn ja terveydentilan, päivittäisten toimin-
tojen sujumisen, asumisolosuhteet ja sosiaalisen verkoston. Asi-
akkaan tarvit-semat kotihoidon palvelut suunnitellaan ja järjes-
tetään yhdessä asiakkaan, läheisten ja muiden tahojen kanssa 
asiakkaan asuinpaikka huomioiden. 

Palveluohjaaja tekee säännöllisen kotihoidon palvelusetelin 
myöntämisestä asiakkaalle kirjallisen palvelupäätöksen ja mak-
supäätöksen. Asiakkaan asuessa yksityisessä palvelun-tuottajan 
asumisyksikössä vuokralla, jossa kotihoito tuotetaan palvelun-
tuottajan toimesta, kotihoidon käynnit tilastoidaan minuutin tark-
kuudella. Asiakkaan asuessa omassa kodissa, voi palveluohjaaja 
myöntää asiakkaalle käynnin kestoksi minimissään 20 minuuttia, 
joka on myös toteutettava asiakkaan luona. Jos kuitenkin käyn-
tiaika on lyhyempi kuin tuo 20 minuuttia, tilastoidaan todellinen 
käyntiaika. Asiakkaan säännöllisen kotihoidon kokonaishoitoaika 
tarkentuu ensimmäisen viikon seurantajakson jälkeen palvelun-
tuottajan tilaajan asiakas- ja potilastietojärjestelmään tekemän ti-
lastoinnin pohjalta. Palveluohjaus tekee kotihoidon palveluseteli-
asiakkaalle seurantakäyntejä säännöllisin väliajoin.

10.3 Palvelun sisältövaatimukset

Palveluntuottaja tuottaa kotihoidon palvelua Keski-Suomen maa-
kunnan alueella ja sen toimitilat ovat Keski-Suomessa. Palve-
luntuottaja sitoutuu siihen, että palveluseteli käytetään myöntä-
mispäätöksessä määriteltyyn kotihoidon palveluun ja palvelua 
tuotetaan joko päiväaikaisella palvelusetelillä tai ympärivuorokau-
tisella palvelusetelillä. Palveluntuottajan tulee ottaa käyttöön tilaa-
jan käytössä oleva asiakas- ja potilastietojärjestelmä sekä RAI-toi-
mintakykymittari.

Säännöllisen kotihoidon palvelusetelipalvelut voidaan lopettaa, 
mikäli asiakkaan tilanteessa ja toimintakyvyssä tapahtuu muu-
toksia, joiden perusteella myöntämisperusteet eivät enää täyty. 
Palveluohjaaja tekee päätöksen asiakaskohtaisen palvelun päät-
tymisestä. 

Asiakaskohtainen palvelu päättyy palveluohjaajan ilmoittamana 
ajankohtana. Jos asiakas tai omainen ilmoittaa palveluntuottajal-

le palveluiden päättymisestä, palveluntuottaja informoi palveluoh-
jaajaa ilmoituksesta. Asiakkaan palvelut päätetään yhteistyössä 
palveluohjaajan kanssa.

Asiakas voi ostaa palveluntuottajalta tarvitsemaansa lisäapua, 
joka ei sisälly säännöllisen kotihoidon myöntämisen perusteisiin. 
Asiakkaalla on oikeus vaihtaa kotihoidon palvelusetelituottajaa tai 
siirtyä kunnallisen kotihoidon piiriin. Palveluntuottajan vaihtami-
nen toteutetaan saattaen vaihtaen palveluntuottajien, asiakkaan 
ja palveluohjauksen välisenä yhteistyönä.

10.4  Hoito- ja palvelusuunnitelma ja 
 tilastointitapahtumat ja kirjaukset 
 tilaajan asiakas- ja
 potilastietojärjestelmään

Palvelua toteutetaan asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelman mu-
kaisesti. Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan hoito- ja palvelu-
suunnitelmaa, siinä määriteltyjä tavoitteita sekä ar-vioimaan asi-
akkaan hoidon tarvetta jatkuvasti. Hoito- ja palvelusuunnitelma 
annetaan asiakkaalle kirjallisesti hyväksyttäväksi. Asiakkaan hoito- 
ja palvelusuunnitelma tulee käydä läpi palveluntuottajan henkilös-
tön kanssa siten, että suunnitelman sisältö on asiakkaan hoitoon 
osallistuvan hoitohenkilökunnan tiedossa. Asiakkaan psyykkistä, 
fyysistä, sosiaalista ja kognitiivista tilannetta arvioidaan ja seu-
rataan jokaisella asiakaskäynnillä. Kirjaamisessa tulee kiinnittää 
huomiota erityisesti asiakkaan voinnissa tapahtuviin muutoksiin. 
Kaikessa tilaajan asiakas- ja potilastietojärjestelmään tehtävässä 
kirjaamisessa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa lainsäädän-
töä ja tilaajan kirjaamisohjetta. Tavoitteena on, että asiakkaan ter-
veydentilassa tapahtuvat muutokset voidaan ennakoida ja tarvit-
tava hoitoonohjaus toteuttaa oikea-aikaisesti.

•	 Asiakastyöhön liittyvä yhteydenpito tapahtuu tilaa-
jan ja palveluntuottajan nimetyn yhteyshenkilön vä-
lillä arkisin klo 8–16. Lisäksi palveluntuottajan edus-
tajan on oltava tavoitettavissa yhdestä puhelinnume-
rosta päivittäin myös klo 16–22 sekä viikonloppui-
sin ja pyhinä klo 8–22. Ympärivuorokautisen kotihoi-
don osalta palveluntuottajan edustajan tulee olla ta-
voitettavissa myös klo 22‒06 välisenä aikana. Puhelu-
maksu on normaalin paikallisverkkomaksun suuruinen.  

•	 Asiakkaan alkupalaverissa laaditaan alustava hoito- ja 
palvelusuunnitelma yhteistyössä asiakkaan, palveluohjaa-
jan, omaisten ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Koti-
hoidon asiakastietojärjestelmään (Effica/Lifecare) laadi-
taan RAI -pohjainen hoito- ja palvelusuunnitelma palve-
luntuottajan toimesta viimeistään viiden viikon kuluttua 
palveluiden käynnistymisestä, sitä päivitetään aina asiak-
kaan palvelutarpeen ja tilanteen muuttuessa, mutta kui-
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tenkin vähintään puolen vuoden välein. Palveluntuotta-
ja vastaa hoito- ja palvelusuunnitelman tarkistamisesta. 
 

•	 Asiakkaiden hoidon jatkuvuuden turvaamiseksi kaikki am-
mattiryhmät kirjaavat viipymättä ne tiedot, joita saa-
tetaan tarvita heti oman työvuoron päättymisen jälkeen. 
Tämä tarkoittaa siis sitä, että jos asiakkaan voinnissa tai 
olosuhteissa on tapahtunut selkeä muutos, joka saat-
taa uhata hänen terveyttään tai hyvinvointiaan, asia 
kirjataan vielä saman työvuoron aikana. Kirjaamista 
ei siis jätetä esimerkiksi odottamaan seuraavaa aamua, 
vaikka se merkitsisikin yli- tai lisätyöhön jäämistä. Toinen 
työntekijä ei myöskään voi kirjata toisen puolesta. Mikäli 
mitään välitöntä kirjattavaa ei tule (eli asiakkaan vointi on 
tasainen), tulee kirjata vähintään yhden (1) viikon välein 
yhteenvetoa asiakkaan voinnista ja toimintakyvystä. Po-
tilaskertomukseen tulee tehdä merkinnät jokaisesta po-
tilaan terveydenhuollon palvelutapahtumasta, esimerkik-
si kotikäynti ja puhelu. Potilasasiakirjoihin terveydenhuol-
lon ammattihenkilö (esim. sairaanhoitaja, terveydenhoi-
tajat) tai hänen ohjeistuksensa mukaisesti muu hoitoon 
osallistuva henkilö (esim. lähihoitaja) merkitsee potilaan 
hoidon järjestämisen, suunnittelun ja toteuttamisen seu-
rannan turvaamiseksi tarpeelliset tiedot. Aina kun terve-
ydenhuollon ammattilainen tutkii tai hoitaa potilas-
ta terveyden- tai sairaanhoidon osalta, tapahtumas-
ta tulee kirjata käyntikohtaisesti.

10.5  Rai-arviointijärjestelmän käyttö 

Jyväskylän kaupunki käyttää asiakkaan palvelutarpeen arvioin-
tiin, hoidon suunnitteluun ja laadun varmistamiseen RAI-järjes-
telmää. Palveluntuottajia edellytetään käyttämään RAI-järjestel-
mää säännöllisen kotihoidon asiakkaiden arvioinnissa ja hoidon 
suunnittelussa. RAI:n käyttöön liittyvät maksut laskutetaan tuot-
tajalta asiakasmäärän mukaan 20€ asiakas/vuosi. Maksu sisäl-
tää lisenssimaksun sekä hallinnointikulut ja Jyväskylän kaupun-
gin sisäiset RAI-koulutukset tarpeen mukaan.

 
RAI:n käyttöön liittyvää peruskoulutusta on saatavilla maksutto-
mana THL:n sivuilta. Jyväskylän kaupunki järjestää RAI:n ja Effi-
can käyttöön liittyviä koulutuksia, joihin on sovitusti mahdollisuus 
osallistua. Palveluntuottajalle erikseen järjestetyistä koulutuksis-
ta Jyväskylän kaupunki laskuttaa 52 €/tunti.  Palveluntuottaja voi 
laskuttaa asiakkaan ensimmäisen RAI arvioinnin teosta tilaajaa 
yhden tunnin. Kaupungilla on oikeudet hinnanmuutoksiin. Kau-
punki ilmoittaa hinnanmuutoksista tuottajille etukäteen.

10.6 Säännöllisen kotihoidon palvelusetelin  
 sisällöt 

Kotihoitoa toteutetaan asiakkaan luona tehtävin kotikäynnein asi-
akkaan hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti joko ympärivuo-
rokautisella tai päiväaikaisella palvelusetelillä. Seuraavassa kap-
paleissa on kuvattu esimerkinomaisesti keskeisimpiä kotihoidon 
sisältöjä. Luettelo ei ole kattava, koska palvelun sisältö muodos-
tuu asiakaskohtaisen palvelutarpeen mukaisesti.

10.6.1 Kotihoidon asiakkaan perushoidolliset  
 tehtävät: 

•	 asiakkaan avustaminen päivittäisissä toiminnoissa, kuten 
henkilökohtainen hygienia (hampaiden pesu, ihon hoito, 
kynsien leikkaaminen, peseytyminen), wc-toimet ja pukeu-
tuminen 

•	 asiakkaan säännöllisestä, terveellisestä ja monipuolisesta 
ravitsemuksesta huolehtiminen, esim.  
	 •	aamu-,	ilta-	ja	välipalojen	valmistuksessa		 	
    avustaminen 

	 •	valmiin	aterian	lämmityksessä	avustaminen	
	 •	tarvittaessa	jääkaapin	sisällön	tarkistaminen	
•	 asiakkaan yksilöllisen toimintakyvyn eri osa-alueiden tukemi-

nen kuntouttavilla työmenetelmillä 
•	 terveydentilan ja yleistilanteen seuranta ja tarpeenmukainen 

hoito ja hoitoonohjaus 
•	 hoitotarvikkeiden ja välineiden hankinta tai hankinnassa 

avustaminen 
•	 liikkumisessa ja tarvittavien apuvälineiden hankinnassa 

avustaminen 
•	 harjoitusohjelman/kotikuntoutusohjelman suorittamisessa 

ohjaaminen 
•	 ulkoiluavun järjestäminen tai asiakkaan kanssa ulkoilu kes-

kimäärin 1 x viikko, jos ulkoilua ei muutoin voida järjestää 
•	 yhteydenpito eri asiantuntijatahoihin asiakkaan asioissa

10.6.2  Yöaikaan myönnettävän kotihoidon   
 sisältö:

•	 asentohoito
•	 wc-käynti/vaipan vaihdossa avustaminen
•	 aikakriittisestä lääkehoidosta huolehtiminen
•	 kotihoidon asiakas, joka tarvitsee yökäynnin terveydentilan 

ja voinnin seurannan vuoksi (esim. kaatuminen, GM-mitta-
us, kommootioseuranta) 

•	 elämän loppuvaiheen hoidon käyntien sisältö määritellään 
yhdessä asiakkaan omaisten ja muiden asiantuntijatahojen 
kanssa. Säännöllisen kotihoidon palvelusetelillä ei voida tur-
vata hoitajan jatkuvaa läsnäoloa.
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•	 omaishoitajan avun turvin asuvalle henkilölle, jonka omainen 
on tilapäisesti poissa kotoa 

•	 yhden viikon ajan henkilölle, joka on kotiutunut sairaalasta ja 
hoitajien arvion mukaan tarvitsee öisin terveydentilan ja voin-
nin seurantaa (esim. epäily siitä, että asiakas ei osaa hälyt-
tää apua turvapuhelimella) 

10.6.3 Kotihoidon asiakkaan lääke- ja   
 sairaanhoidolliset tehtävät: 

•	 terveydentilan ja voinnin seuranta, asiakkaan sairauteen liit-
tyvät seurannat (esim. verenpaineen ja painon seuranta) 
sekä tarvittavista jatkoseurannoista huolehtiminen 

•	 lääkehoidon toteuttaminen (lääkkeiden antaminen, lääkkei-
den jakaminen annostelijaan), lääkehoidon havainnointi ja 
seuranta sekä arviointi lääkehoitosuunnitelman mukaisesti 

•	 reseptien uusimisesta huolehtiminen 
•	 apteekkiasioinnissa avustaminen; apteekkitilin avaaminen 

sekä lääkkeiden tilaaminen asiakkaan sopimusapteekista 
•	 tarvittaessa yhteydenotot ja ajanvaraus asiakkaan lääkäriin 
•	 injektioiden antaminen 
•	 iv-lääkityksen tai -nesteytyksen antaminen lääkärin ohjeiden 

mukaisesti. Tarvittaessa kotisairaalasta on mahdollisuus saa-
da perehdytystä.

•	 haavahoidot lääkärin ohjeiden mukaan 
•	 katetroinnit ja avannehoidot 
•	 muistitestin, depressiotestin ja muiden hoidon toteuttamis-

ta edellyttävien testien te-kemistä ammattihenkilöltä, joka on 
suorittanut asianmukaiset koulutukset 

10.6.4  Kotihoidon asiakkuuteen liittyvät   
 kodinhoidolliset tehtävät: 

•	 kodin yleissiisteydestä huolehtiminen, roskien vienti, näky-
vien roskien siistiminen, vuoteen sijaus ja lakanoiden vaih-
to, tiskaus, pöytäpintojen pyyhkiminen, jääkaapin siisteydes-
tä huolehtiminen 

•	 wc:n siisteydestä huolehtiminen sekä portatiivin tyhjennys 
ja pesu 

•	 asiakkaan avustaminen ja neuvonta perussiivouksen hank-
kimiseksi 

•	 avustaminen pyykkihuollon hankinnassa/toteuttamisessa 

10.6.5  Kotihoidon asiakkaan turvallisesta   
 ympäristöstä huolehtiminen: 

•	 psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen turvallisuuden arviointi 
ja edistäminen 

•	 elinympäristön toimivuudesta/esteettömyydestä huolehtimi-
nen ja tarvittaessa yhteydenotto asiantuntijatahoon 

•	 tekniikan hyödyntäminen turvallisen ympäristön tukena (apu-
välineet, turvapuhelin)

10.6.6  Muut tehtävät: 

•	 ohjaus ja neuvonta 
•	 tarvittaessa avustaminen etuuksien, tukien ja edunvalvon-

nan hakemisessa 
•	 avustaminen välttämättömien vaatteiden hankinnassa sil-

loin, kun sitä ei ole mahdollista muutoin järjestää 
•	 asiointiavun järjestäminen
•	 asiointiavun järjestäminen tai saattoapuna toimiminen äkilli-

sissä tutkimuksissa ja lääkärin vastaanotolla silloin, kun sitä 
ei ole mahdollista muutoin järjestää 

•	 ympärivuorokautisen asumisen tarpeen arviointi yhdessä asi-
akkaan, omaisen, palveluntuottajan ja tilaajan kanssa, kun 
kotihoidon käynnit eivät enää takaa asiakkaan turvallista ja 
riittävää hoitoa omassa kodissa 

10.7  Palveluntuottajan henkilökunnan   
 pätevyysvaatimukset

Henkilöstön määrää ja mitoitusta laskettaessa noudatetaan 
ikäihmisten palvelujen laatusuositusta (STM 2017:6). Tehtävä-
rakenteen suunnittelussa on noudatettava lakia sosiaa-lihuollon 
ammattihenkilöistä (817/2015) sekä terveydenhuollon ammat-
tihenkilöistä annettua lakia (559/1994) ja asetusta (564/1994) 
siten, että asiakas- ja potilasturvallisuus ei missään tilanteessa 
vaarannu.
 
Kotihoidon henkilöstön vähimmäistarve määräytyy iäkkäille myön-
nettyjen palvelujen (tunteina) toteuttamiseen tarvittavina henki-
löstön välittömään asiakastyöhön käytettävissä olevana työaika-
na (tunteina).
 
•	 Palveluntuottaja vastaa siitä, että sen palveluntuotantoon 

osallistuvalla henkilöstöllä on lainsäädännön edellyttämä 
pätevyys ja koulutus tehtäviensä suorittamiseksi sekä lain-
säädännön edellyttämät luvat terveydenhuollon ammatti-
henkilönä toimimiseen Suomessa. Palveluntuottaja ylläpitää 
henkilöstönsä ammattitaitoa kaikkien palveluiden suorittami-
seen osallistuvien ammattiryhmien osalta.

•	 Lääkehoitoon osallistuvalla henkilöstöllä on voimassaolevat 
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lääkehoidon luvat. Palveluntuottajan tulee huolehtia työnteki-
jöidensä lääkehoidon osaamisesta. Osaaminen on osoitetta-
va vähintään 5 vuoden välein Turvallinen lääkehoito -oppaan 
mukaisesti. (https://www.thl.fi/fi/web/laatu-ja-potilasturval-
lisuus/potilasturvallisuus/turvallinen-laakehoito). Myös muu 
hoitotyössä erilaisiin tehtäviin tarvittava koulutuspohja ja 
osaaminen tulee varmentaa (esim. katetroinnin osaaminen).

•	 Toimintayksikössä työskentelee vähintään yksi sairaanhoi-
taja.

•	 Jokaisessa työvuorossa yksikön lääkehoidosta vastaa Turval-
linen lääkehoito -oppaan (THL 14/2015) mukaisen lääkelu-
van omaava lähihoitaja. 

•	 Asiakkaiden kanssa tekemisissä olevalla henkilöstöllä tulee 
olla voimassa oleva ensiapukoulutus ja hygieniapassi.

Palveluntuottajalla voi olla myös avustavaa henkilökuntaa tukipal-
velutehtävissä. Palveluntuottajan tulee sopia erikseen palveluoh-
jaajan kanssa avustavan henkilökunnan käytöstä.

Palvelun tuottamiseen osallistuvalla henkilökunnalla tulee lisäksi 
olla tehtävän edellyttämä riittävä suomen kielen kirjallinen ja suul-
linen taito. Hoitotehtävissä toimivan työntekijän on pystyttävä asi-
oimaan asiakkaiden ja tilaajan kanssa sujuvasti suomen kielellä 
sekä hallittava tarvittava ammattisanasto suomeksi.

Palveluntuottajan henkilöstön tulee noudattaa Jyväskylän kaupun-
gin vanhuspalveluiden antamia toimintaohjeita ja turvallisuusmää-
räyksiä. Palveluntuottajan tulee huolehtia henkilöstönsä riittävästä 
sijaistuksesta ja muista järjestelyistä vuosilomien, sairauslomien 
ja muiden vapaajaksojen aikana.
 
Hoitoon ja muuhun asiakastyöhön osallistuvan työntekijän tulee 
olla henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan asiakaspalveluun sovel-
tuva, tehtäväänsä hyvin perehdytetty ja luotettava. Hänellä tulee 
olla hyvät asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustaidot sekä valmius eri 
kulttuuritaustaisten ja vammaisten asiakkaiden kohtaamiseen. 
Kelpoisuusvaatimukset täyttäviä opiskelijoita voi olla kerrallaan 
enintään 20 % hoitotehtävissä toimivista työntekijöistä. 

10.7.1 Säännöllisen kotihoidon palvelutuottajan  
 vastuuhenkilöä koskevat vaatimukset 

Säännöllisen kotihoidon toimintayksikössä tulee olla nimetty vas-
tuuhenkilö. Vastuuhenkilöllä on vähintään ammattikorkeakoulu-
tasoinen tutkinto tai entinen vastaava opistotasoinen tutkinto. 
Soveltuvana tutkintona pidetään esimerkiksi sosionomin, sairaan-
hoitajan tai terveydenhoitajan tutkintoa ja vähintään kahden (2) 
vuoden työkokemus hoiva- ja hoitotyöstä sekä kokemusta/koulu-
tusta esimiestyöstä. Vastuuhenkilöllä tulee olla erinomainen suo-
men kielen suullinen taito ja kirjallinen taito (vastaava kielitaito-
vaatimus kuin hoitohenkilöstöllä).

10.7.2  Henkilöstön pätevyyden ja rikostaustan  
 selvittäminen

Palveluntuottaja vastaa siitä, että sen palveluntuotantoon osal-
listuvalla henkilöstöllä on lainsäädännön edellyttämä pätevyys ja 
koulutus tehtäviensä suorittamiseksi sekä lainsää-dännön edel-
lyttämät luvat terveydenhuollon ammattihenkilönä toimimiseen 
Suomessa. Palveluntuottaja ylläpitää henkilöstönsä ammattitai-
toa kaikkien palvelun suorittamiseen osallistuvien ammattiryhmi-
en osalta.

Palveluntuottaja sitoutuu tarkistamaan sosiaalihuollon ammatti-
henkilöstön tiedot Valviran ylläpitämästä sosiaalihuollon ammat-
tihenkilöiden keskusrekisteristä.

Palveluntuottaja noudattaa lasten kanssa työskentelevien rikos-
taustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) säännöksiä. Pal-
veluntuottaja selvittää alaikäisten kanssa työskentelevien rikos-
taustan ja merkitsee uuden työntekijän rikostaustan selvittämisen 
ajankohdan ja suorittajan nimen muistioon, johon Jyväskylän kau-
pungilla on oikeus tutustua siihen pyytäessä.

10.7.3  Palveluntuottajan toimitiloja koskevat  
 vaatimukset

Palveluntuottaja tuottaa kotihoidon palvelua Keski-Suomen maa-
kunnan alueella ja sen toimitilat ovat Keski-Suomessa.

10.8  Palvelusetelin arvo

Omavastuuosuus = Asiakkaalle laskettu tulosidonnainen oma-
vastuuosuus + mahdollinen palveluntuottajan tuntihinnan ja pe-
rusturvalautakunnan vahvistaman alueellisen lähtötuntihinnan 
erotus. Palveluntuottaja laskuttaa koko omavastuuosuuden asi-
akkaalta.
Palveluseteli  =  Palvelusetelin arvo, jonka palveluntuottaja las-
kuttaa kaupungilta.
Lähtötuntihinta = palvelusetelin arvon ja tulosidonnaisen oma-
vastuuosuuden laskennassa käytettävä hinta, joka on aluekoh-
tainen. 
Tuntihinta = palvelusetelin arvon ja tulosidonnaisen omavastuu-
osuuden laskennassa käytettävä hinta, joka on aluekohtainen. Pe-
rustuu lähtötuntihintaan, mutta on suurempi kuin lähtötuntihinta, 
koska mukana tuntihinnassa ovat myös työaikalisät, jotka määräy-
tyvät asiakkaalle määrättyjen tuntien perusteella.
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10.8.1 Palvelusetelin arvon laskenta ja alustavat  
 lähtötuntihinnat palvelusetelin  
 laskennassa

Jokaisella kahdeksalla alueella on omat lähtötuntihintansa, joiden 
pohjalta asiakkaan tulosidonnainen omavastuuosuus ja palveluse-
telin arvo lasketaan. Lähtötuntihintaan laske-taan lisäksi työaikali-
sät, jotka määräytyvät asiakkaalle myönnettyjen tuntien perusteel-
la. Työaikalisäkertoimet ovat erisuuruiset ympärivuorokautisessa 

ja päiväsaikaisessa kotihoidon palvelusetelissä ja ne on esitetty 
taulukossa 1. Alueelliset lähtötuntihinnat ja tuntihinnat on esitet-
ty taulukossa 2. Kilometrikorvaukset sisältyvät jokaisen palvelu-
setelituotteen arvoon, eikä niitä laskuteta erikseen.

MERJA HUOVELIN

Taulukko 1 Työaikalisien kertoimet

Asiakkaalle myönnetyt 
palvelutunnit 

Ympärivuorokautisen 
kotihoidon palvelusetelin 
työaikalisien kertoimet 

Päiväsaikaisen kotihoidon 
palvelusetelin työaikalisien 
kertoimet 

0-5h 1 1 

5-15h 1,08 1,04 

15-22h 1,11 1,07 

22-30h 1,13 1,09 

30-37h 1,15 1,09 

37+h 1,15 1,09 
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Setelin tyyppi Alue Alueen 
tyyppi 

 0–5 h  5–15 h 15–22 h 22–30 h 30–37 h  37+h 

Ympärivuorokautinen Jyväskylä Taajama 38,50 € 41,58 € 42,74 € 43,51 € 44,28 € 44,28 € 

Ympärivuorokautinen Jyväskylä 
Haja-

asutusalue 
42,35 € 45,74 € 47,01 € 47,86 € 48,70 € 48,70 € 

Ympärivuorokautinen Tikkakoski Taajama 56,56 € 61,08 € 62,78 € 63,91 € 65,04 € 65,04 € 

Ympärivuorokautinen Tikkakoski 
Haja-

asutusalue 
62,22 € 67,19 € 69,06 € 70,30 € 71,55 € 71,55 € 

Ympärivuorokautinen Säynätsalo Taajama 52,26 € 56,44 € 58,01 € 59,05 € 60,10 € 60,10 € 

Ympärivuorokautinen Säynätsalo 
Haja-

asutusalue 
57,49 € 62,08 € 63,81 € 64,96 € 66,11 € 66,11 € 

Ympärivuorokautinen Korpilahti Taajama 63,53 € 68,61 € 70,51 € 71,78 € 73,05 € 73,05 € 

Ympärivuorokautinen Korpilahti 
Haja-

asutusalue 
69,88 € 75,47 € 77,57 € 78,96 € 80,36 € 80,36 € 

Päiväaikainen Jyväskylä Taajama 38,50 € 40,04 € 41,20 € 41,97 € 41,97 € 41,97 € 

Päiväaikainen Jyväskylä 
Haja-

asutusalue 
42,35 € 44,04 € 45,31 € 46,16 € 46,16 € 46,16 € 

Päiväaikainen Tikkakoski Taajama 56,56 € 58,82 € 60,52 € 61,65 € 61,65 € 61,65 € 

Päiväaikainen Tikkakoski 
Haja-

asutusalue 
62,22 € 64,70 € 66,57 € 67,82 € 67,82 € 67,82 € 

Päiväaikainen Säynätsalo Taajama 52,26 € 54,35 € 55,92 € 56,96 € 56,96 € 56,96 € 

Päiväaikainen Säynätsalo 
Haja-

asutusalue 
57,49 € 59,79 € 61,51 € 62,66 € 62,66 € 62,66 € 

Päiväaikainen Korpilahti Taajama 63,53 € 66,07 € 67,97 € 69,24 € 69,24 € 69,24 € 

Päiväaikainen Korpilahti 
Haja-

asutusalue 
69,88 € 72,67 € 74,77 € 76,17 € 76,17 € 76,17 € 

 

Taulukko 2 Alustavat lähtötuntihinnat ja tuntihinnat alueittain ympärivuorokautisessa ja päiväsaikaisessa palveluseteleissä
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Palveluntuottaja voi valita ne alueet, joille tuottaa palvelua. Tuot-
taja voi tuottaa palvelua esimerkiksi jonkin alueen taajamassa, 
mutta ei saman alueen haja-asutusalueella. Alueen sisällä pal-
velua on tuotettava kaikissa tuntiluokissa. Palveluntuottaja mer-
kitsee tuottajahakemukseen kaikki ne alueet, joilla tuottaa palve-
lua. Jokaisen alueen tuntiluokalle ilmoitetaan erikseen tuottajan 
tuntihinta. Tuottaja voi ilmoittaa perushinnan kohdalle palveluse-
telin arvoa suuremman hinnan, mutta tuntiluokkien hinnat tu-
lee muodostaa perushinnasta tässä sääntökirjassa ilmoitet-
tujen työaikalisäkertoimien mukaisesti.

Asiakkaan tulosidonnainen omavastuuosuus lasketaan sa-
malla tapaa kuin Jyväskylän kaupungin omassa tuotannossa. 
Asiakkaan bruttotuloista vähennetään kotihoidon asiakasmak-
sutaulukon mukainen määrä, ja jäljelle jäävä euromäärä kerro-
taan asiakasmaksun prosenttiosuudella, jonka suuruus määräytyy 
asiakkaalle myönnettyjen tuntien perusteella. Mikäli tämä kuu-
kausittainen omavastuuosuus kuitenkin ylittäisi palvelun kuukau-
sittaisen hinnan, lasketaan omavastuuosuus oman tuotannon las-
kennallisen ylärajan perusteella. Toisaalta mikäli asiakkaalla on 
pienemmät tulot kuin asiakasmaksutaulukon maksuttomuuden 
yläraja on, ei omavastuuta synny.

Palvelusetelin arvo lasketaan vähentämällä tuntihinnasta (mukana 
työaikalisät) omavastuuosuuden tuntikohtainen määrä. Palveluse-
telin arvo pyöristetään aina tasalukuun. Mikäli omavastuuosuus 
on kuitenkin suurempi kuin tuntihinta, palvelusetelin arvoksi tulee 
minimituntihinta, joka on 1€/h. Tämä mahdollistaa palvelusetelin 
myöntämisen myös suurituloisille asiakkaille.
 
Mikäli kaupunki tuottaa päiväaikaisen kotihoidon palveluseteliasi-
akkaalle tarvittavan yöhoidon, kaupunki laskuttaa asiakkaalta asia-
kasmaksun yöhoidon osalta. Tämä ei nosta asiak-kaan kokonais-
kustannuksia.

10.8.2  Palvelusetelin ja omavastuun    
 maksaminen palveluntuottajalle

Asiakas maksaa aina palveluntuottajalle tulosidonnaisen omavas-
tuuosuuden, joka on sama kuin kunnallisesta kotihoidosta perittä-
vä kuukausimaksu. Jos asiakas on valinnut palvelutuottajan, jol-
la on kalliimpi tuntihinta kuin perusturvalautakunnan vahvistama 
tuntihinta, asiakkaan tulosidonnaiseen omavastuuosuuteen lisä-
tään palveluntuottajan ilmoittaman tuntihinnan ja palvelusetelin 
arvon välinen erotus.

Palveluntuottaja ja Jyväskylän kaupungin palveluohjaaja sekä asia-
kas ja omaiset/asioidenhoitaja tapaavat tarvittaessa tai asiakkaan 
hoidon tarpeen muuttuessa oleellisesti. Asiakas/omainen/palve-
luntuottaja velvoitetaan olemaan yhteydessä palvelusetelin myön-
täjään heti, kun asiakkaan palvelutarpeessa ilmenee muutoksia 

tai hoito keskeytyy. Lähtökohtaisesti palveluseteliä ei makse-
ta takautuvasti palveluntuottajalle, jos muutoksesta ei ole ilmoi-
tettu kaupungille Effica-viestillä tai puhelimitse heti muutoksen al-
kaessa. Liikaa maksettu palveluseteli peritään takaisin.

Jos asiakas jättää maksamatta palveluntuottajan laskun, palvelun-
tuottaja huolehtii itse maksuneuvotteluista sekä mahdollisesta pe-
rinnästä. Jyväskylän kaupunki ei vastaa asiakkaan mahdollisesti 
maksamatta jääneistä asiakasmaksuosuuksista.

Palvelusetelin arvoa on korotettava, jos asiakkaan tai hänen per-
heensä toimeentulo tai asiakkaan lakisääteinen elatusvelvollisuus 
muutoin vaarantuu, taikka se on tarpeen muut huollolliset näkö-
kohdat huomioon ottaen. Käytännössä asiakas voi hakea tulosi-
donnaiseen omavastuuosuuteensa maksunalennusta kuten Jy-
väskylän kaupungin vanhuspalvelujen asiakasmaksujen voimassa 
olevassa soveltamisohjeessa on kuvattu. Palvelusetelin arvon ko-
rottamista koskevasta asiasta on tehtävä päätös.

10.8.3 Asiakkaalle maksuton palveluseteli

Kotihoito on maksutonta vammaispalvelun asiakkaalle, jolla on 
myönteinen henkilökohtaisen avun päätös ja henkilökohtainen 
apu on myönnetty myös kotihoitona. 

Kotihoidon käynnit ovat maksuttomia sotainvalideille, joiden hait-
ta-aste on ≥ 10. Tilaaja maksaa palvelusetelin koko arvon palve-
luntuottajalle, eikä sotainvalideille tule omavastuuosuutta mak-
settavaksi. 

10.9 Palvelutapahtuman kirjaaminen asiakas-  
 ja potilastietojärjestelmään ja  
 palse.fi-portaaliin

10.9.1 Keskeytyssäännöt ja laskutus

Palveluntuottajan tulee ilmoittaa Jyväskylän kaupungille viivytyk-
settä asiakkaan sairaalaan joutumisesta tai muusta laskutukseen 
vaikuttavista asioista. Palveluntuottaja voi laskuttaa säännöllisen 
kotihoidon käynneistä kuukausittain jälkikäteen. Asiakkaan sai-
raalaan lähtö- ja paluupäiviltä palveluntuottaja laskuttaa asiakasta 
(omavastuuosuus) ja Jyväskylän kaupunkia, mikäli palveluntuot-
taja on tehnyt asiakkaan luokse käynnin kyseisenä päivänä (teh-
dään tapahtumakirjaus normaalisti, ja tapahtuma tulee mukaan 
Palse-portaalissa tehtävään laskutusaineistoon).
 
Asiakkaan hoitoajan muuttuessa kesken kuukauden, hoitotunte-
ja voidaan lisätä uudella tuntihinnalla muutospäivästä alkaen. Jos 
uusi hoitoaika vaikuttaa omavastuuosuuteen, korjataan se päätök-
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selle muutospäivästä lähtien. Kokonaisilta asiakkaan poissaolo-
päiviltä ei makseta palveluntuottajalle palveluseteliä. Asiakkaan 
ollessa läheisen hoidossa kokonaisilta poissaolopäiviltä ei oma-
vastuuosuutta laskuteta asiakkaalta eikä palveluntuottaja voi pe-
riä palveluseteliä.
 
Pariskunnilla on palse.fi-portaalissa nähtävillä perheen koko-
naishoitoajalla yhteinen päätös. Jos pariskunnalla on molemmil-
la kotihoidon käynnit ja toinen heistä joutuu sairaalaan, perii palve-
luntuottaja yhteisellä päätöksellä olevan tuntihinnan toteutuneen 
hoitoajan mukaan. Kotiin jäävän asiakkaan omavastuuosuus tar-
kentuu hänen hoitoaikansa mukaan.
 
Asiakkaalle myönnetty kotihoidonmaksunalennuksen osuus lisä-
tään setelin arvoon. Jos asiakas hakee jälkikäteen maksunalen-
nusta, on palveluntuottajan laskutettava tulosidon-nainen omavas-
tuuosuus Jyväskylän kaupungilta erillisellä laskulla. Tarvittaessa 
palveluntuottaja on velvollinen palauttamaan tulosidonnaisen 
omavastuuosuuden asiakkaalle, jos asiakkaan taloudellinen ti-
lanne sen vaatii. Palveluntuottaja saa laskuttaa erillisellä laskul-
la palauttamansa tulosidonnaisen omavastuuosuuden Jyväsky-
län kaupungilta.

Palveluntuottaja on aina velvollinen kirjaamaan järjestäjän asia-
kas- ja potilastietojärjestelmään säännöllisen kotihoidon palvelu-
seteliasiakkaan sairaalaan joutumisen. Asiakas- ja potilastieto-
järjestelmään kirjataan asiakkaan palveluista poistumispäivä ja 
palveluihin paluupäivä.
 
Palvelusetelin arvo määräytyy tilaajan käytössä olevan laskenta-
taulukon perusteella. Laskentataulukko laskee asiakaskohtaises-
ti (€/h/kk) palvelusetelin arvon sekä asiakkaan tulosidonnaisen 
omavastuuosuuden. Palvelusetelijärjestelmässä asiakkaalle myön-
netään hoidon tarpeen mukaan hoitotunnit kuukaudessa. Las-
kentataulukon antama palvelusetelinarvo (€/h/kk) kirjataan pää-
tökselle.
 
Palvelun suorittaja tilastoi järjestäjän asiakas- ja potilastietojärjes-
telmään asiakkaan hoitoajan minuutin tarkkuudella käyntikohtai-
sesti aina työvuoron päätyttyä. Uudelle asiakkaan todellinen käyn-
tiaika tarkentuu ensimmäisen viikon aikana hoidon aloittamisesta, 
jonka jälkeen palveluohjaaja luo asiakkaan palvelusetelin palvelu-
setelijärjestelmään.

Palvelusetelillä ostetun palvelun yhteydessä syntyneet hoivaan ja 
hoitoon liittyvät dokumentit palveluntuottaja toimittaa rekisterin-
pitäjälle (palveluohjaajalle). Tämä ei koske kuitenkaan palvelun-
tuottajan ja asiakkaan välistä sopimusta.

10.9.2 Palvelusetelilaskutus

Tuottaja laskuttaa Jyväskylän kaupunkia kuukausittain jälkikäteen 
palse.fi-portaalin ohjeiden mukaisesti. Palveluntuottaja muodos-
taa palse.fi-portaalissa palvelusetelikohtaisen laskuviitteen, ja lä-
hettää kaupungille verkkolaskun omasta laskutusjärjestelmäs-
tään. Laskulle merkitään portaalista saatu viite ja loppusumma. 
Lasku ei voi sisältää laskutuslisää tai muita vastaavia kuluja. 

Seuraavissa tapauksissa palveluntuottaja lähettää tilaajalle eril-
lisen laskun palse.fi-portaalin tietojen perusteella muodostetun 
laskun lisäksi: 
•	 Kun asiakas vaihtaa palveluntuottajaa ja asiakkaan luona 

käydään yhtä aikaa muutaman hoitotunnin verran saattaen 
vaihtaen, voi uusi palveluntuottaja näiltä hoitotunneilta las-
kuttaa palvelusetelin tuntihinnan ja tulosidonnaisen omavas-
tuuosuuden Jyväskylän kaupungilta erillisellä laskulla. 

•	 Mikäli asiakkaan hoitoaika (kesto alle 2 viikkoa) on tilapäi-
sesti muuttunut suuremmaksi ja nostaisi asiakkaan omavas-
tuuosuutta. Palveluntuottaja voi laskuttaa tilaajalta muuttu-
neen tulosidonnaisen omavastuuosuuden erotuksen tilaajan 
ilmoittaman laskelman mukaan. Erillisessä laskussa tulee 
näkyä palvelusetelin päätösnumero, keskeytyspäivät sekä 
omavastuuosuus asiakaskohtaisesti.

10.10  Palveluntuottajan ilmoittaman hinnan  
 tarkistaminen

Palveluntuottaja voi tarkistaa palvelusetelipalveluhintojaan kor-
keintaan kerran kalenterivuodessa. Jyväskylän kaupunki ilmoit-
taa palveluntuottajille ajankohdan, jolloin hinnanmuutokset on 
mahdollista tehdä palse.fi-portaaliin.

10.11  Palvelukohtaiset lisätiedot ja erityisehdot

10.11.1 Tietojärjestelmävaatimukset,   
   kustannukset ja kirjaaminen

Säännöllisen kotihoidon palvelusetelituottajalta vaaditaan Effica-
potilastietojärjestelmän käyttöönotto. Palveluntuottaja maksaa Jy-
väskylän kaupungille yhdestä virtuaalityöaseman käytöstä 1036 
e/v (hinta 2017), joka kattaa virtuaaliyhteyden (1 tunnus/työase-
ma) ja Effica-tuen sekä tilaajan hankkiman Effica-lisenssin käytön. 
Palveluntuottaja sitoutuu hankkimaan kaupungin tietohallinnon 
vaatimusten mukaiset tietokoneet, joihin tilaaja asentaa Effica-
potilastietojärjestelmän. Jokaista kymmentä (10) hoitohenkilökun-
taan kuuluvaa kohden on vähintään yksi tietokone, johon Effica-
yhteys voidaan muodostaa. Hintatiedot päivittyvät kevään 2020 
aikana, kun Jyväskylän kaupunki siirtyy Lifecare-järjestelmän käyt-
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töön. Muutoksesta, hinnoista, aikatauluista ja koulutuksista ilmoi-
tetaan palveluntuottajille heti, kun nämä asiat ovat tiedossa. Kau-
punki pidättää oikeudet hinnan muutoksiin.

Jyväskylän kaupunki järjestää palveluntuottajan työtekijöille asia-
kas- ja potilastietojärjestelmän käyttöön liittyvän koulutuksen pal-
velun alkaessa. Palveluntuottajan työntekijöiden tulee osallistua 
jatkossa kaupungin järjestämiin/osoittamiin asiakas- ja potilas-
tietojärjestelmää koskeviin koulutuksiin, joista ilmoitetaan aina 
erikseen. Muusta koulutuksesta vastaa palveluntuottaja. Palve-
luntuottajan on huolehdittava henkilökuntansa riittävästä hoito-
työn kirjaamiseen sekä tietojärjestelmiin liittyvästä osaamisesta 
ja kouluttamisesta. 

Palveluntuottaja kirjaa hoitotyöhön liittyvät asiakastiedot ja työsuo-
ritteet Jyväskylän kaupungin asiakas- ja potilastietojärjestelmään. 
Asiakastyön kirjaaminen tehdään kaupungin toimintaohjeiden 
ja periaatteiden mukaisesti (Jyväskylän kaupungin vanhuspal-
veluiden kirjaamisohje), lainsäädännön vaatimuksia noudatta-
en. Palveluntuottaja noudattaa tilaajan asiakas- ja potilastietojär-
jestelmään liittyviä tietoturva-, turvallisuus- ja käyttöehtoja. Myös 
asiakaskäynnillä eri palveluihin kulunut aika ja käynnin tarkka al-
kamis- ja loppuaika tilastoidaan Effica-järjestelmään. Kirjaaminen 
sisältää myös HILMO-kirjaukset.

Kotihoidon käynnit tulee olla tilastoituna työvuoron päätteeksi. 
Seuraavan kuun 7. päivän jälkeen tehtyjä tilastointeja/muutok-
sia ei enää hyväksytä. Palse.fi-portaaliin tapahtumakirjaukset teh-
dään viimeistään 7 vuorokauden kuluessa palvelutapahtumasta.

Asiakas/asioidenhoitaja voi katsoa raportin/yhteenvedon palve-
luntuottajan käyntiajoista palse.fi:stä esimerkiksi suomi.fi-palve-
lun kautta tunnistautumalla. 

10.11.2 Laadunhallinta ja valvonta

Laadunhallinnan osalta palveluntuottaja vastaa siitä, että:

•	 Yksiköllä on ajan tasalla oleva omavalvontasuunnitelma ja 
omavalvonnasta vastaava henkilö on nimetty siten kuin laki 
yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) edellyttää.

•	 Palveluntuottaja huolehtii asiakkaiden itsemääräämisoikeu-
den toteutumisesta ja kunnioittamisesta, oikeudenmukaisuu-
desta ja hyvästä kohtelusta sekä yksilöllisyyden ja turvallisuu-
den takaamisesta. 

•	 Palvelutuottajan toiminta-ajatus ja arvot on määritelty kirjal-
lisesti ja ne näkyvät toiminnassa.

•	 Henkilöstön vastuut ja valtuudet (tehtävänkuvat) on määri-
telty kirjallisesti. 

MERJA HUOVELIN
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•	 Palveluntuottajan keskeiset laatuvaatimukset ja -tavoitteet on 
määritelty kirjallisesti.

•	 Palveluntuottaja käyttää yleisesti hyväksyttyjä hoito-ohjeita, 
kuten Käypä hoito -suosituksia, sekä Terveyden ja hyvinvoin-
nin laitoksen ohjeita.

Palveluntuottajalla tulee olla kirjallinen Sosiaali- ja terveys-minis-
teriön ohjeiden mukainen lääkehoitosuunnitelma. Lääkehoidosta 
vastaava henkilö on nimetty. Lääkehoitosuunnitelma on lääkärin 
hyväksymä. Henkilöstön lääkehoidon osaamisesta ja myönnetyis-
tä luvista on ajan tasalla oleva luettelo (Turvallinen lääkehoito 
-opas THL 14/2015).
  
Palveluntuottajalla tulee olla kirjalliset hygieniaohjeet ja ohjeet eri-
tyistilanteisiin. Asiakkaiden kanssa tekemisissä olevalla henkilös-
töllä tulee olla voimassa oleva ensiapukoulutus ja hygieniapassi. 
Työnantaja on velvollinen hankkimaan suojavälineet ja tarvikkeet, 
esimerkiksi suojakäsineet ja käsihuuhteet, työntekijöille. 

Palveluntuottaja puuttuu jokaiseen asiakasreklamaatioon ilman 
tarpeetonta viivytystä. Mikäli reklamaatio havaitaan perustelluk-
si, palveluntuottaja korjaa tilanteen viipymättä kaikin kohtuullise-
na pidetyin keinoin. Kaikki reklamaatiot dokumentoidaan ja ilmoi-
tetaan kirjallisesti vanhuspalveluiden valvontatiimille.

Palveluntuottajalla tulee olla kirjallinen suunnitelma ympäristö-asi-
oiden huomioimisesta palvelussa.

Hätätilanteiden varalle toimintayksiköistä löytyvät tulostetut asia-
kaslistat, joista ilmenevät käyntimäärät ja asiakkaiden/omaisten 
yhteystiedot.

10.11.3 Vaadittava raportointi ja valvonta:

Palveluntuottaja toimittaa vaadittavat raportit tilaajalle tilaajan 
määrittelemän aikataulun mukaan. Tilaajalla on oikeus tehdä val-
vonta- tai auditointikäyntejä myös ennalta ilmoittamatta. Palvelun-
tuottaja raportoi tilaajalle valvontakäynnin yhteydessä henkilös-
tön määrän ja koulutuksen sekä voimassa olevat lupatodistukset.

10.12. Palveluntuottajan ja asiakkaan välinen  
 sopimus

Palveluntuottaja on velvollinen tekemään asiakkaan kanssa kirjal-
lisen sopimuksen tuotettavasta palvelusetelipalvelusta. 
Asiakkaan ja tuottajan välisessä sopimuksessa on hyvä huomioi-
da ainakin seuraavat seikat: 
•	 sopimuksen irtisanomisehdot
•	 kuinka menetellään, jos asiakas ei ole maksanut hänelle kuu-

luvaa omavastuuosuutta palveluntuottajalle
•	 käynnin peruuttaminen 
•	 omavastuun laskuttaminen asiakkaalta mahdollisilta sairaa-

laan lähtö- ja paluupäiviltä

PERUSTURVAN TOIMIALAN PALVELUSETELEIDEN SÄÄNTÖKIRJA
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11.1 Palvelun kuvaus ja myöntämiskriteerit 

Tilapäinen kotihoito on tarkoitettu asiakkaan tilapäiseen palvelu-
tarpeeseen ja se on kestoltaan alle kaksi viikkoa (max. 14 vrk) 
kestävää hoitoa ja huolenpitoa. Uudet asiakkaat tulevat palvelui-
den piiriin Jyväskylän kaupungin OIVA-keskuksen keskitetyn palve-
luohjauksen kautta. Tilapäisellä palvelusetelillä järjestetty kotihoito 
tarjotaan määrärahan puitteissa asiakkaalle, vuosittain perustur-
valautakunnan vahvistamien ikäihmisten ja pitkäaikaissairaiden 
kotihoidon myöntämisen perusteiden ja soveltamisohjeiden mu-
kaisesti. Tilapäisen kotihoidon palvelusetelillä tuotetun palvelun 
myöntää Oiva-keskuksen palveluohjaaja, ja päätös perustuu asi-
akkaan henkilökohtaiseen palvelutarpeenarviointiin. Tilapäisen ko-
tihoidon palveluseteliä voidaan myöntää 1 tunti päivässä ja setelin 
arvo on 24 euroa/tunti. Tilapäisen kotihoidon käynnit voivat olla 
enintään 2 x vuorokaudessa 0,5 h/käyntikerta, jolloin palveluse-
teliarvo on 12 euroa/käyntikerta. 

Tilapäisen kotihoidon palveluseteliä voidaan myöntää:
•	 Henkilölle, jonka toimintakyky on heikentynyt tai hoidon 

tarve on tilapäinen ja hoidon toteuttaminen vaatii sosi-
aali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstön osaamis-
ta, eikä asiakas pysty itse hakeutumaan avoterveyden-
huollon palveluihin käyttämällä julkista liikennettä tai tak-
sipalveluja. 

•	 Henkilölle, jonka tarvitsemaa palvelua ei ole mahdollis-
ta muutoin järjestää taloudellisten syiden vuoksi: harkin-
nanvaraisesti asiakkaan bruttotulojen jäädessä täysimää-
räisen takuueläkkeen ja ylimmän hoitotuen suuruisen yh-
teenlasketun summan alle (1 100,12 € vuonna 2018), 
pariskuntien kohdalla tuloraja kaksinkertaisena (yhteen-
sä 2 200,24 € vuonna 2018). 

•	 Sotainvalidille, jonka haitta-aste on ≥ 10 % 
Seuraavissa tapauksissa henkilö ohjataan ensisijaises-
ti käyttämään avoterveydenhuollon palveluja tai yksityisiä 
palveluntuottajia:
•	 verikokeiden ottamiseen 
•	 lyhytaikaisiin haavahoitoihin 
•	 yksittäisiin sairaanhoidollisiin toimenpiteisiin (ompeleen 

poistot, korvahuuhtelut) 
•	 tarkistuskäynteihin, joita terveydentilan tai voinnin seuran-

ta ei vaadi 

11.2 Palvelun sisältövaatimukset

Tilapäisen kotihoidon palvelun sisältö muodostuu asiakaskohtai-
sen palvelutarpeen mukaisesti. Henkilön toimintakyvyssä on ta-
pahtunut oleellinen muutos (fyysisen toimintakyvyn vajaus) ja 
palvelun tarve on tilapäinen. Tilapäinen kotihoito on asiakkaan 
henkilökohtaiseen hoitoon liittyvää lyhytaikaista apua, jossa hän 
tarvitsee sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöä. Asiak-
kaan katsotaan kuntoutuvan omatoimiseksi saamansa tilapäisen 
avun jälkeen.

11. Tilapäisen kotihoidon palveluseteli (seniorit ja pitkäaikaissairaat)

 Esimerkkejä hoidon tarpeesta:
•	 Tapaturman (ei pelkkä pesuapu) vuoksi asiakas tarvitsee ti-

lapäisesti apua päivittäisissä toimissa. 
•	 Klexane-injektion pistäminen.
•	 Asiakkaalle aloitettu avannehoito. 
•	 Katetroinnit tilapäisesti tai sen opettaminen. 
•	 Asiakkaalle on aloitettu lääkehoito. Kotiutumisen yhteydes-

sä on epävarmuutta, onnistuuko lääkkeiden oikea annos-
telu (ei muistisairaat ja mielenterveysasiakkaat) heti kotiu-
tumisen jälkeen. Mahdollisesti dosetin käytön opettaminen 
asiakkaalle.

•	 Tukisukkien laiton opettaminen. 

11.3 Palveluntuottajan henkilökunnan   
 pätevyysvaatimukset

Tehtävärakenteen suunnittelussa on noudatettava lakia sosiaa-
lihuollon ammattihenkilöistä (817/2015) sekä terveydenhuol-
lon ammattihenkilöistä annettua lakia (559/1994) ja asetusta 
(564/1994) siten, että asiakas- ja potilasturvallisuus ei missään 
tilanteessa vaarannu. 

Tilapäisen palvelusetelituottajan pätevyysvaatimuksena on vä-
hintään sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja.

Palveluntuottajalla tulee lisäksi olla tehtävän edellyttämä riittä-
vä suomen kielen kirjallinen ja suullinen taito. Hoitotehtävissä toi-
mivan työntekijän on pystyttävä asioimaan asiakkaiden ja tilaa-
jan kanssa sujuvasti suomen kielellä sekä hallittava tarvittava am-
mattisanasto suomeksi. Henkilöstöllä tulee olla lääkärin hyväksy-
mä ja allekirjoittama lääkelupa, ensiapukoulutus ja hygieniapassi. 
Yrityksellä tulee olla lääkärin hyväksymä lääkehoitosuunnitelma.

11.4 Tietojärjestelmävaatimukset ja   
 kirjaaminen

Tilapäisen kotihoidon palveluntuottajilla ei ole käytössä Effica-po-
tilastietojärjestelmää. Tilapäisen kotihoidon palveluseteli makse-
taan kuukausittain tai kun tilapäisen avuntarve on päättynyt. Ti-
lapäinen palveluseteli maksetaan vasta, kun palveluntuottaja on 
antanut palautteen käynneistä asiakkaan luona. 

11.5 Palveluntuottajan toimitiloja koskevat 
 vaatimukset

Palveluntuottaja tuottaa kotihoidon palvelua Keski-Suomen alueel-
la ja sillä on toimitilat Keski-Suomen maakunnan alueella.
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11.6 Palvelusetelin arvo ja matkakorvausten  
 määräytyminen

Tilapäisen kotihoidon palveluseteliä voidaan myöntää 1 tunti päi-
vässä ja setelin arvo on 24 euroa/tunti. Tilapäisen kotihoidon 
käynnit voivat olla enintään 2 x vuorokaudessa, jolloin palveluse-
telin arvo on 12 euroa/käyntikerta 0,5 h käynnistä.

Tilapäisen kotihoidon palvelusetelin arvo määräytyy asiakkaalle 
tehtyjen käyntien sekä palveluntuottajan määrittämän tuntihinnan 
välisestä erotuksesta. Tilapäisen kotihoidon palvelusetelin arvoon 
eivät vaikuta asiakkaan tulot, ikä tai perhekoko. Tilapäisen kotihoi-
don palveluseteli maksetaan palveluntuottajalle toteutuman mu-
kaisesti kuukausittain tai kun palvelu päättyy. 

Asiakas maksaa omavastuuosuutena palveluntuottajan ilmoit-
taman tuntihinnan ja palveluseteliarvon välisen erotuksen. Tämän 
lisäksi asiakas maksaa mahdolliset matkakulut palveluntuottajan 
ehtojen mukaisesti. Viikonloppuna ja iltaisin palveluntuottajalla voi 
olla eri hinta, mikä on kerrottava asiakkaalle. Mahdollisista lisäkor-
vauksien laskuttamisesta (kilometrikorvaukset, ilta- ja viikonloppu-
lisät) palveluntuottaja ja asiakas sopivat keskenään.

11.7 Palvelutapahtuman kirjaaminen 
 palse.fi-portaaliin

Tilaaja luo tilapäisen palvelusetelin palse.fi-portaaliin vasta pal-
velun päättymisen jälkeen sovituista toteutuneista tunneista. Pal-

velunsuorittaja kirjaa hoito- tai palvelutapahtuman palveluse-
telijärjestelmään määritettyjen ohjeiden mukaisesti. Kirjattavia 
järjestelmässä näkyviä asioita ovat hoito- tai palvelutapahtuma 
sekä sen aika tai määrä. Tapahtumakirjaukset ovat ehto palve-
lun laskuttamiselle. Tapahtumakirjaukset on tehtävä viiden (5) 
päivän sisällä palvelun antamisesta ja kirjauksen tekee palveluta-
pahtuman suorittaja omilla henkilökohtaisilla tunnuksillaan pal-
se.fi-portaalissa. 

11.8 Hoitopalautteen toimittaminen

Palveluntuottaja lähettää hoitopalautteen toteutuneesta hoidos-
ta palse.fi-portaalin kautta portaalin ohjeiden mukaisesti. Hoito-
palautteen lähettäminen on edellytys viimeisen laskuviitteen luo-
miselle

11.9 Palveluntuottajan ilmoittaman hinnan  
 tarkistaminen

Palveluntuottaja voi tarkistaa palvelusetelipalveluhintojaan kor-
keintaan kerran kalenterivuodessa. Jyväskylän kaupunki ilmoit-
taa palveluntuottajille ajankohdan, jolloin hinnanmuutokset on 
mahdollista tehdä palse.fi-portaaliin. Palveluntuottaja voi hake-
muksellaan ilmoittaa hinnat päivä-, ilta- ja yöhintoina erikseen ar-
kipäivien, lauantain ja sunnuntain osalta. 

MERJA HUOVELIN
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12.1 Palvelun kuvaus ja myöntämiskriteerit

Tehostetulla palveluasumisella turvataan yksilöllinen asumi-
nen henkilöille, jotka tarvitsevat runsaasti hoitoa, huolenpitoa 
ja valvontaa ympärivuorokautisesti. Asukkaat ovat pääosin kes-
kivaikeasti tai vaikeasti muisti- ja/tai monisairaita. Jyväskylässä 
tehostettua palveluasumista järjestetään omana toimintana, os-
topalveluna, palvelusetelillä ja perhehoitona. Ostopalveluna ja pal-
velusetelillä järjestettävä palvelu vastaa myöntämisen perusteilta 
ja sisällöltä kunnan omaa palvelua. Ympärivuorokautisen asumi-
sen ja hoidon palvelun myöntämisen perusteet vahvistetaan vuo-
sittain perusturvalautakunnassa. 

Hoito ja palvelut suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä asukkaan, 
omaisten ja kaikkien hoitoon osallistuvien kanssa kokonaisvaltai-
sesti ja ne kirjataan hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Tehostetun pal-
veluasumisen asukasvalinnat tekee SAS-työryhmä (selvitä–arvioi– 
sijoita). Mikäli palvelusetelituottajan vuorokausihinta on sama kuin 
ostopalveluna järjestetyn palvelun vuorokausihinta, asiakas sijoite-
taan asumisyksikköön ensisijaisesti ostopalvelusopimuksella. Pal-
veluntuottajan tulee kohdella asiakkaita yhdenvertaisesti riippumat-
ta siitä, millä sopimuksella asiakas on asumisyksikössä. 

12.2 Palvelusetelillä tuotettavan palvelun  
 vähimmäisvaatimukset 

12.2.1  Tilat, laitteet, välineet ja sijainti 

Palveluntuottajan tarjoamien palveluiden ja tilojen tulee vastata 
Aluehallintoviraston/Valviran myöntämää toimilupaa. Palvelun-
tuottajan palveluyksikkö sijaitsee Keski-Suomen maakunnan alu-
eella. 

a) Liikkuminen koko asumisyksikössä on esteetöntä. Jos asumis-
yksikön tilat ovat useassa tasossa, tasojen välillä on hissi. 

b) Asukkaalla on käytössään esteetön henkilön käyttöön soveltuva 
oma huone ja WC-pesutila, jossa on tarvittavat tukikahvat ja jon-
ka oven saa suljettua ja tarvittaessa lukittua. Myös vuoteessa elä-
vän asukkaan tulee päästä huoneesta ulos joko sängyllä tai tar-
vittavalla apuvälineellä, esimerkiksi geriatrinen tuoli.  

c) Huoneissa on vähintään seuraava kalustus ja varustelu: kor-
keussäädettävä sänky, patja, vaatekaappi ja lukittava säilytys-
mahdollisuus. Sängyissä on nousutuki sekä laidat, jotka estävät 
asukkaan putoamisen sängystä. Laidat ovat nostettavissa ja las-
kettavissa. Asukkaalla on myös mahdollisuus kalustaa huone ko-
konaan tai osittain omilla kalusteillaan.  

d) Palveluntuottajalla on mahdollisuus tarjota pariskunnille tarkoi-
tettuja asuntoja vanhuspalvelulain mukaisesti. 

12. Tehostetun palveluasumisen palveluseteli

e) Omaiselle tulee pyrkiä järjestämään saattohoitotilanteessa 
mahdollisuus yöpyä palvelutalossa asukkaan kanssa samassa 
huoneessa. Palveluntuottaja voi periä omaiselta kohtuullisen mak-
sun yöpymisestä sekä tarjoamistaan aterioista. 

f) Asumisyksikössä on asukkaiden käyttöön yhteisiä tiloja ruokai-
lua ja oleskelua varten. Tilat tukevat asiakkaan kunnon mukaista 
sosiaalista kanssakäymistä. Tiloissa on mahdollista järjestää ak-
tiivisen arjen mahdollistavaa ja kuntouttavaa toimintaa sekä yh-
teisiä tilaisuuksia. 

g) Tilojen lämpötilan tulee olla säädettävissä vuodenaikaan näh-
den sopivaksi. 

h) Asumisyksikön tiloista on esteetön pääsy ulkoilemaan ja ym-
päristö on siisti. Myös muistisairaan turvalliseen ja esteettömään 
ulkoiluun on kiinnitettävä huomiota ja turvattava se esimerkik-
si piha-alueen aitaamisella, jollei hoitohenkilöstön läsnäoloa voi-
da turvata. 

i) Tilojen, laitteiden ja koneiden ylläpidosta ja huollosta on kun-
nossapito- ja hygieniasuunnitelmat. Palveluntuottaja on nimennyt 
vastuuhenkilön ja vastaa em. kustannuksista itse. 

j) Asumispalveluyksikön hankintavastuulle kuuluvat asukkaiden 
yhteiskäytössä olevat apuvälineet sekä välineet, joiden käytön ta-
voitteena on henkilökunnan ergonomian ja työturvallisuuden pa-
rantaminen.  

Palveluntuottajalla tulee olla 20 asukasta kohden: 
•	 Yksi henkilönostin sekä nostoliinoja  
•	 Yksi pyörällinen suihkutuoli 
•	 Ulkoilu- ja kuljetuskäyttöön 1–2 peruspyörätuolia 
•	 2 geriatrista tuolia (kallistettava selkänoja ja ylös nousevat 

jalkatuet) 
•	 WC-istuimeen kiinnitettäviä korokkeita 5 kpl 
•	 Noston ja siirron apuvälineitä (esim. talutusvyö, pyörähdys-

levyt, liukulaudat, liukumatot) 
•	 Keskiriskin painehaavaestotuotteita (esim. kantapääpehmus-

te, istuintyynyt)
•	 Yksi imulaite  
•	 Lisäksi jokaisessa toimintayksikössä tulee olla vähintään yksi 

suihkupaari.

Palveluntuottajan itse hankkimien apuvälineiden huolto- ja puh-
distusvastuu on palveluntuottajalla. Apuvälineiden laatu ja mää-
rä tulee olla asukkaiden toimintakykyä ja hoitoisuutta vastaava 
niin, että ne mahdollistavat asukkaan hoitamisen elämän loppuun 
saakka. Palveluntuottaja ohjaa ja neuvoo asiakasta apuvälineiden 
käytössä ja tarvittaessa ohjaa niiden hankinnassa sekä huolehtii, 
että apuvälineet ovat toimivia ja turvallisia.  

Asumispalveluyksikön jokaisessa yksikössä/ryhmäkodissa on 
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nimetty apuvälineistä vastaava työntekijä joustavan yhteistyön 
edistämiseksi apuvälinepalvelun ja palveluyksikön välillä. 

12.2.2  Henkilöstö 

a) Tehostetun palveluasumisen asumisyksikössä on nimetty vas-
tuuhenkilö, joka työskentelee yksikössä täysipäiväisesti. Vastuu-
henkilöllä on vähintään ammattikorkeakoulutasoinen tutkinto tai 
entinen vastaava opistotasoinen tutkinto. Soveltuvana tutkintona 
pidetään esimerkiksi sosionomin, sairaanhoitajan tai terveyden-
hoitajan tutkintoa ja vähintään kahden (2) vuoden työkokemus 
hoiva- ja hoitotyöstä sekä kokemusta/koulutusta esimiestyöstä. 

b) Henkilöstön määrää ja mitoitusta laskettaessa noudatetaan 
ikäihmisten palvelujen laatusuositusta (STM 2017:6), niin että 
palveluasumisyksikön välittömään asiakastyöhön osallistuneen 
henkilöstön toteutunut mitoitus on vähintään 0,60 tai palvelun-
tuottajan toimiluvassa tai lainsäädännössä asetettu hoitajamitoi-
tuksen minimimäärä, aina kuitenkin näistä suuremman vaaditun 
hoitajamitoituksen mukainen. Toteutunut henkilöstömitoitus las-
ketaan seuraavasti: kolmen viikon aikana tehdyt työtunnit välittö-
mässä asiakastyössä jaetaan alan työehtosopimuksen mukaisel-
la kolmen viikon työajalla ja saatu työntekijöiden määrä jaetaan 
kolmen viikon keskimääräisellä asiakaslukumäärällä. Tehtävä-
rakenteen suunnittelussa on noudatettava lakia sosiaalihuollon 
ammattihenkilöistä (817/2015) sekä terveydenhuollon ammat-
tihenkilöistä annettua lakia (559/1994) ja asetusta (564/1994). 
Hoitohenkilökunnan määrä on mitoitettu asukkaiden tarpeiden ja 
toimintakyvyn mukaan huomioiden myös erityisosaamista edellyt-
tävien asiakkaiden määrän. Henkilökunnan koulutusvaatimukse-
na on ensisijaisesti sairaanhoitaja (AMK)/terveydenhoitaja (AMK) 
tai aiempi vastaava opistoasteen koulutus, perus- tai lähihoitaja, 
joilla suuntautuminen ensisijaisesti joko sairaanhoidon ja huolen-
pidon, ensihoidon, kuntoutuksen tai vanhustyön opintoihin. Mo-
niammatillisessa henkilöstössä voi työskennellä myös sosionome-
ja, geronomeja, fysioterapeutteja ja toimintaterapeutteja.

c) Henkilöstömäärää suunniteltaessa on varmistettava mitoituk-
sen joustavuus (mm. poissaolojen korvaaminen sijaisilla). Tarvit-
tava hoito on turvattava kaikkina vuorokauden aikoina. 

d) Asumisyksikössä tulee olla sairaanhoitaja työssä seitsemänä 
päivänä viikossa vähintään 7 tuntia/päivä kello 7–21 välillä. 

e) Jokaisessa työvuorossa yksikön lääkehoidosta vastaa vähintään 
lähihoitaja, jolla on voimassa oleva lääkelupa.

f) Tukipalveluihin on varattava riittävä määrä henkilöstömitoitus-
ta, joka ei sisälly hoitohenkilökunnan mitoitukseen. Vähimmäismi-
toitus on 0,1 työntekijää asukasta kohden tukipalvelutehtävissä.

g) Hoitotyössä voi työskennellä yksi hoiva-avustaja 15 asukas-
ta kohden.

h) Hoitohenkilöstöllä tulee olla jokin tunniste, esimerkiksi nimi-
neula, jossa on selkeästi merkittynä ammattinimike ja etunimi. 

Mahdolliset lainsäädännön muutokset huomioidaan henkilöstön 
mitoituksessa ja koulutusvaatimuksissa. Jyväskylän kaupunki si-
toutuu korvaamaan muutoksen aiheuttamat kulut valtion mää-
rittelemän lisärahoituksen mukaisesti. Jyväskylän kaupunki tie-
dottaa asiasta tarkemmin lainsäädännön valmistelun edetessä.

12.2.3  Osaaminen 

Henkilökunnan ammatillisen osaamisen on vastattava asukkaiden 
hoidon ja hoivan tarpeita niin, että asukasta ei tarvitse siirtää yk-
siköstä muulloin kuin hänen ollessaan sairaalahoidon tarpeessa. 

Palveluntuottajan henkilöstö omaa taidot tehdä yhteistyötä 
asukkaiden, heidän omaistensa ja läheistensä sekä hyvinvointi-, 
kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden toimijoiden sekä tilaajan kans-
sa. 

Asumisyksikön henkilöstöllä on riittävä suomen kielen taito, ot-
taen huomioon henkilön työtehtävät. Asukkaiden hoitoon osallis-
tuvilla tulee olla vähintään hyvä suomen kielen suullinen ja kir-
jallinen taito. 

Palveluntuottaja huolehtii asumisyksikön henkilöstön ammatti-
taidon säilymisestä ja kehittämisestä sekä lakisääteisen täyden-
nyskoulutuksen järjestämisestä. Toimintayksikössä tulee olla hen-
kilöstön koulutussuunnitelma. 

Hoitotyöhön osallistuvalla henkilöstöllä tulee olla ”Turvallinen 
lääkehoito – opas lääkehoitosuunnitelman tekemiseen sosiaali- ja 
terveydenhuollossa” (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 14/2015) 
mukainen lääkehoidon osaaminen. Hoitohenkilöstöllä tulee olla 
voimassa olevat ensiapukoulutukset, lääkeluvat ja hygieniapassit.  

Palveluntuottaja huolehtii siitä, että vaativampia sairaanhoidol-
lisia tehtäviä varten yksikössä on riittävästi sairaanhoitajan tai ter-
veydenhoitajan koulutuksen saaneita työntekijöitä. Tällaisia tehtä-
viä ovat muun muassa vaativat lääkehoidot (lääkeinfuusiopum-
put, suonensisäinen lääkehoito) ja korvien tutkiminen ja huuhte-
lu. Edellä mainitut laillistetut terveydenhuollon ammattihenkilöt 
toimivat myös ammatillisina asiantuntijoina sairaanhoidollisissa 
tehtävissä yksikön muulle henkilöstölle.  

Asumisyksikössä on mahdollisuus ja osaamista saattohoidon 
järjestämiseen. Saattohoidon järjestämisestä on kirjalliset saatto-
hoito-ohjeet. Asumisyksikössä voidaan tilapäisesti lisätä hoitotyön 
resursseja hyvän hoidon varmistamiseksi. 

Palveluntuottajan on huolehdittava henkilökuntansa riittäväs-
tä hoitotyön kirjaamiseen ja tietojärjestelmiin liittyvästä osaami-
sesta ja kouluttamisesta. Koulutukseen kuluva aika on palvelun-
tuottajan työntekijöille työaikaa, jonka kustannuksista vastaa pal-
veluntuottaja. 
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Yksikössä on laitevastaava, joka huolehtii terveydenhuollon lai-
terekisterin ylläpidosta ja hoitohenkilöstön riittävästä laiteosaami-
sesta (laiteajokortti). 

12.2.4  Laadunhallinta 

a) Yksiköllä on ajan tasalla oleva omavalvontasuunnitelma ja oma-
valvonnasta vastaava henkilö on nimetty siten kuin laki yksityisis-
tä sosiaalipalveluista (922/2011) edellyttää. Omavalvontasuun-
nitelma päivitetään tarvittaessa tai vähintään kerran vuodessa. 

b) Palveluntuottaja huolehtii asumisyksikössä asukkaiden itse-
määräämisoikeuden toteutumisesta ja kunnioittamisesta, oikeu-
denmukaisuudesta ja hyvästä kohtelusta sekä yksilöllisyyden ja 
turvallisuuden takaamisesta. Jokaisen asukkaan yksilölliset tar-
peet huomioidaan ja niihin vastataan. 

c) Asumisyksikön toiminta-ajatus ja arvot on määritelty kirjallises-
ti ja ne näkyvät toiminnassa. 

d) Henkilöstön vastuut ja valtuudet (tehtävänkuvat) on määritel-
ty kirjallisesti. 

e) Asumisyksikön keskeiset laatuvaatimukset ja -tavoitteet on 
määritelty kirjallisesti. 

f) Asumisyksikössä käytetään yleisesti hyväksyttyjä hoito-ohjeita, 
kuten Käypä hoito -suosituksia ja Terveyden ja hyvinvoinnin lai-
toksen ohjeita. 

g) Asumisyksiköllä on kirjallinen sosiaali- ja terveysministeriön oh-
jeiden mukainen lääkehoitosuunnitelma. Lääkehoidosta vastaava 
henkilö on nimetty. Lääkehoitosuunnitelma on lääkärin hyväksy-
mä. Henkilöstön lääkehoidon osaamisesta ja myönnetyistä luvis-
ta on ajan tasalla oleva luettelo (Turvallinen lääkehoito-opas THL 
14/2015). 

h) Yksiköllä on kirjalliset hygieniaohjeet ja ohjeet erityistilanteisiin. 
Hygieniasta vastaava henkilö on nimetty.  

i) Palveluntuottaja kerää asiakaspalautetta asukkailta ja näiden 
läheisiltä vuosittain. Tulokset ovat julkisesti nähtävillä yksikössä, 
ja niitä hyödynnetään asumisyksikön toiminnan kehittämisessä. 

j) Tilaaja varaa itselleen oikeuden määritellä oman asiakastyyty-
väisyyskyselynsä sisällön ja ajankohdan. Palveluntuottaja toteut-
taa kyselyn ja toimittaa sen tulokset tilaajalle. 

k) Palveluntuottajan asumisyksikkö puuttuu jokaiseen asukasrek-
lamaatioon ilman tarpeetonta viivytystä. Mikäli reklamaatio ha-
vaitaan perustelluksi, palveluntuottaja korjaa tilanteen viipymättä 

kaikin kohtuullisena pidetyin keinoin. Kaikki reklamaatiot doku-
mentoidaan ja ilmoitetaan kirjallisesti vanhuspalveluiden valvon-
tatiimille.

l) Palveluntuottajalla on kirjallinen suunnitelma ympäristöasioiden 
huomioimisesta palvelussa. 

12.2.5  Hoitotyö ja päivittäistoiminnat  
 asumisyksikössä 

Tehostettu palveluasuminen on laadullisesti hyvää sosiaalihuol-
toa (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 
812/2000, ikäihmisten palvelujen laatusuositus STM 2017:6 ja 
Vanhuspalvelulaki). Lähtökohtaisesti asukas asuu tehostetun pal-
veluasumisen yksikössä elämänsä loppuun saakka. 

Palveluntuottaja huolehtii asukkaan ja/tai asukkaan asioiden-
hoitajan kanssa siitä, että asukas saa hänelle kuuluvat julkiset 
etuudet (esim. Kela). Asukkaan raha-asioiden hoidosta vastaa 
asiakas itse tai hänen valtuuttamansa henkilö/käräjäoikeuden 
määräämä edunvalvoja. Palveluntuottaja avustaa tarvittaessa 
asukasta edunvalvonnan järjestämisessä. Palveluntuottaja avus-
taa asukasta tulotietojen toimittamisessa tilaajalle. 

Palveluntuottaja vastaa asukkaan kuljetusjärjestelyistä sosiaa-
li- ja terveydenhuollon palveluihin ja huolehtii hänelle niihin tar-
vittaessa saattajan. Palveluntuottaja avustaa asiakasta liikkumi-
sen järjestelyissä erilaisiin sosiaalisiin tilaisuuksiin (esimerkiksi 
vierailut omaisten luona, juhlat, teatteri- ym. tilaisuudet, jotka ta-
pahtuvat asumisyksikön ulkopuolella). Asukas vastaa kuljetuskus-
tannuksista. 

Asukkaita hoidetaan suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti kun-
touttavalla työotteella. Jokaiselle asukkaalle laaditaan yksilöllinen 
hoito- ja palvelusuunnitelma, joka perustuu asukkaan RAI-arvioin-
tiin, jossa huomioidaan asukkaan omat voimavarat.     

Palveluntuottaja huolehtii hoito- ja palvelusuunnitelman laati-
misesta, toteutuksesta, seurannasta ja arvioinnista. Suunnitel-
massa huomioidaan asukkaan itsemääräämisoikeus sekä yksi-
löllinen osallistuminen palvelujen suunnitteluun. Omaiset otetaan 
mukaan suunnitelman tekemiseen. Palvelu- ja hoitosuunnitelmas-
sa määritellään palvelut ja muut asukkaan arkea tukevat seikat 
sekä hoidon tavoitteet. Hoito- ja palvelusuunnitelma päivitetään 
vastuuhoitajan aloitteesta aina asukkaan hoidon ja avuntarpeen 
muuttuessa, kuitenkin vähintään kuuden (6) kuukauden välein. 
Tilaajalla on oikeus osallistua palvelu- ja hoitosuunnitelman päi-
vittämiseen. 

Jokaisella asumisyksikön asukkaalla on koko ajan nimetty vas-
tuuhoitaja. Asukas ja tämän läheiset ovat tietoisia siitä, kuka vas-
tuuhoitaja on ja mitä vastuuhoitajan tehtäviin kuuluu. 

Asukkaiden läheisiä rohkaistaan ylläpitämään yhteyksiä asuk-
kaisiin ja heillä on mahdollisuus saada hoitohenkilökunnalta oh-
jausta, jotta he pystyvät halutessaan osallistumaan läheisensä 
hoitoon. Asumisyksiköllä on suunnitelma ja käytäntö siitä, kuin-
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ka usein ja millä tavoin omaisille tiedotetaan asukkaan asioista 
ja voinnista. 

Asukkaat saavat elää tottumallaan päivärytmillä kuitenkin niin, 
ettei heidän terveytensä vaarannu. Iltatoimet tulee suunnitella aloi-
tettavaksi aikaisintaan klo 17.00 jälkeen, porrastetusti asukkaiden 
toiveiden mukaisesti klo 22 asti. Asukkailla tulee olla mahdolli-
suus päästä nukkumaan halutessaan myöhemmin. Iltavuorossa 
tulee olla toiminnallista ohjelmaa asukkaille.   

Palveluntuottajalla on nimetty virikevastaava ja virikevastaavan 
tehtävät on kirjattu työntekijän tehtävänkuvaan. Viriketoiminnasta 
on laadittu kirjallinen vuosisuunnitelma. Palveluntuottaja järjestää 
säännöllisesti asukkailleen toiminnallisia ryhmiä ja/tai keskustelu-
ryhmiä sekä viriketoimintaa päivittäin. Viriketoiminnan viikko-oh-
jelma kellonaikoineen tulee olla asiakkaiden ja omaisten nähtä-
villä. Päivittäin järjestettävä viriketoiminta dokumentoidaan niin, 
että järjestetty toiminta on tilaajan tarkastettavissa. Passiivinen 
tv:n katselu ja radion kuuntelu eivät ole viriketoimintaa. 

Lisäksi asukkaille järjestetään juuri heidän tarpeilleen soveltu-
via liikuntaryhmiä. Toiminnan tavoitteena on ylläpitää ja parantaa 
asukkaiden fyysistä, psyykkistä, kognitiivista ja sosiaalista toimin-
takykyä. Kaikessa toiminnassa toteutetaan kuntouttavaa työotet-
ta. Asukkaalla on mahdollisuus yhteisölliseen toimintaan omassa 
asumisyhteisössään. Asukkaiden niin toivoessa järjestetään asu-
misyksikössä myös asukkaiden uskontokunnan mukaisia hengel-
lisiä tilaisuuksia. Asukkaat voivat osallistua virkistysohjelman, ret-
kien sekä asumisyksikössä järjestettävien tapahtumien ja juhlien 
suunnitteluun ja järjestämiseen. Edellä mainittua toimintaa toteut-
tavat hoitajat sekä ulkopuoliset yhteistyötahot. 

Ulkoilua toteutetaan säännöllisesti ja se dokumentoidaan. Sekä 
asukkaalla on hänen kuntonsa niin salliessa mahdollisuus päivit-
täiseen ulkoiluun tarpeen mukaisesti avustettuna, ulkoilusta kysy-
minen asiakkaalta, että ulkoilutus dokumentoidaan. Palveluntuot-
tajalla on suunnitelma ulkoilutusten säännöllisestä toteutuksesta. 
Suunnitelmassa varmistetaan jokaisen asukkaan ulkoilutus vähin-
tään kerran viikossa. Suunnitelmaan sisältyy määritelty ulkoilutta-
ja. Mikäli yksikössä on parvekkeet ja/tai terassit, on niiden käyttö 
mahdollistettava myös apuvälineitä käyttäville. Myös vuoteen siir-
täminen terassille tai parvekkeelle on toivottavaa.  

Asukas voi liikkua yhteisissä ja turvallisissa tiloissa ja osallistua 
asumisyksikön askareisiin ja päivittäisiin toimintoihin (esimerkiksi 
oman huoneen siivous, pöydän pyyhkiminen). Tarpeen mukaan 
huomioidaan hygieniamääräykset. Asukkailla on oltava mahdol-
lisuus olla osallinen asumisyhteisössään toimintakyvystään riip-
pumatta. 

Asukas-/yhteisökokoukset järjestetään säännöllisesti vähintään 
kerran kuukaudessa. Kokouksissa käsitellään asumisyksikön arjen 
asioita ja asiakkaille annetaan mahdollisuus vaikuttaa yksikön toi-
mintaan ja arjen sisältöön. Järjestettävissä kokouksissa suunnitel-
laan seuraavien viikkojen toimintaa sekä otetaan asiakkaiden toi-
veet huomioon. Asukas-/yhteisökokouksista pidetään muistiota, 
josta on seurattavissa, kuinka suunniteltu toiminta on toteutunut. 
Muistioon kirjataan osallistujat ja asiakkaiden huomiot.   

Omaisyhteistyöstä on suunnitelma, jota toteutetaan yksikös-
sä. Omaisilla on mahdollisuus vaikuttaa ja kehittää asumisyksi-
kön toimintaa, esimerkiksi perustettava omaisfoorumi, josta pi-
detään muistiota. 

Asumisyksikössä järjestetään säännöllisesti vähintään kaksi 
kertaa vuodessa tapaamistilaisuuksia asukkaiden omaisille (esim. 
omaisillat).  Omaistenilloista pidetään muistiota, muistioon kirja-
taan osallistujat ja omaisten huomiot. Palvelun tilaaja kutsutaan 
tilaisuuksiin mukaan.  

Palvelutuottajan järjestää asumisyksikköön vähintään kerran 
kuukaudessa kampaaja-, parturi- ja jalkahoitopalveluja. Asukas 
itse päättää, käyttääkö järjestettyjä palveluja. Edellä mainitut pal-
velut ovat asukkaan itsensä maksettavia. 

12.2.6  Terveyden- ja sairaanhoito 

Palveluntuottaja vastaa asukkaiden perushoivasta sekä asukkai-
den pitkäaikaisten sairauksien säännölliseen hoitoon kuuluvista 
toimista ja niiden seurannasta (esim. insuliinipistokset, verenso-
kerimittaukset). Palveluntuottaja seuraa asukkaiden terveydenti-
laa ja reagoi muutoksiin. 

Asukkaiden yksityisyys turvataan hoitotoimenpiteiden aikana. 

a) Perushoidolliset tehtävät:  
•	 kokonaisvaltaisesta hygieniasta (hampaiden pesu/suun puh-

distus 2 kertaa vuorokaudessa, ihonhoito, kynsien leikkaami-
nen, suihkussa käyminen jne.), wc-toimista, hiusten ja par-
ran siisteydestä huolehtiminen  

•	 asianmukaisesta pukeutumisesta huolehtiminen  
•	 ravitsemuksesta huolehtiminen  
•	 terveydentilan ja voinnin seuranta sekä tarpeenmukainen 

hoito ja hoitoonohjaus 
•	 hoitotarvikkeiden ja välineiden hankinta ja hankinnassa avus-

taminen, paikallinen hoitotarvikejakeluohjeistus huomioiden 
•	 apuvälineiden hankinta, käytön opastaminen, säätäminen 

asiakkaalle sopivaksi sekä apuvälineen siisteydestä huoleh-
timinen 

•	 jalkojen hoito  

b) Lääkehoitoon liittyvät tehtävät:  
•	 palveluntuottajalla on lääkehoitosuunnitelma 
•	 lääkkeiden anto, lääkehoidon seuranta sekä arviointi 
•	 apteekkiasioiden hoito 
•	 reseptien uusimisesta huolehtiminen (työntekijöillä ajanta-

saiset luvat ja varmennekortit eResepti-käytäntöihin, https://
www.kanta.fi/fi/terveydenhuollolle-sahkoinen-resepti)  

•	 tarvittavista seurannoista huolehtiminen 
•	 kontaktit omaan lääkäriin  
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c) Erityistä perehdytystä vaativat ja/tai luvanvaraiset tehtävät:   
PKV-lääkkeiden antaminen 
•	 annosmuutokset lääkärin antamien ohjeiden mukaan 
•	 rokotteiden antaminen 
•	 injektioiden antaminen 
•	 lääkelistan ylläpito Efficalla  
•	 kestokatetrointi  
•	 suoniverinäytteen otto  
•	 laboratorionäytteiden tulosten alustava tulkinta  
•	 haavanhoitojen toteuttaminen ja hoidon vaikutusten seuran-

ta lääkärin antaman ohjeen mukaan  
•	 ompeleiden poisto 
•	 vaativien lääkehoitojen, kuten lääkeinfuusiopumppuhoitojen 

toteuttaminen  
•	 korvien tutkiminen ja korvahuuhtelut  
•	 tarvittaessa suonensisäiset lääkehoidot, nesteytykset, ravit-

semus 

Palveluntuottaja vastaa laboratorionäytteiden ottamisesta, näyttei-
den ottamiseen liittyvästä välineistöstä ja näytteiden kuljettami-
sesta analysoitavaksi sekä kuljetuskustannuksista. 

12.2.7  Ateriapalvelu

Palveluun ja sen hintaan kuuluu päivittäisen ruokailun järjestämi-
nen sisältäen vähintään aamupalan, lounaan, päiväkahvin/välipa-
lan, päivällisen ja iltapalan. 

Ruokahuollossa sitoudutaan valtakunnalliseen ikäihmisten ra-
vintosuositukseen (Ravitsemussuositukset ikääntyneille, Valtion 
ravitsemusneuvottelukunta 2010). Ruokahuollossa otetaan huo-
mioon ravitsemusterapian, ruokapalvelun sekä hoito- ja lääketie-
teen näkökulmat. Aterioiden suunnittelussa varmistetaan asuk-
kaan riittävä ravinnonsaanti sekä ravinnon monipuolisuus ja ter-
veellisyys.  

Palveluasumisyksikössä on suunnitelma siitä, miten ravitse-
muksesta huolehditaan ongelmatilanteissa kohderyhmä huomi-
oiden:

a) Palveluntuottaja on määritellyt menettelytavat, miten heikko-
kuntoisten asukkaiden riittävä nesteiden ja ravinnonsaanti sekä 
ruokailussa tarvittava apu turvataan. Soseutetun ruoan monipuo-
lisuuteen ja esteettisyyteen kiinnitetään huomiota. 

b) Asukkailla on mahdollisuus erikoisruokavalioihin esimerkiksi al-
lergian (esim. laktoosi-intoleranssi, keliakia), diabeteksen tai kih-
din vuoksi kuin myös uskonnollisista tai vakaumuksellisista syistä. 
Myös erityisruokavaliot ovat monipuoliset ja ravitsemuksellises-
ti riittävät. 

c) Ateria-aikojen tulee jakautua tasaisesti noin kolmen tunnin vä-
lein huomioiden erityistarpeet, kuten energiatiheä ruokavalio.   

d) Asukkaiden yöpaasto on korkeintaan 10–11 tuntia. Asiakkaal-
la tulee olla mahdollisuus nauttia välipaloja myös myöhään illal-
la sekä yöllä. 

e) Asumisyksikössä mitataan ja seurataan asukkaiden ravitse-
musta ja painoa. Päivittäinen energiansaanti on vähintään 1 500 
kcal (6,5 MJ). Tehostettua ruokavaliota järjestetään tarvittaessa 
(esim. runsasenerginen ravinto). Seuranta dokumentoidaan. 

f) Asukkaat ruokailevat ensisijaisesti yhteisissä tiloissa. Asukkaan 
voinnin vaatiessa ruoka tarjoillaan asukkaan omaan huoneeseen. 

g) Ruokalistat (4–6 viikon kierto) laaditaan ennakkoon ja ne ovat 
asukkaiden ja omaisten nähtävillä. Ruokalistoissa huomioidaan 
perinneruoat ja vuodenaikojen vaihteluun kuuluvat sesonkiruoat. 
Ruokailuajat on määritelty ja myös ne ovat asukkaiden ja omais-
ten nähtävillä. Asukkaat voivat osallistua ruokalistojen suunnite-
luun ja heidän toiveitaan toteutetaan. Lounas tai päivällinen eivät 
saa toistuvasti viikon ruokalistalla olla puuroja tai vellejä.
 
h) Palveluntuottaja kerää asukkailta säännöllisesti palautetta ruo-
asta ja hyödyntää sitä ateriapalvelun kehittämisessä. 

i) Ruoan kanssa tekemisissä olevalla henkilökunnalla on elintar-
vikelain edellyttämä hygieniapassi. 

j) Palveluntuottajalla on ohjeistus hygieniasta (mm. käsihygienia). 
Elintarvikehuollon omavalvontasuunnitelma on tehty ja hyväksyt-
ty. Suunnitelma on nähtävillä asumisyksikössä. 

12.2.8  Tukipalvelut  

Tukipalvelu sisältää yksikössä tehtävät kodinhoidolliset tehtävät: 
siivous, pyykinpesu (tavallinen konepesu), keittiötyö jne. 

a) Palveluntuottaja tarjoaa vuode- ja liinavaatteet, mutta asukkail-
la on mahdollisuus käyttää myös omia niin halutessaan. Palvelun-
tuottaja vastaa kaikkien tavallisen konepesun kestävien tekstiilien 
(esim. liina- ja käyttövaatteet, matot, verhot) pesusta kustannuk-
sellaan. Palveluntuottaja sopii asukkaan tai hänen asianhoitajansa 
kanssa tavallisesta konepesusta poikkeavaa pesua vaativien teks-
tiilien pesusta/huollosta. Palveluntuottaja huolehtii, että asukkail-
la on aina käytettävissä puhtaita käyttövaatteita. Palveluntuottaja 
merkitsee tarvittaessa asukkaiden liina- ja käyttövaatteet. Palve-
luntuottaja huolehtii, että käytössä olevat tekstiilit vastaavat palo-
viranomaisen voimassa olevia määräyksiä.   

b) Palveluntuottaja huolehtii asukashuoneiden päivittäisestä siis-
teydestä. Palveluntuottajalla on kirjallinen siivoussuunnitelma, 
joka on asumisyksikössä asukkaiden ja omaisten nähtävillä. Sii-
voussuunnitelmassa on määritelty puhtaustaso, vastuut, tehtävät 
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ja siivousaikataulu. Siivousta hoitavalla henkilökunnalla on riittä-
vä osaaminen. Asumisyksikön yhteisten tilojen sekä asukashuo-
neiden yleisilme on siisti. Asumisyksikössä on kirjallinen jätehuol-
tosuunnitelma, jossa on määritelty vastuut ja tehtävät. Asukkaat 
voivat osallistua toimintakykynsä mukaisesti siivoukseen huomi-
oiden kuntouttavan työotteen. 

c) Siivoukseen kuuluvat tarvittavat aineet ja välineet, ylläpito- ja 
viikkosiivous sekä vuosittainen suursiivous. Asumisyksikössä päi-
vittäinen siistiminen on osa jokapäiväistä huolenpitotyötä. Hoito-
toimenpiteiden yhteydessä tarkistetaan, että asukashuone on kun-
nossa, pyyhitään tahrat, viedään roskat ja oiotaan tekstiilit sekä 
otetaan roskat lattioilta. 

d) Asukashuoneen viikkosiivous sisältää imuroinin, lattioiden kos-
teapyyhinnän, mattojen tuuletuksen 2 x kk, hygieniatilojen perus-
siivouksen sekä asunnon yleisestä järjestyksestä huolehtimisen. 
Suursiivous on kerran vuodessa tapahtuva perusteellinen siivo-
us, johon sisältyy vaate- ja keittiökaappien sekä parveketilan puh-
distus ja järjestäminen sekä ikkunoiden ja parvekelasien pesu. 

e) Palveluntuottaja vastaa yleisistä, hoito- ja kulutustarvikkeiden 
riittävästä ja säännöllisestä hankinnasta kustannuksellaan (esim. 
peseytymistuotteet, perusihovoiteet, wc-paperi, roskapussit, pyy-
kinpesuaine). 

f) Erityiset henkilökohtaiset hygieniatarvikkeet ja lyhytaikaiseen 
tarpeeseen (alle kolme kuukautta) liittyvät hoitotarvikkeet asuk-
kaat kustantavat itse. Asukkaan pitkäaikaiseen hoitoon liittyvät 
hoitotarvikejakelun hoitotarvikkeet, kuten vaipat, katetrit ja haa-
vanhoitotuotteet, määräytyvät omavastuun ja ilmaisjakelun osalta, 
kulloinkin terveydenhuollon hoitotarvikejakelun voimassa olevan 
ohjeen mukaisesti. Tilaaja toimittaa ohjeen palveluntuottajalle. 

g) Palveluntuottaja vastaa muuttosiivouksesta asiakaan vaihtu-
misen yhteydessä. 

12.2.9  Turvallisuus   

Asukas saa halutessaan aina yhteyden henkilökuntaan vuorokau-
den ajasta riippumatta henkilökohtaisesti. 

Palveluntuottajalla on kirjalliset ohjeet menettelytavoista seu-
raavissa tilanteissa: huonomuistisen asukkaan turvallisuuden var-
mistaminen, kaatumavaara-asukkaan tunnistaminen, puuttumi-
nen asukkaan kaltoin kohteluun, asukkaan liikkumisvapauden ra-
joittaminen sekä toimiminen muissa erityistilanteissa (esim. eva-
kuointi, ensiapu, väkivalta tai kadonneen asukkaan etsintä). Asu-
misyksikön henkilökunta harjoittelee tilanteissa toimimista sään-
nöllisesti. Harjoitukset ja korjaavat toimenpiteet dokumentoidaan. 

Asumisyksiköllä on pelastusviranomaisten hyväksymä palo- ja 
pelastussuunnitelma. Asumisyksikön henkilökunta on harjoitellut 

suunnitelman toimivuutta käytännössä ja paloturvallisuuskoulu-
tusta järjestetään säännöllisesti. Turvallisuusselvitys on tehty ja 
asumisyksiköllä on turvallisuussuunnitelma, joka perustuu pelas-
tustoimen lainsäädäntöön ja siinä on kartoitettu sisäiset ja ulkoi-
set uhkat. Palveluntuottaja ilmoittaa tilaajalle tapahtuneet hälytyk-
set ja niistä aiheutuneet seuraamukset. 

a) Palveluntuottajalla on hoitajakutsujärjestelmä (hälytyspainike, 
turvaranneke, puhelimen yhteydessä oleva hälytysmahdollisuus, 
kulunvalvonta tai riittävä muu järjestely).  Järjestelmä laitteineen 
sisältyy tarjottavan palvelun hintaan, kuten myös hälytysten perus-
teella tapahtuvat auttamiskäynnit. Hoitajakutsuhälytyksen tullessa 
hoitajan on välittömästi käytävä tarkistamassa asukkaan tilanne.  

b) Asukkaiden hoidontarpeeseen perustuva kahden autettavuus 
on turvattava kaikkina vuorokaudenaikoina. 

c) Seuraavaan työvuoroon saapuva hoitohenkilökunta saa asukas-
raportin vuoron alkaessa.  

d) Yöhoitaja kiertää asumisyksikössä asukkaiden kunnon ja toi-
mintakyvyn edellyttämällä tiheydellä ja kirjaa kierroksista synty-
neet havainnot. Asukkaiden hoivan- ja hoidontarve sekä tilat mää-
rittelevät tarvittavien yöhoitajien määrän.

e) Palveluntuottaja pitää asumisyksikön piha-alueet turvallisina ja 
kulkureitit esteettöminä. 

f) Palveluntuottaja huolehtii riskikartoitusten säännöllisestä teke-
misestä. Korjaavat toimenpiteet dokumentoidaan. 

g) Palveluntuottajalla on kiinteistöä ja irtaimistoa sekä omaa toi-
mintaansa koskeva kattava ja voimassa oleva vakuutus. Palvelun-
tuottajalla on vastuuvakuutus henkilö- ja esinevahinkojen varalta. 
Palveluntuottajien tulee ohjeistaa asiakkaita ottamaan kotivakuu-
tuksen. 

h) Palveluntuottaja on osa vanhuspalveluiden valmiussuunnitel-
man mukaista toimintaa kriisitilanteissa. 

i) Palveluntuottaja noudattaa Jyväskylän kaupungin Potilas- ja 
asiakasturvallisuussuunnitelman ohjeita.

12.3 Vaadittava raportointi ja valvonta 

a) Palveluntuottaja toimittaa Jyväskylän kaupungille pyydettäessä 
tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. 

b) Jyväskylän kaupungilla on oikeus tehdä valvonta- ja auditoin-
tikäyntejä. 
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c) Palveluntuottaja raportoi valvontakäynnin yhteydessä asumis-
yksikön henkilöstön määrän ja koulutuksen sekä voimassaolevat 
lupatodistukset. 

d) Toimintayksikön vastuuhenkilö täyttää kuukausittain sähköi-
sen raportin yksikön toiminnasta vanhuspalveluiden valvonnalle. 

e) Palveluntuottaja tekee asiakkaiden RAI-arvioinnin vähintään 
kaksi kertaa vuodessa tilaajan ilmoittamana ajankohtana. Tiedot 
ovat tilaajan käytössä. 

 
Mikäli palveluntuottaja käyttää alihankkijoita, alihankkijoiden hen-
kilöstöllä on tilaajavastuulain tarkoittamat kuvalliset henkilötun-
nisteet. 

12.4 Tietojärjestelmävaatimukset, 
 kustannukset ja kirjaaminen  

Palveluntuottaja on velvollinen ottamaan käyttöönsä Jyväskylän 
kaupungin tietojärjestelmän, mihin asiakkaan hoidossa syntyvät 
asiakastiedot kirjataan.  

Palveluntuottajalla tulee olla järjestelmä tai kirjattu toimintata-
pa poikkeamatilanteiden dokumentointia varten ja menettelytavat 
poikkeamien käsittelyyn. 

Palveluntuottajan on huolehdittava henkilökuntansa riittäväs-
tä hoitotyön kirjaamiseen ja tietojärjestelmiin liittyvästä osaami-
sesta ja kouluttamisesta. Koulutukseen kuluva aika on palvelun-
tuottajan työntekijöille työaikaa, jonka kustannuksista vastaa pal-
veluntuottaja. 

12.4.1 Effica-asiakastietojärjestelmä 

Tehostetussa palveluasumisessa vaaditaan Jyväskylän kaupungin 
käyttämän asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönotto (tällä 
hetkellä Effica-potilastietojärjestelmä). Palveluntuottaja maksaa 
tilaajalle yhdestä virtuaalityöaseman käytöstä 1036 e/v (hinta 
2019), joka kattaa virtuaaliyhteyden (1 tunnus/työasema) ja Effi-
ca-tuen sekä tilaajan hankkiman Effica-lisenssin käytön. Palvelun-
tuottaja sitoutuu hankkimaan tilaajan tietohallinnon vaatimusten 
mukaiset tietokoneet, joihin tilaaja asentaa Effica-potilastietojär-
jestelmän. Jokaista kymmentä (10) hoitohenkilökuntaan kuulu-
vaa kohden on vähintään yksi tietokone, johon Effica-yhteys voi-
daan muodostaa. Hintatiedot päivittyvät kevään 2020 aikana, kun 
Jyväskylän kaupunki siirtyy Lifecare-järjestelmän käyttöön. Jyväs-
kylän kaupunki pidättää oikeudet hinnanmuutoksiin ja mahdolli-
siin tietojärjestelmämuutoksiin.   

Tilaaja järjestää palveluntuottajan työtekijöille asiakas- ja poti-
lastietojärjestelmän käyttöön liittyvän koulutuksen palvelun alka-
essa. Palveluntuottajan työntekijöiden tulee osallistua jatkossa ti-
laajan järjestämiin/osoittamiin asiakas- ja potilastietojärjestelmää 

koskeviin koulutuksiin, joista ilmoitetaan aina erikseen. Muusta 
koulutuksesta vastaa palveluntuottaja. Palveluntuottajan on huo-
lehdittava henkilökuntansa riittävästä hoitotyön kirjaamiseen sekä 
tietojärjestelmiin liittyvästä osaamisesta ja kouluttamisesta.  

Palveluntuottaja kirjaa hoitotyöhön liittyvät asiakastiedot ja työ-
suoritteet Effica-asiakastietojärjestelmään. Asiakastyön kirjaami-
nen tehdään tilaajan toimintaohjeiden ja periaatteiden mukaises-
ti (Jyväskylän kaupungin vanhuspalveluiden kirjaamisohje), lain-
säädännön vaatimuksia noudattaen. Palveluntuottaja noudattaa 
palvelusetelitoimintaan liittyviä Jyväskylän kaupungin tietoturva-, 
turvallisuus- ja käyttöehtoja.  

12.4.2 RAI-arviointimenetelmä   

Tilaaja toteuttaa tällä hetkellä tehostetun palveluasumisen asi-
akkaan toimintakyvyn arvioinnin RAI-menetelmällä (Resident as-
sessment instrument, jatkossa ”RAI-menetelmä” ja siihen pe-
rustuva ”RAI-arviointi”). RAI-menetelmä on vanhusasiakkaiden 
hoidon tarpeen ja laadun sekä kustannusten arviointi- ja seuran-
tajärjestelmä, josta lisätietoa löytyy osoitteesta: https://www.thl. 
fi/fi/web/ikaantyminen/rai-vertailukehittaminen/tietoa-raijarjes-
telmasta   

Tilaaja perii RAI-arviointijärjestelmän lisenssimaksua 22 euroa 
per asiakas vuodessa. Maksu peritään vuosittain jälkikäteen edel-
lisen vuoden asiakasmäärän mukaisesti. Tilaaja toteuttaa palve-
luntuottajan RAI-käyttäjätunnusten ylläpidon, sekä RAI-ohjelman 
taustojen rakentamisen ohjelmaan sekä ylläpidon palveluntuot-
tajan asiakkuuksien osalta. Palveluntuottajan on itse velvollinen 
huolehtimaan asiakkuuksien ulos- ja sisäänkirjaukset ym. Tilaaja 
pidättää itsellään oikeuden hinnanmuutoksiin. 

Asumisyksiköissä tehdään arviointi palveluntuottajan toimesta 
vähintään 6 kuukauden välein. RAI-arvioinneista kertyvän aineis-
ton tiedot menevät Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle (THL) 
puolivuosittain automaattisesti.  

Palveluntuottajan tulee huolehtia henkilökuntansa RAI-arvioin-
tiosaamisesta ja kouluttamisesta. RAI:n käyttöön liittyvää perus-
koulutusta on saatavilla maksuttomana THL:n sivuilta. Jyväsky-
län kaupunki järjestää RAI:n ja Effican käyttöön liittyviä koulutuk-
sia, joihin on sovitusti mahdollisuus osallistua. Palveluntuottajal-
le erikseen järjestetyistä koulutuksista Jyväskylän kaupunki las-
kuttaa 52 €/tunti (hinta vuonna 2019). Muutoin henkilökunnan 
RAI-koulutuksesta vastaa palveluntuottaja. RAI-arvioinnin tulokset 
ovat tilaajan käytettävissä. Tilaaja seuraa RAI-arviointien ajantasai-
suutta ja luotettavuutta. 

12.5 Oikeusohjeet 

Palvelun sekä palveluntuottajan toiminnan on täytettävä lainsää-
dännön sekä viranomaismääräysten ja -ohjeistusten palvelun 
tarjoamiselle asettamat vaatimukset, joihin palveluntuottaja on 
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velvollinen perehtymään. Palvelun tarjoamista ohjaavat mm. seu-
raavat keskeiset säännökset ja laatusuositukset: 
•	 Sosiaalihuoltolaki (1301/2014) ja -asetus (607/1983)
•	 Kansanterveyslaki (6/1972) 
•	 Terveydenhuoltolaki (1326/2010)
•	 Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) 
•	 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 

(812/2000) 
•	 Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä 

iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) 
•	 Laki terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä (559/1994) 
•	 Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015) 
•	 Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) 
•	 Pelastuslaki (379/2011) ja valtioneuvoston asetus pelastus-

toimesta (407/2011)
•	 Elintarvikelaki (23/2006) 
•	 Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolis-

ta työvoimaa käytettäessä (1233/2006) 
•	 Työturvallisuuslaki (738/2002) 
•	 Työterveyshuoltolaki (1383/2001) 
•	 Kielilaki (423/2003) 
•	 Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 
•	 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelu-

jen parantamiseksi (STM 2017:6) 
•	 Valtion ravitsemusneuvottelukunnan ravitsemussuositukset 

ikääntyneille (2010)

12.6  Palvelusetelin arvo ja asiakkaan  
 omavastuuosuudet

Palvelusetelin arvo = Perusturvalautakunnan vahvistama hinta 
perustason ja erityistason seteleille. 

Tulosidonnainen omavastuuosuus = Nettotulojen perusteella 
asiakkaalle määräytyvä, hinnaltaan sama kuin kaupungin omis-
sa yksiköissä laskettava asiakasmaksu. Palveluntuottaja laskuttaa 
tulosidonnaisen omavastuuosuuden asiakkaalta.

Asiakaskohtainen palvelusetelin arvo = Palvelusetelin arvos-
ta vähennetään asiakkaan tulosidonnainen omavastuuosuus. Jy-
väskylän kaupunki maksaa asiakaskohtaisen palvelusetelin arvon 
palveluntuottajalle.

Palvelutuottajan vuorokausihinta = Palveluntuottajan palvelus-
taan määrittelemä vuorokausihinta.

Omavastuuosuus = Palveluntuottajan vuorokausihinnan ja pal-
velusetelin arvon erotus. Mikäli palveluntuottajan vuorokausihin-
ta on korkeampi kuin kaupungin määrittämä palvelusetelin arvo, 
asiakas maksaa erotuksen omavastuuosuutena.

Tehostetun palveluasumisen palvelusetelin arvo lasketaan asia-
kaskohtaisesti ja siitä tehdään muutoksenhakukelpoinen päätös. 
Palveluseteli on vuorokausikohtainen. Arvo muodostuu hoitota-
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soon sidotun palvelusetelin arvon ja asiakkaan tulosidonnaisen 
omavastuuosuuden erotuksesta. Tulosidonnainen omavastuu-
osuus lasketaan samalla tavoin kuin vastaavan kunnallisen pal-
velun asiakasmaksu. Perusturvan toimialan asiakasmaksut vah-
vistetaan vuosittain perusturvalautakunnassa.

Asiakkaan tulosidonnaista omavastuuosuutta laskettaessa tulo-
na huomioidaan asiakkaan säännölliset nettotulot. Tulosidonnai-
nen omavastuuosuus koostuu ateriamaksusta, tukipalvelumak-
susta sekä hoitomaksusta. Hoitomaksu muodostuu seuraavasti: 
Nettotuloista vähennetään vuokra, ateriamaksut, tukipalvelumak-
su ja henkilökohtainen käyttövara. Jäljelle jäävästä tulosta peri-
tään 60 % hoitomaksua. 

Mikäli palveluntuottajan ilmoittama vuorokausihinta on suurem-
pi kuin perusturvalautakunnan vahvistama palvelusetelin vuoro-
kausihinta, asiakas maksaa näiden erotuksen tulosidonnaisen 
omavastuuosuutensa lisäksi. 

Jos asiakas jättää maksamatta palveluntuottajan laskuttaman 
omavastuuosuuden, huolehtii palveluntuottaja itse maksuneuvot-
teluista sekä mahdollisesta perinnästä. Jyväskylän kaupunki ei 
vastaa asiakkaan mahdollisesti maksamatta jääneistä omavas-
tuuosuuksista.

12.6.1  Palvelusetelin arvon muutos

Perusturvalautakunta vahvistaa palveluseteleiden arvot saman ai-
kaisesti tehostetun palveluasumisen puitesopimuksen hinnantar-
kistuksen kanssa. Asiakaskohtaiseen palvelusetelin arvoon sekä 
tulosidonnaiseen omavastuuosuuteen voi tulla muutoksia, jos pe-
rusturvalautakunnan vahvistamat asiakasmaksut, asiakkaan tulot 
tai asiakkaan maksama vuokra muuttuvat. Kaikissa edellä mai-
nituissa tapauksissa tehdään asiakkaalle uusi päätös. Palveluse-
telin arvoon vaikuttaa myös, jos asiakkaan palvelunsetelin taso 
muuttuu.

Palvelusetelin arvoa on korotettava, jos asiakkaan tai hänen 
perheensä toimeentulo tai asiakkaan lakisääteinen elatusvelvolli-
suus muutoin vaarantuvat, tai se on tarpeen muut huollolliset nä-
kökohdat huomioon ottaen. Käytännössä asiakas voi hakea tulo-
sidonnaiseen omavastuuosuuteensa maksunalennusta, kuten Jy-
väskylän kaupungin vanhuspalvelujen asiakasmaksujen voimassa 
olevassa soveltamisohjeessa on kuvattu. Asiasta tehdään päätös.

12.6.2  Myönnettävät palvelusetelituotteet ja 
 niihin liittyvät vaatimukset

Tehostetun palveluasumisen palvelusetelissä myönnettävinä pal-
velusetelituotteina ovat Tehostetun palveluasumisen perustaso ja 
Tehostetun palveluasumisen erityistaso. Kummallekin palveluse-
telituotteelle on määritelty oma palvelusetelin arvo. Lähtökohtai-
sesti asiakkaalle myönnetään aina perustason palveluseteli. Eri-
tyistason palveluseteli voidaan myöntää saattohoitoa tarvitseville 

asiakkaille tai vaikeasti käytöshäiriöisille asiakkaille. Saat-tohoidon 
osalta erityistason setelin myöntäminen asiakkaalle vaatii lääkärin 
allekirjoittaman saattohoitopäätöksen. Vaikeasti käytöshäiriöisille 
asiakkaille erityistason palveluseteli myönnetään palveluohjauk-
sen tekemän arvioinnin perusteella. Tehostetun palveluasumisen 
tuottajaksi hakeutuvan yrityksen on tarjottava sekä perustason 
että erityistason palvelua. Henkilöstölle tulee olla ohjeet saatto-
hoidon toteuttamisesta sen eri vaiheissa.

12.6.3  Palveluntuottajan ilmoittaman hinnan 
 tarkistaminen

Palveluntuottaja voi halutessaan tarkistaa Tehostetun palveluasu-
misen palvelusetelin vuorokausihintaa kerran kalenterivuodessa. 
Jyväskylän kaupunki ilmoittaa palveluntuottajille ajankohdan, jol-
loin hinnanmuutokset on mahdollista tehdä palse.fi-portaaliin. Pal-
velusetelituottajan tulee informoida asiakasta mahdollisista vuok-
rien korotuksista ja vuorokausihinnan korotuksen vaikutuksista 
omavastuuosuuteen.

12.7.  Palse.fi-portaaliin kirjattavat tiedot

Palveluntuottaja sitoutuu pitämään palse.fi-portaalissa ilmoitet-
tavat tiedot ajan tasalla, mm. yhteyshenkilön vaihtuessa. Yrityk-
sen hallinnollinen käyttäjä luo yrityksen muille työntekijöille omat 
käyttäjätunnukset ja määrittelee sopivat käyttäjäoikeusrajoitukset. 

Palveluntuottaja tekee asiakkaan asumiseen ja hoitoon liittyvän 
päivittäisen kirjaamisen Jyväskylän kaupungin asiakas- ja potilas-
tietojärjestelmään. Palveluntuottaja kirjaa laskutukseen vaikutta-
vat asiat ja keskeytykset asiakaskohtaisilla kuukausiraporteilla pal-
se.fi-portaaliin portaalissa olevan ohjeistuksen mukaisesti.

Palveluntuottaja ilmoittaa palse.fi-portaalissa hakemuslomak-
keella huoneiden ja asuntojen koot, vuokran (sis. sähkön ja ve-
den) euroa per neliö kuukaudessa, sekä muut mahdolliset lisä-
tiedot huoneisiin / asuntoihin liittyen. Nämä tiedot näkyvät julki-
sessa tuottajarekisterissä.

12.8 Palvelusetelin laskutus ja 
 keskeytyssäännöt

Palveluntuottaja laskuttaa asiakkaalta tulosidonnaisen omavas-
tuuosuuden ja mahdollisen omavastuuosuuden sekä tilaajalta 
palvelusetelin arvon kuukausittain jälkikäteen. Laskutuksen pe-
rusteena on tilaajan tekemä palvelu- ja maksupäätös sekä laadi-
tut laskutussäännöt, joiden perusteella tuottaja kirjaa mahdolliset 
keskeytykset ja muodostaa laskuviitteen.

Palveluntuottaja muodostaa portaalissa jokaisen asukkaan 
osalta kuukausiraportin, johon merkataan mahdolliset keskeytyk-
set. Jos ei asukkaalla ei ole ollut keskeytyksiä raportointijakson 



63PERUSTURVAN TOIMIALAN PALVELUSETELEIDEN SÄÄNTÖKIRJA

aikana, raportti palautetaan tyhjänä.
Tuottaja laskuttaa tilaajaa kuukausittain jälkikäteen palse.fi-por-

taalin ohjeiden mukaisesti. Kun kaikkien asukkaiden kuukausira-
portit on täytetty ja lähetetty, tuottaja muodostaa portaalissa Las-
kutus-välilehdellä koontilaskuviitteen. Koontilaskuviitteelle yhdis-
tyvät kaikkien asukkaiden setelilaskutustiedot, eli asumisyksikkö 
lähettää vain yhden laskun. Tuottaja lähettää Jyväskylän kaupun-
gille omalla laskutusjärjestelmällään sähköisen laskun, jossa tilaa-
jan viitteenä/tilausnumerona/viitteenne-kentässä on portaalissa 
muodostettu laskuviite ja summana portaalin ilmoittama koko-
naissumma. Erillistä tapahtumaerittelyä ei laiteta laskulle.

12.9. Jyväskylän kaupungin ja 
 palveluntuottajan välinen vastuunjako

Jyväskylän kaupungin ja palveluntuottajan välinen vastuunjako 
on määritelty erillisessä vastuunjakotaulukossa. Vastuunjako on 
sama kuin Tehostetun palveluasumisen ostopalvelussa.

Vastuunjakotaulukko on tuottajahakemuksen liitteenä palse.fi-
portaalissa. Tuottaja hyväksyy vastuunjakotaulukon tuottajaksi ha-
keutumisen yhteydessä.

12.10. Palveluntuottajan ja asiakkaan välinen 
 sopimus

Palveluntuottaja on velvollinen tekemään asiakkaan kanssa kir-
jallisen sopimuksen tuotettavasta palvelusetelipalvelusta. Tätä 
sopimussuhdetta koskevat sopimuksen sisällön mukaan mää-
räytyvät kuluttajaoikeuden ja sopimusoikeuden säännökset ja oi-
keusperiaatteet.
Asiakkaan ja tuottajan välisessä sopimuksessa on hyvä huomi-
oida ainakin seuraavat seikat: 

•	 sopimuksen irtisanomisehdot
•	 kuinka menetellään, jos asiakas ei ole maksanut hänelle 

kuuluvaa omavastuuosuutta palveluntuottajalle
•	 omavastuun laskuttaminen asiakkaalta mahdollisilta sai-

raalaan lähtö- ja paluupäiviltä
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13. Kehitysvammaisten ja autismikirjon henkilöiden asumisen  
 tuen palveluseteli

13.1 Palvelun yleinen kuvaus

Kehitysvammaisten ja autismikirjon henkilöiden (jatkossa ”asi-
akkaat”) asumisen tuen palvelut järjestetään kehitysvammaisten 
erityishuollosta annetun lain (laki kehitysvammaisten erityishuol-
losta 519/1977) perusteella. Kehitysvammalain 2 §:n mukaan 
kunnan tehtävänä on muun muassa työtoiminnan ja asumisen 
järjestäminen sekä muu vastaava yhteiskunnallista sopeutumis-
ta edistävä toiminta.

Asiakkaat tarvitsevat erilaisia tuen ja ohjauksen palveluita asu-
miseensa ja osallisuuden mahdollistamiseksi yksilöllisen tilan-
teensa mukaan. Tuen tarve voi olla määrällisesti vähäistä mutta 
säännöllistä (tuettu asuminen), määrällisesti runsaampaa mutta 
silti osavuorokautista (palveluasuminen) tai määrällisesti runsas-
ta (tehostettu palveluasuminen). Asiakkailla voi olla kehitysvam-
man tai autismikirjon häiriön lisäksi eriasteisia kuulo-, näkö- tai 
liikuntavammoja tai muita sairauksia (esimerkiksi epilepsia). Asi-
akkailla voi olla käytössään sekä liikkumisen että kommunikoin-
nin apuvälineitä. 

Kaikki asiakkaat tarvitsevat tukea, ohjausta tai avustamista päi-
vittäisissä toimissaan, raha-asioiden hoitamisessa, kodin puhtaa-
napidossa, henkilökohtaisessa hygieniassa, lääkehoidossa ja ter-
veyden ylläpidossa. Asiakkaat tarvitsevat tukea, ohjausta ja avus-
tamista myös kodin läheisyydessä liittyen asumisen perustoimin-
toihin, kuten lähikaupassa, kioskilla tai kirjastossa käymiseen sekä 
ulkoiluun ja terveydenhuollon asiointeihin. Asiakkaat tarvitsevat tu-
kea myös liikkumiseen julkisilla kulkuneuvoilla, esimerkiksi apua 
toistuvan reitin harjoitteluun tai saattamista pysäkille. Joidenkin 
asiakkaiden kohdalla palvelussa on tuen ja ohjauksen lisäksi myös 
hoidon ja hoivan elementtejä. 

Asiakkaiden tuen tarve vaihtelee yksilöllisesti. Asiakkaiden tar-
vitsema tuki on pitkäaikaista, mutta tuen tarve voi vaihdella elä-
mäntilanteen muuttuessa. 

Palveluntuottaja huolehtii, että asiakkaan etuudet (esimerkiksi 
Kelan hoitotuki ja asumistuki) ovat ajan tasalla ja antaa tarvitta-
essa riittävän ohjauksen etuuksien hakemiseen asiakkaalle ja/tai 
hänen asioidenhoitajalleen. Asiakas itse, hänen valtuuttamansa 
henkilö tai edunvalvoja vastaa asiakkaiden raha-asioiden hoidos-
ta. Palveluntuottaja avustaa tarvittaessa asiakasta raha-asioiden 
hoidossa ja henkilökohtaisten hankintojen tekemisessä. Asiakas-
ta tuetaan käteisvarojen käyttämisessä (tuettu asuminen). Käteis-
varoja säilytetään asianmukaisesti (palveluasuminen ja tehostet-
tu palveluasuminen) lukituissa tiloissa, ja käteisvarojen käytöstä 
pidetään kirjanpitoa. 

Edellä kuvatun tuen, ohjauksen ja avustamisen toteuttaminen 
kuuluvat asumisen tuen palvelusetelien sisältöön ja tilaajalta perit-
tävään palvelusetelikohtaiseen palvelumaksuun asiakkaalle myön-
netyn palvelusetelin mukaan. Palveluntuottaja ei voi periä asiak-
kaalta palvelusetelilain mukaista omavastuuosuutta, koska kyse 
on asiakkaalle maksuttomasta palvelusta.

Asumisen tuen palveluseteli ei sisällä tässä lueteltuja asiakkaan 

yksilölliseen tilanteeseen liittyviä kustannuksia: asumiskustannuk-
set (vuokra tai mahdolliset vesi- ja sähkömaksut), lääkkeiden tai 
yksilöllisten hoitotarvikkeiden hankinnasta aiheutuvat kustannuk-
set, vaatteiden, hygieniatarvikkeiden ja muiden henkilökohtaisten 
tarvikkeiden hankkimisesta aiheutuvat kustannukset, terveyden-
huollosta ja sairaala- tai laitoshoidosta aiheutuvat kustannukset 
(esimerkiksi terveyskeskusmaksut), hammashoidosta tai silmä-
lasien hankinnasta aiheutuvat kustannukset, erillisen työ- tai päi-
vätoiminnan järjestämisestä aiheutuvat kustannukset, oman huo-
neen tai asunnon irtaimiston hankkimisesta aiheutuvat kustan-
nukset, vapaa-ajan harrastusten tai lomamatkojen kustannukset 
ja liikkumisesta ja kuljetuksista aiheutuvat kustannukset.

13.1.1 Käytettävät käsitteet

Asiakas: Asiakkaalla tarkoitetaan 18 vuotta täyttänyttä kehitys-
vammaista tai autismikirjon häiriön henkilöä, jolle on myönnetty 
sosiaali- ja terveydenhuollon palveluseteleistä annetun lain mu-
kainen palveluseteli.

Tilaaja: Tilaajalla tarkoitetaan asiakkaan palvelujen järjestämises-
tä vastaavaa kuntaa eli Jyväskylän kaupunkia.

Palveluntuottaja: Palveluntuottajalla tarkoitetaan tilaajan hyväk-
symää palveluntuottajaa, joka täyttää sääntökirjassa asetetut eh-
dot ja joka hyväksyy sääntökirjan.

Palvelu: Palvelulla tarkoitetaan palvelukuvauksessa kuvattua asu-
misen tuen palvelua.

Tuettu asuminen: Sosiaalihuoltolain 21 §:n mukaan tuettua 
asumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat tukea itsenäi-
seen asumiseen tai itsenäiseen asumiseen siirtymisessä. Tuetul-
la asumisella tarkoitetaan asumisen tukemista sosiaaliohjauksel-
la ja muilla sosiaalipalveluilla.

Palveluasuminen: Sosiaalihuoltolain 21 §:n mukaan palveluasu-
mista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat soveltuvan asun-
non sekä hoitoa ja huolenpitoa. Palveluasumisella tarkoitetaan 
palveluasunnossa järjestettävää asumista ja palveluja. Palvelui-
hin sisältyvät asiakkaan tarpeen mukainen hoito ja huolenpito, 
toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä toiminta, ateria-, vaatehuol-
to-, peseytymis- ja siivouspalvelut sekä osallisuutta ja sosiaalista 
kanssakäymistä edistävät palvelut.

Tehostettu palveluasuminen: Tehostettua palveluasumista jär-
jestetään henkilöille, joilla hoidon ja huolenpidon tarve on ympäri-
vuorokautista. Palveluihin sisältyvät asiakkaan tarpeen mukainen 
hoito ja huolenpito, toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä toiminta, 
ateria-, vaatehuolto-, peseytymis- ja siivouspalvelut sekä osallisuut-
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ta ja sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut. Tehostetussa 
palveluasumisessa palveluja järjestetään asiakkaan tarpeen mu-
kaisesti ympärivuorokautisesti.

Tilapäinen asuminen: Sosiaalipalvelu, jossa palvelunantaja jär-
jestää sosiaalihuollon asiakkaalle väliaikaisen majoituksen ja tar-
vittavan tuen ja avun yllättävään ja/tai satunnaiseen tarpeeseen.

13.1.2 Myöntämiskriteerit

Palvelusetelin myöntäminen perustuu asiakkaan yksilölliseen 
palveluntarpeeseen. Tilaajan edustaja ja asiakas laativat yhdessä 
vammaispalvelulain mukaisen palvelusuunnitelman. Palvelusuun-
nitelman perusteella tilaajan edustaja tekee päätöksen palveluse-
telin myöntämisestä. Palvelusuunnitelmaa tarkistetaan säännöl-
lisesti. Mikäli asiakkaan palvelutarpeessa tapahtuu muutoksia, 
tilaajan edustaja arvioi, onko palveluseteli edelleen tarkoituksen-
mukaisin tapa palvelujen toteuttamiseksi, vai järjestetäänkö asi-
akkaan palvelut muulla tavoin.

13.1.3 Palvelua käyttävät asiakkaat

Asumisen tuen palveluseteleitä myönnetään 18 vuotta täyttäneil-
le asiakkaille. 

Asiakasohjauksesta vastaa tilaaja. Asiakas saa tilaajan edusta-
jan myöntämän palvelusetelin, joka vastaa asiakkaan tuen ja ohja-
uksen tarvetta. Palveluohjaus palvelusetelillä myönnettävän palve-
lun piiriin tapahtuu ainoastaan tilaajan sosiaalityöntekijän tai pal-
veluohjaajan kautta. 

Asumisen tuen palveluseteliä käyttävät asiakkaat ovat hetero-
geeninen ryhmä. Palveluntuottaja tiedostaa asiakkaiden palvelun-
tarpeen erilaisuuden ja vastaa siihen. Asiakkaat ovat eri-ikäisiä ja 
erilaisissa elämänvaiheissa. Lisäksi heidän tuen ja ohjauksen tar-
peessaan on suuria eroja. Osa asiakkaista opiskelee tai käy töis-
sä. Asumisen tuen palveluiden avulla asiakkaille pyritään tarjoa-
maan mahdollisimman itsenäinen elämä. Osalle asiakkaista tar-
koituksenmukainen asumismuoto on ryhmäasuminen.

13.2 Asumisen tuen palvelun yleiset 
 sisältövaatimukset

Asiakkaalle annettavan palvelun tulee olla suunnitelmallista ja ta-
voitteellista. Asiakkaan olemassa olevia voimavaroja on tuettava 
ja palvelun on oltava yksilöllisiin tarpeisiin perustuvaa. Palvelun-
tuottaja sitoutuu tuottamaan laadullisesti hyvää sosiaalihuoltoa 
sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 
mukaisesti.

Uuden asiakkaan kohdalla palveluntuottaja sitoutuu osallistu-
maan asiakkaan muuttovalmennusprosessiin erityisesti silloin, 

kun muutto omaan asuntoon tapahtuu lapsuudenkodista. Muut-
tovalmennuksella tarkoitetaan tutustumista asiakkaaseen ja hä-
nen lähiverkostoonsa sekä tietojen keräämistä asiakkaan yksilöl-
lisestä tuen, ohjauksen ja avustamisen tarpeesta. Muuttovalmen-
nukseen osallistumista ei erikseen korvata.

Palvelun jokaiselle asiakkaalle nimetään vähintään yksi vastuu-
työntekijä jo muuttovalmennusvaiheessa. Vastuutyöntekijän tehtä-
vistä on laadittu kuvaus, joka on tiedotettu asiakkaan omaisille ja 
tilaajalle. Vastuutyöntekijän vaihtumisesta tiedotetaan asiakkaalle 
ja hänen läheisilleen. Palveluntuottaja sitoutuu pitämään yhteyttä 
asiakkaan suostumuksella hänen läheisiinsä esimerkiksi silloin, 
kun asiakkaan terveydentila muuttuu. Lisäksi omaisilla, läheisillä 
ja mahdollisella edunvalvojalla tulee olla mahdollisuus tavata asi-
akkaan vastuutyöntekijä, ja keskustella tämän kanssa läheisensä 
saamasta ja tarvitsemasta yksilöllisestä asumisen tuesta.

Palveluntuottajan toteuttamaan palveluun kuuluu tuen, ohja-
uksen ja avustamisen lisäksi myös asiakkaan terveydentilan ha-
vainnointi ja seuranta, sekä tarvittavasta jatkuvasta lääkehoidos-
ta huolehtiminen (esimerkiksi lääkkeiden hankkiminen, reseptien 
uusiminen ja lääkkeenjako) ja tarvittavan tiedon välittäminen ter-
veydenhuollon viranomaisille asiakkaan tukena ja suostumuksel-
la (esimerkiksi terveydentilan seurantatietojen antaminen lääkä-
rikäynnillä). Hoitovastuu asiakkaan terveyden- ja sairaanhoidos-
ta on perusterveydenhuollon tai erikoissairaanhoidon palveluilla.

13.2.1 Asiakkaan kohtelu

Asiakkaalla on oikeus hyvään kohteluun. Asiakkaita kohtaan käyt-
täydytään kunnioittavasti. Itsemääräämisoikeuden kunnioitus, liik-
kumisvapaus, yksityiselämän ja omaisuuden suoja sekä oikeus 
henkilökohtaiseen turvallisuuteen ovat asiakkaan perusoikeuksia, 
joiden toteutuminen palveluntuottajan tulee huomioida. Palvelul-
la edistetään kehitysvammaisen tai autismikirjon henkilön perus- 
ja ihmisoikeuksien toteutumista.

Asiakkaan avustamisessa kunnioitetaan hänen yksityisyyttään 
sekä henkistä ja fyysistä koskemattomuuttaan. Asiakkaan kotiin 
ei mennä ilman lupaa. Asiakkaalla on oikeus päättää ihmissuh-
teistaan ja niiden ylläpidosta. Asiakkaalla on oikeus päättää asun-
nossaan vierailevista ihmisistä. Hänellä on mahdollisuus kutsua 
ystäviään ja läheisiään kotiinsa, ja hänellä saa olla vieraita öisin. 
Asiakas voi turvautua Iäheisiinsä ja muihin hänelle tärkeisiin ihmi-
siin halutessaan. Asiakkaalla voi olla lemmikkieläimiä, joista hä-
nen tulee pystyä huolehtimaan itse avustettuna.

Palveluntuottajan on huomioitava asiakkaan toivomukset, mieli-
pide, etu ja yksilölliset tarpeet. Asiakasta on aina kuultava kaikissa 
häntä koskevissa asioissa. Palveluntuottajan on palvelua toteutta-
essaan taattava asiakkaalle todellinen mahdollisuus päättää itse-
ään koskevista asioista ja tehdä omat valintansa.

Työn tekeminen asiakkaan kodissa edellyttää henkilökohtaista 
ja yksilöllistä palveluotetta sekä aktiivista keskustelua ja yhteistyö-
tä asiakkaan kanssa. Palvelun tulee olla asiakasta kunnioittavaa. 
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13.2.2 Palvelun toteuttamisen asiakaskohtainen 
 toteuttamissuunnitelma

Palvelun laadukas toteuttaminen perustuu palveluntuottajan asi-
akkaalle laatimaan palvelun toteuttamissuunnitelmaan. Toteut-
tamissuunnitelma tehdään yhdessä asiakkaan ja tarvittaessa 
läheisten kanssa tilaajan ja asiakkaan määrittämän palvelusuun-
nitelman pohjalta. Toteuttamissuunnitelma tulee olla tehtynä vii-
meistään kuukauden kuluttua palvelun aloittamisesta. Vastuu to-
teuttamissuunnitelman tekemisestä on palveluntuottajalla. Myös 
sosiaalityöntekijä tai palveluohjaaja voi osallistua toteuttamissuun-
nitelman tekoon. Palveluntuottaja toimittaa päivitetyn toteuttamis-
suunnitelman tilaajalle asiakkaan asioista vastaavalle sosiaalityön-
tekijälle kahden viikon kuluessa suunnitelman tekemisestä.

Toteuttamissuunnitelmassa sovitaan asiakkaan yksilöllisestä 
tuen, ohjauksen ja avun palvelusta. Suunnitelmaan kuvataan asi-
akkaan yksilölliset tavoitteet palveluun liittyen sekä keinot tavoit-
teiden saavuttamiseksi. Yhtenä osana toteuttamissuunnitelmaa 
tulee olla tavoitteet ja keinot asiakkaan itsemääräämisoikeuden 
tukemiseksi sekä muut tavoitteet, joita asiakas itse, hänen lähei-
sensä tai ammattihenkilöt pitävät tärkeinä. Palveluntuottaja si-
toutuu noudattamaan tehtyä toteuttamissuunnitelmaa. Toteutta-
missuunnitelma tarkistetaan ja päivitetään säännöllisesti puolen 
vuoden välein sekä aina asiakkaan elämäntilanteen muuttues-
sa oleellisesti. 

Palveluntuottaja ei voi veloittaa toteuttamissuunnitelman laati-
misesta tai päivittämisestä erikseen, vaan suunnitelmien tekemi-
sestä syntyvät kustannukset sisältyvät palveluntuottajalle makset-
tavaan asiakaskohtaiseen palvelusetelin hintaan. 

13.2.3 Turvallisuus

Palvelun turvallisessa tuottamisessa on huomioitava asiakkaiden 
turvallisuuteen, tilojen ja välineiden turvallisuuteen sekä henkilö-
kunnan toimintaan liittyvät riskit. Palveluntuottaja noudattaa Jy-
väskylän kaupungin potilas- ja asiakasturvallisuussuunnitelman 
ohjeita. 

13.2.3.1 Asiakasturvallisuus

Asiakkaat käyttävät puheen ohella mahdollisesti myös puhetta 
tukevia tai puhetta korvaavia kommunikaatiokeinoja, kuten viit-
tomia tai kuvasymboleja, sekä teknisiä kommunikaation apuvä-
lineitä. Palvelun laadukas ja turvallinen toteuttaminen edellyttää 
asiakaskohtaisten kommunikaatiomenetelmien käyttämistä vuo-
rovaikutustilanteissa asiakkaan kanssa. Palveluntuottajan on huo-
lehdittava siitä, että henkilöstöllä on asiakkaiden tarpeisiin näh-
den riittävä kommunikaatio-osaaminen.

Asiakaskohtaiseen palvelun toteuttamissuunnitelmaan kirjataan 
keinot, joilla turvataan turvallisuus ja avun saaminen asiakkaille, 

jotka eivät pysty itse pyytämään apua edes teknistä apuvälinet-
tä käyttämällä.

Asukasturvallisuuden varmistamiseksi palveluntuottajalla tu-
lee olla toimivat raportointikäytännöt siten, että työvuoroon saa-
puvat työntekijät saavat asiakasturvallisuuden näkökulmasta riit-
tävät oikeat tiedot.

Palveluntuottajalla on kirjalliset ohjeet menettelytavoista seuraa-
vissa tilanteissa: asiakkaan turvallisuuden varmistaminen, puut-
tuminen asiakkaan kaltoinkohteluun sekä toimiminen muissa eri-
tyistilanteissa (esim. evakuointi, ensiapu, väkivalta tai kadonneen 
asiakkaan etsintä) sekä kuolemantapauksen kohdatessa. Palve-
lua tuottava henkilökunta harjoittelee eritystilanteissa toimimista 
säännöllisesti vähintään kerran vuodessa. Riskikartoitukset tulee 
tehdä säännöllisesti, ja harjoitukset ja korjaavat toimenpiteet do-
kumentoidaan.

13.2.3.2 Tilojen ja välineiden turvallisuus

Tilojen, laitteiden ja koneiden ylläpidosta ja huollosta on huoleh-
dittava asianmukaisesti.

Asiakkaiden henkilökohtaisessa käytössä olevien apuvälineiden 
oikeanlaisesta käytöstä, ylläpidosta, kuten säännöllisestä puhdis-
tuksesta tai ilmatäytteisten renkaiden riittävästä ilmamäärästä, ja 
huoltamisesta sekä yhteydenpidosta apuvälineen lainanneeseen 
tahoon on huolehdittava. Tarvittavan tiedon siirtyminen työnteki-
jältä toiselle on varmistettava. Terveydenhuollon laitteiden osalta 
pidetään yllä laiterekisteriä lain edellyttämällä tavalla.

Palveluntuottaja pitää palvelun toteuttamiseen liittyvät piha-alu-
eet turvallisina ja kulkureitit esteettöminä. Palvelun toteuttami-
seen liittyvissä tiloissa voidaan käyttää erilaisia teknisiä ratkai-
suja turvallisuuden parantamiseen liittyen. Kameravalvontaa voi-
daan käyttää ainoastaan ulkoisen uhan perusteella siten, että ka-
merat eivät kuvaa asukkaiden yksityisessä tai yhteisessä käytös-
sä olevia tiloja. Palveluntuottajan tulee tiedottaa tilaajaa, mikäli 
kameravalvontaa suunnitellaan. Tilaaja ei vastaa valvonnasta ai-
heutuneista kuluista. 

Palvelun toteuttamiseen liittyviin tiloihin on tehty pelastusviran-
omaisten hyväksymä palo- ja pelastussuunnitelma. Palvelua to-
teuttava henkilökunta harjoittelee suunnitelman toimivuutta käy-
tännössä ja paloturvallisuuskoulutusta järjestetään säännöllisesti. 
Palvelun toteuttamiseen liittyviin tiloihin on tehty pelastustoimen 
lainsäädäntöön perustuva turvallisuussuunnitelma, jossa on kar-
toitettu sisäiset ja ulkoiset uhkat. Palveluntuottaja ilmoittaa tilaa-
jalle tapahtuneet palohälytykset ja muut poikkeustilanteet, sekä 
niistä aiheutuneet seuraamukset. 

Palveluntuottajalla on kiinteistöä ja irtaimistoa sekä omaa toi-
mintaansa koskeva kattava ja voimassa oleva vakuutus. Palve-
luntuottajalla on vastuuvakuutus henkilö- ja esinevahinkojen va-
ralta. Palveluntuottajia suositellaan ohjeistamaan asiakkaita otta-
maan kotivakuutuksen.
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13.2.3.3 Henkilöstö

Palveluntuottaja vastaa siitä, että henkilöstöllä on riittävä osaami-
nen liittyen terveydenhuollon laitteiden ja yksilöllisten apuvälinei-
den käyttämiseen, turvallisen lääkehoidon toteuttamiseen sekä 
tiloihin liittyvään talotekniikkaan. Kaikki hoito- ja ohjaustyöhön 
osallistuvat työntekijät ovat käyneet ensiapukurssin, ja heidän en-
siavun antamiseen liittyvät valmiutensa ja osaamisensa vastaa-
vat asiakaskunnassa esiintyvää tarvetta.

13.2.4 Ateriapalvelu

Palveluntuottaja mahdollistaa päivittäisen ruokailun järjestämällä 
vähintään aamupalan, lounaan, päiväkahvin tai välipalan, päivälli-
sen ja iltapalan. Yöpaaston pituus ei saa ylittää 11 tuntia.

Asiakkailla on mahdollisuus erityisruokavalioihin esimerkiksi al-
lergian (esim. laktoosi-intoleranssi, keliakia), diabeteksen tai kih-
din vuoksi sekä myös uskonnollisista tai vakaumuksellisista syis-
tä. Myös erityisruokavaliot ovat monipuoliset ja ravitsemukselli-
sesti riittävät. 

Suunnittelussa huomioidaan arki- ja juhlapyhät sekä niihin liitty-
vä ruokaperinne. Ruokalistat ovat asiakkaiden nähtävissä. Aterioi-
den suunnittelussa varmistetaan asiakkaan riittävä ravinnonsaan-
ti sekä ravinnon monipuolisuus ja terveellisyys. Aterioiden valmis-
tamisesta ja jakelusta vastaavilla on suoritettuna hygieniapassit.

Asiakkailla tulee olla mahdollisuus ruokailla yhteisissä ruokai-
lutiloissa tai omassa asunnossa omien toiveidensa mukaisesti. 
Asiakkaiden tulee saada tarvitsemansa apu ruokailutilanteessa.

Hoivaa tarvitsevien asiakkaiden ravitsemustilaa tulee seurata 
säännöllisesti.

Asiakkaalla on oikeus valmistaa asunnossaan ruoka tai välipalat 
itse avustettuna. Ruoan valmistukseen asiakas saa tarvitseman-
sa avun ja tuen henkilökunnalta palvelusuunnitelman mukaises-
ti. Asiakas voi halutessaan hankkia ateriapalvelun tai osan siitä 
myös muualta kuin palvelutuottajalta. Tällöin hän vastaa itse ate-
rioiden aiheuttamista kustannuksista.

Palveluntuottaja perii asiakkaalta maksun tämän nauttimista 
aterioista. Maksun on oltava kohtuullinen ja korkeintaan aterioi-
den tuottamisesta, säilyttämisestä ja kuljettamisesta aiheutuvien 
kustannusten suuruinen. Aterioista perittävät maksut eivät kui-
tenkaan saa olla tilaajan perusturvalautakunnan vahvistamia ke-
hitysvammaisilta ja autismikirjon henkilöiltä perittäviä ateriamak-
suja suurempia.

13.2.5 Muut tukipalvelut

Palveluntuottaja on tehnyt palvelua tuottavaan yksikköön siivous-
suunnitelman. Palveluntuottaja huolehtii tarpeenmukaisen ja riit-
tävän viikkosiivouksen toteuttamisesta asiakkaiden asunnoissa, 
sekä huolehtii mahdollisten yhteisessä käytössä olevien tilojen 

puhtaanapidosta siivoussuunnitelman mukaisesti. Palveluntuot-
taja ei voi laskuttaa yhteisten tilojen siivouksesta asiakkaita eikä 
tilaajaa.

Asiakkaalla tulee olla mahdollisuus saada yksilöllistä apua vii-
koittain oman asuntonsa ylläpitosiivoukseen laaditun toteuttamis-
suunnitelman mukaisesti. Ylläpitosiivous sisältää lattioiden ja mat-
tojen imuroinnin, lattioiden kosteapyyhinnän, vapaiden pöytäpin-
tojen pyyhinnän, tiskipöydän siistimisen sekä wc-tilojen tai wc-pe-
sutilojen perusteellisen puhdistuksen.

Ylläpitosiivouksen lisäksi asunnoissa suoritetaan palveluntuot-
tajan toimesta vuosittain perussiivous, joka sisältää muun muas-
sa mahdollisen jääkaapin sulatuksen ja puhdistuksen, ikkunoiden 
pesun sekä muita vastaavia asiakkaan kanssa yhteisesti sovittu-
ja asioita. Vuosittaisen perussiivouksen toteuttamisesta ei voida 
laskuttaa asiakasta tai tilaajaa.

Pyykinpesuun ja vaatehuoltoon asiakas saa tarvitsemansa avun 
ja tuen henkilökunnalta palvelun toteuttamissuunnitelman mukai-
sesti. Vaatehuolto sisältää vaatteiden säilyttämisen ja puhtaanapi-
don. Palvelun toteuttamistiloissa tulee olla mahdollisuus pyykin-
pesuun ja kuivatukseen. Asiakkaan käyttäessä yhteisessä käytös-
sä olevaa pyykkikonetta hänellä on mahdollisuus käyttää omalla 
kustannuksellaan hankkimiaan pesuaineita.

Palveluntuottaja on laatinut palvelua tuottavaan yksikköön kir-
jallisen ympäristösuunnitelman, jossa on ohjeistettu jätteiden la-
jittelu ja ongelmajätteiden asianmukainen käsittely sekä jätteiden 
keräykseen toimittaminen. Palveluntuottaja noudattaa ympäristö-
suunnitelmassa sijaintikunnan jätehuoltomääräyksiä.

13.2.6 Poikkeustilanteet

Palveluntuottajalla tulee olla valmiussuunnitelma, joka sisältää 
suunnitelman poikkeustilanteita varten. Suunnitelmasta tulee 
käydä ilmi varautuminen toimintaympäristön poikkeustilanteisiin 
(kuten sähkökatkot ja muut kriisitilanteet), poikkeuksellisiin sää-
olosuhteisiin (kuten tulva tai pitkäkestoinen helle) ja henkilöstön 
käyttöön liittyviin tilanteisiin (kuten työtaistelu tai lakko). 

Poikkeustilanteessa palveluntuottajan tulee jatkaa palvelun tuot-
tamista asiakkaiden palveluntarpeen mukaisesti, ja tehostetus-
sa palveluasumisessa ympärivuorokautisesti. Poikkeustilanteissa-
kaan asiakasturvallisuus ei saa vaarantua. Lisäksi tulee seurata 
tilaajan antamia ohjeita.

13.3 Palveluntuottajan käyttämä henkilöstö

Palveluntuottajan käyttämällä hoito- ja ohjaustyötä tekevällä hen-
kilökunnalla tulee olla vähintään sosiaali- tai terveysalan ammatti-
tutkinto ja sen lisäksi kokemusta vammaisten henkilöiden kanssa 
työskentelystä. Henkilöstöllä tulee olla tartuntalain 48 §:n mukai-
set, voimassa olevat rokotukset. Palveluntuottaja vastaa rokotuk-
sista ja niiden kustannuksista. 
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Henkilöstön koulutus, osaaminen, vastuut ja valtuudet on mää-
ritelty kirjallisesti, esimerkiksi omavalvontasuunnitelmassa. Pyy-
dettäessä palveluntuottaja antaa tilaajalle selvityksen käyttämäs-
tään henkilöstöstä.

Palveluntuottajalla tulee olla suunnitelma henkilöstön saami-
sesta poikkeavia tilanteita varten (kuten loma-ajat, äkilliset saira-
uslomat), jotta häiriötön toiminta ja asiakasturvallisuus voidaan 
varmistaa. Palveluntuottajalla on palveluistaan toimitustakuu. Ly-
hyet sijaisjärjestelyt ja tukipalvelut voidaan järjestää esimerkiksi 
myös alihankintana. Palveluntuottajalla on velvollisuus ilmoittaa 
ja hyväksyttää kaikki käyttämänsä alihankkijat tilaajalla.

Asumisen tuen palveluiden luonteen ja asiakkaiden erityisen 
tuen tarpeiden vuoksi palveluntuottajan henkilöstöllä tulee olla 
erinomainen suomen kielen taito. Osoitukseksi riittävästä suomen 
kielen taidosta katsotaan:
•	 suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhal-

linnossa annetun valtioneuvoston asetuksen (481/2003) 
15 tai 16 §:ssä mainitun ehdon täyttyminen suomen kie-
len osalta; tai

•	 julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta an-
netun lain (424/2003) mukaisen valtionhallinnon kielitut-
kinnon suorittaminen suomen kielessä vähintään taitotasol-
la hyvä niin suullisen, kirjallisen kuin ymmärtämisen taidon 
osalta; tai

•	 yleisistä kielitutkinnoista annetun lain (964/2004) mukai-
sen yleisen kielitutkinnon suorittaminen suomen kielessä 
vähintään taitotasolla 4 niin puheen ymmärtämisen, puhu-
misen, tekstin ymmärtämisen kuin kirjoittamisen osalta; tai

•	 edellä mainittua valtionhallinnon kielitutkintoa tai yleistä 
kielitutkintoa vastaavan, aiemmin voimassa olleen lainsää-
dännön mukaisen tutkinnon suorittaminen vähintään edel-
lä mainittuja taitotasoja vastaavalla taitotasolla.

Tilaaja ei vastaa niistä kustannuksista, jotka aiheutuvat riittä-
vän suomen kielen taidon osoittamiseksi suoritettavista tutkin-
noista. Jos palveluntuottajan käyttämän henkilökunnan kielitaitoa 
ei voida osoittaa yksiselitteisesti, tilaaja voi vaatia palveluntuotta-
jan henkilökuntaa suorittamaan kielikokeen, jonka kustannuksis-
ta vastaa palveluntuottaja.

13.3.1 Vastuuhenkilö

Palveluntuottajan tulee nimetä palvelusta vastaava vastuuhenki-
lö. Vastuuhenkilöllä tulee olla 1) vähintään ammattikorkeakoulu-
tasoinen sosiaali- tai terveydenhuollon tutkinto tai siirtymäsään-
nösten perusteella aikaisempi, vähintään opistotasoinen tutkinto, 
2) riittävä alan tuntemus eli vähintään yhden vuoden työkoke-
mus vammaisten palveluista ja 3) vähintään kolmen (3) vuoden 
työkokemus sosiaali- tai terveydenhuollon alan esimiestehtävistä. 
Mikäli vastuuhenkilöllä on esimieskokemusta vammaisten palve-
luista vähintään kolmen (3) vuoden ajalta, katsotaan kohdan 2 
ja 3 täyttyvän.

13.3.2 Henkilöstön osaaminen

Henkilöstön tulee kunnioittaa asiakasta sekä olla luotettavaa ja 
palveluhenkistä. Henkilöstön vuorovaikutustaitojen tulee olla hy-
vät ja heillä tulee olla osaamista puhetta tukevien ja korvaavien 
kommunikaatiomenetelmien ja kommunikaation apuvälineiden 
käyttämisessä. Heidät on perehdytetty sekä fyysiseen avustami-
seen että apuvälineiden käyttöön asiakkaiden yksilöllisten tarpei-
den edellyttämällä tavalla. 

Toiminnassa kunnioitetaan asiakkaan itsemääräämisoikeutta 
ja henkilöstö käyttää työssään tuetun päätöksenteon menetelmiä.

Henkilöstöllä on osaamista erilaisten ohjausmenetelmien käyt-
tämisestä (esimerkiksi sosiaaliset tarinat, toiminnan strukturoin-
ti) ja osaamista sekä menetelmiä myös haastavan käyttäytymi-
sen ennakoimiseen ja ohjaamiseen (esimerkiksi AVEKKI-toimin-
tatapamalli).

13.3.3 Henkilöstön määrä

Henkilöstön määrän tulee vastata asiakkaiden palvelutarpeita. Tu-
etun asumisen henkilömitoitus on vähintään 0,1 ja palveluasu-
misen henkilöstömitoitus vähintään 0,4. Palveluasumisessa voi 
hoito- ja ohjaustyötä tekevän henkilöstön lisäksi olla avustavaa 
henkilöstöä. Sekä tuetun asumisen että palveluasumisen henki-
löstöllä tulee olla ajantasaiset lääkeluvat sekä suoritetut ensiapu-
koulutukset.

Tehostetun palveluasumisen hoito- ja ohjaustyötä tekevän hen-
kilökunnan henkilöstömitoituksen tulee olla Länsi- ja Sisä-Suo-
men aluehallintoviraston (AVI) tai Sosiaali- ja terveysalan lupa- 
ja valvontaviraston (Valvira) luvan mukainen, kuitenkin vähintään 
0,8. Palvelujen vastuuhenkilö lasketaan hoitohenkilöstön mitoituk-
seen sillä osuudella, jolla hän osallistuu varsinaisen hoito- ja oh-
jaustyön tekemiseen, joka voi kuitenkin olla enintään 50 % vas-
tuuhenkilön säännöllisestä työajasta. Hoitotyöhön osallistuvalla 
hoitohenkilökunnalla tulee olla ajantasaiset lääkeluvat ja suorite-
tut ensiapukoulutukset. 

Avustavan henkilökunnan mitoituksen tulee olla vähintään 
0,1 (esimerkiksi ateria- ja siivouspalvelusta vastaava henkilös-
tö). Avustavalla henkilöstöllä tulee olla alan pätevyysvaatimukset 
täyttävä koulutus (esimerkiksi tehtävien edellyttämä koulutus ja 
luvat, kuten hygieniapassi yms.). Avustavaa työtä ei lasketa mu-
kaan hoitohenkilökunnan henkilöstömitoitukseen.

13.4 Rajoitustoimenpiteet

Kehitysvammalain 42 §:n mukaisia rajoitustoimenpiteitä voidaan 
käyttää tehostetussa palveluasumisessa silloin, kun laissa maini-
tut rajoitustoimenpiteiden käytön edellytykset täyttyvät. Rajoitus-
toimenpiteiden käyttö tulee tapahtua kehitysvammalain 42 §:n 
mukaisesti, samoin rajoitustoimenpiteen käyttämiseen liittyvä kir-
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jaaminen, selvitys ja tiedoksianto.
Rajoitustoimenpiteiden käyttämistä arvioidaan vähintään kuu-

den kuukauden välein kehitysvammalain edellyttämällä tavalla. Ti-
laaja vastaa sosiaalityön asiantuntijuuden järjestämisestä rajoit-
tamistoimenpiteiden käyttöä arvioivaan työryhmään, johon osal-
listuu asiakkaan palvelukokonaisuudesta vastaava sosiaalityönte-
kijä. Palveluntuottaja vastaa kehitysvammalain edellyttämän psy-
kologian ja lääketieteen asiantuntijuuden järjestämisestä aiheu-
tuvista kustannuksista.

Palveluntuottaja ei voi toiminnassaan käyttää asiakkaan toimin-
taa rajoittavia käytänteitä millään muulla perusteella. Kehitysvam-
malain mukaisia rajoitustoimenpiteitä voidaan käyttää vain, mikä-
li kaikki lakiin määritellyt edellytykset täyttyvät. Rajoitustoimenpi-
teitä voivat käyttää vain sosiaali- ja terveydenhuollon rekisteröidyt 
ammattihenkilöt.

13.5 Palveluntuottajan toimitiloja koskevat 
 vaatimukset

Sääntökirjan mukaisten asumisen tuen palveluun liittyvien tilojen 
tulee sijaita Keski-Suomen maakunnan alueella.

Tilaaja ei vuokraa palvelun toteuttamiseksi tarvittavia tiloja. Tilo-
jen tulee olla asianmukaiset, ja aluehallintoviraston tai muun val-
vovan viranomaisen käyttötarkoitukseen hyväksymät. Tilojen tu-
lee sisustukseltaan ja varustelutasoltaan vastata yleistä asumis-
mukavuutta vastaavia tiloja. 

Asunnot vuokrataan huoneenvuokralain mukaisesti siten, että 
huoneenvuokralain mukainen vuokrasopimus tehdään asiakkaan 
ja vuokranantajan, tai asiakkaan ja palveluntuottajan välillä. Pal-
veluntuottaja perii vuokran suoraan asiakkaalta. Asiakkaan vuok-
ran tulee vastata alueella yleisesti vastaavan tasoisten asuntojen 
vuokratasoa, eikä se pääsääntöisesti saa ylittää Kelan eläkkeen-
saajan asumistuessa hyväksyttyjä enimmäiskuluja. Palveluasumi-
sen ja tehostetun palveluasumisen asiakkaan vuokraan jyvitetään 
yhteiskäytössä olevat tilat. Palveluntuottajan ja työntekijöiden käy-
tössä olevia tiloja, kuten toimisto- tai sosiaalitiloja, ei jyvitetä asi-
akkaan vuokraan. Asiakkaan kanssa tehtävässä vuokrasopimuk-
sessa tulee näkyä erikseen hänen asuntonsa vuokra ja sen pe-
rusteet, sekä hänelle jyvitettyjen yhteisten tilojen vuokra ja sen pe-
rusteet. Lisäksi asiakas maksaa erikseen mahdollisesti perittävän 
kohtuullisen maksun käyttämästään sähköstä, vedestä tai esimer-
kiksi yhteisen saunatilan käyttämisestä. Palveluntuottaja voi järjes-
tää yhteisiä tiloja myös tuetun asumisen asiakkaille, jolloin yhtei-
sessä käytössä olevien tilojen vuokran jyvittämisessä sovelletaan 
ylläolevia sääntöjä. Pyydettäessä palveluntuottajan on annettava 
selvitys tilaajalle vuokran muodostumisesta ja sen perusteista.

Mikäli asiakkaalla esiintyy palveluntuottajan tiloissa sisäilmaan 
liittyviä oireita, jotka on lääketieteellisesti todennettu, tulee palve-
luntuottajan tehdä tiloissa tarvittavat sisäilmatutkimukset. Näissä 
tapauksissa palveluntuottajan on ryhdyttävä selvitysten ja tutki-
musten edellyttämiin toimenpiteisiin. Tilaaja ei ole vastuussa pal-

veluntuottajan tilojen asumisterveydestä tai tiloihin liittyvien tutki-
muksien ja mahdollisten remonttien kustannuksista.

13.5.1 Palveluasumisen ja tehostetun 
 palveluasumisen yhteisessä käytössä 
 olevat tilat

Yhteisessä käytössä olevien tilojen ja piha-alueiden tulee olla es-
teettömiä. Kaikissa sääolosuhteissa ulko-ovelle on päästävä inva-
varustellulla tai esteettömällä autolla. Kiinteistön läheisyydessä tu-
lee olla pysäköintipaikkoja, myös invapaikkoja.

Tilojen ja kalusteiden tulee olla toimivia ja viihtyisiä ajatellen 
asiakkaiden tarpeita. Palveluntuottajan tulee järjestää yhteisessä 
käytössä oleviin tiloihin tarvittavat esteettömyyttä tukevat laitteet, 
kuten esimerkiksi sähköinen ovenavaus ja tukikahvoja. Asuintiloi-
hin kuuluvien huoneiden välillä on riittävä äänieristys. Asiakkai-
den käteisvaroille, lääkkeille ja vastaaville aineille on erilliset lu-
kittavat säilytystilat.

Palveluntuottaja vastaa yhteisessä käytössä olevien sisä- ja ul-
kotilojen kalustamisesta. Palveluntuottaja voi periä asiakkailta yh-
teisten tilojen kalustamisesta ja asianmukaisesta varustamises-
ta (esimerkiksi yhteisessä käytössä olevat astiat tai viihde-elekt-
roniikka) aiheutuneita todellisia kustannuksia vastaavaa tarvike-
maksua, jolloin toteutuneet kustannukset jaetaan tasaisesti kaik-
kien asiakkaiden kesken. Tarvikemaksu ei kuitenkaan voi olla ti-
laajan perusturvalautakunnan vahvistamaa kehitysvammaisten yl-
läpitomaksua suurempi.

13.5.2 Asiakkaan omassa käytössä oleva tila

Palveluntuottajan tulee järjestää asiakkaalle pysyvään asumiseen 
soveltuva tila. Tilan tulee olla esteetön, riittävän tilava kyseiselle 
asukkaalle ja hänen apuvälineilleen sekä avustamiselle. Tilan tu-
lee turvata asiakkaan yksityisyys sekä mahdollisimman itsenäi-
nen elämä. Pelkkää huonetta ei pidetä pysyvään asumiseen so-
veltuvana tilana. Asiakkaan omassa käytössä olevasta tilasta voi 
olla esteetön pääsy piha-alueelle tai parvekkeelle. Asiakas kalus-
taa kustannuksellaan omassa käytössään olevat tilat ja vastaa nii-
den mahdollisesta vakuuttamisesta (kotivakuutus).

Asiakkaan käytössä olevan tilan tulee täyttää jokin alla olevis-
ta määritelmistä:

Yksittäinen asunto
Asunnon tulee olla pinta-alaltaan vähintään 29 m2 siten, että mui-
den asuintilojen lisäksi asunnossa on esteetön wc-pesutila, jonka 
pinta-ala on vähintään 4 m2. Asunnossa tulee olla mahdollisuus 
ruuanvalmistukseen siten, että asunnossa on vähintään tiskiallas, 
keittolevyt ja jääkaappi, tai varaus edellä esitetyn minikeittiövarus-
tuksen asentamiseen. Yksittäiset asunnot sijaitsevat asumisyksi-
kössä tai asuntoryhmässä.
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Asumisyksikkö
Asumisyksikkö koostuu edellä kuvatut kriteerit täyttävistä yksittäi-
sistä asunnoista, joiden lisäksi yksikössä on yhteisessä käytössä 
olevia tiloja. Tällaisia voivat olla esimerkiksi sauna, jonka käyttämi-
sestä asiakas maksaa erikseen palveluntuottajan kanssa tehdyn 
vuokrasopimuksen mukaisesti. Yhteisiä tiloja ei oteta huomioon 
arvioitaessa täyttääkö asumisyksikkö tilaajan asettamat vähim-
mäisvaatimukset.

Asuntoryhmä
Asuntoryhmä koostuu yksittäisistä asunnoista, jotka täyttävät 
edellä mainitut asunnon vähimmäisvaatimukset. Asunnot sijait-
sevat toistensa läheisyydessä, esimerkiksi samassa kerrostalos-
sa tai kerrostalon samassa rapussa. Asuntoryhmällä ei ole asiak-
kaiden yhteisessä käytössä olevia tiloja.

Ryhmäkoti
Ryhmäkodissa asiakkaalla on oma asunto sekä yhteisiä oleskelu-
tiloja, joiden vuokra-osuus on jyvitetty yksittäisen asiakkaan vuok-
raan huoneenvuokralain mukaisesti. Asiakkaan omassa käytössä 
olevan tilan tulee olla vähintään 25 m2, joka sisältää esteettömän 
wc-tilan. Peseytymistilat voivat sijaita yhteisissä tiloissa.

13.6 Palvelusetelin arvo

Palvelusetelilain 7 §:n mukaan palvelusetelin arvo tulee määrätä 
niin, että se on asiakkaan kannalta kohtuullinen. Kohtuullisuutta 

arvioitaessa on otettava huomioon kustannukset, jotka aiheutu-
vat vastaavan palvelun tuottamisesta kunnan omana tuotantona 
tai hankkimisesta ostopalveluna, sekä asiakkaan maksettavaksi 
jäävä arvioitu omavastuuosuus. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain 4 §:n mukaan 
kehitysvammaisten erityishuoltona myönnetyt palvelut ovat asiak-
kaalle maksuttomia. Tällä perusteella asiakkailta ei voi periä pal-
velusta palvelusetelilain mukaista omavastuuosuutta. Kehitysvam-
maisten ja autismikirjon henkilöiden asumisen tuen palvelusete-
lien arvot on siis määritelty ilman asiakkaalle maksettavaksi jää-
vää omavastuuosuutta.

Kukin palveluseteli on vuorokausikohtainen. Palvelusetelin arvo 
muodostuu asiakkaan palveluntarvetta vastaavan palvelusetelin 
tason hinnasta.

13.6.1 Tuetun asumisen palveluseteli

Tuetulla asumisella tarkoitetaan yksilöllisen asumiseen liittyvän 
tuen järjestämistä henkilöille, jotka tarvitsevat tukea itsenäiseen 
asumiseen tai itsenäiseen asumiseen siirtymisessä. Tuetun asu-
misen asiakas asuu asunnossa, joka sijaitsee jonkin palveluasumi-
sen tai tehostetun palveluasumisen yksikön läheisyydessä tai yh-
teydessä. Asiakas asuu yksin tai asuintoverin tai puolison kanssa.

Tuetun asumisen palvelu kuvataan asiakaskohtaiseen toteut-
tamissuunnitelmaan, jonka tavoitteiden toteutumista seurataan 
puolivuosittain. Tuetun asumisen palvelussa korostuu yhteistyö 
asiakkaan verkostossa työskentelevien muiden ammattihenkilöi-
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den kanssa. Asiakkaalla voi olla tuen tarvetta yhdellä tai useam-
malla päivittäisen elämän osa-alueella.

Taso 1, palvelusetelin arvo 30 e/vrk 
•	 Asiakas on melko itsenäinen päivittäisissä toimissaan, mut-

ta tarvitsee jonkin verran tukea päivittäisissä toimissa, ku-
ten esimerkiksi lääkityksen hoitamisessa lähinnä päiväai-
kaan.

•	 Tukeen sisältyy arjen suunnittelu, esimerkiksi viikkosuun-
nitelman ja ruokaostoksiin liittyvän kauppalistan tekemi-
nen, ja arjen hallinnan tukeminen yksilöllisten tarpeiden 
mukaan

•	 Asiakas opiskelee tai käy töissä tai muussa päiväaikaisessa 
toiminnassa säännöllisesti 4–5 arkipäivänä viikossa ja saa 
tukea myös muilta tahoilta.

Taso 2, palvelusetelin arvo 45 e/vrk
•	 Asiakas on melko itsenäinen päivittäisissä toimissaan, mut-

ta tarvitsee säännöllistä tukea päivittäisissä toimissa, kuten 
esimerkiksi lääkityksen hoitamisessa, useamman kerran 
viikossa sekä päivä- että ilta-aikaan. 

•	 Tukeen sisältyy arjen suunnittelu, esimerkiksi viikkosuun-
nitelman ja ruokaostoksiin liittyvän kauppalistan tekemi-
nen, ja arjen hallinnan tukeminen yksilöllisten tarpeiden 
mukaan. 

•	 Asiakas opiskelee tai käy töissä tai muussa päiväaikaisessa 
toiminnassa korkeintaan kolmena arkipäivänä viikossa.

13.6.2 Palveluasumisen palveluseteli 

Palveluasumisella tarkoitetaan yksilöllisen asumiseen liittyvän 
tuen järjestämistä henkilöille, jotka tarvitsevat soveltuvan asunnon 
sekä hoitoa ja huolenpitoa. Palveluasuminen on toimintakykyä yl-
läpitävää ja edistävää toimintaa, jossa asiakkaalle järjestetään tu-
kea, ohjausta ja apua palveluasunnossa joko asuntoryhmässä, 
asumisyksikössä tai ryhmäkodissa, tai yksittäisessä asunnossa, 
joka on ryhmäkodin välittömässä läheisyydessä.

Palveluasumisen asiakas tarvitsee yksilöllisen toimintakykyn-
sä mukaisesti tukea, ohjausta ja apua muun muassa ruokailus-
sa, hygienian hoidossa, pukeutumisessa, vaatehuollossa, siistey-
dessä ja muussa itsestä huolehtimisessa, terveyden ja sairauden 
hoidossa (esimerkiksi lääkkeiden ottamisessa tai ihonhoidossa) 
ja kodinhoidossa, asioinnissa sekä toimintakyvyn ylläpitämisessä 
ja edistämisessä. Tuen tarvetta on myös osallisuuden toteutumi-
sessa sekä sosiaalisten suhteiden ylläpitämisessä.

Asukkaiden tuen, ohjauksen ja avun tarve sijoittuu aamun ja 
illan välille. Palveluasumisen yksikössä henkilökunta on paikalla 
klo 7–21 välisenä aikana.

Taso 1, palvelusetelin arvo 39 e/vrk
•	 Asiakas on melko itsenäinen päivittäisissä toimissaan, mut-

ta tarvitsee tukea, ohjausta ja apua enintään 2 tunnin ajan 
päivittäin.

•	 Tukeen sisältyy arjen suunnittelu yhden tai useamman päi-
vän aikajanalla sisältäen yksilöllisen arjen suunnittelun 
sekä tuen, avun ja ohjauksen päivittäisissä toimissa. 

•	 Asiakas opiskelee, käy töissä tai osallistuu päiväaikaiseen 
toimintaan säännöllisesti 4–5 päivänä viikossa ja saa tukea 
myös muilta tahoilta.

Taso 2, palvelusetelin arvo 65 e/vrk
•	 Asiakas on melko itsenäinen päivittäisissä toiminnoissaan, 

mutta tarvitsee jonkin verran apua, tukea ja ohjausta päi-
vittäisissä toiminnoissaan joka päivä enintään 2–3 tuntia/
päivä. 

•	 Asiakas osallistuu kodin ulkopuolella toteutettavaan päivä-
aikaiseen toimintaan korkeintaan 2–3 päivänä viikossa joi-
denkin tuntien ajan kerrallaan.

•	 Asiakkaan tuen tarve sijoittuu aamun ja illan välille. Hen-
kilökunta on paikalla asiakkaiden tarvetta vastaavien työ-
vuorojen mukaisesti. Asiakas saa yöaikaan tarvittaessa yh-
teyden henkilökuntaan puhelimella, turvapuhelimella tai 
muulla tavalla. 

•	 Asiakas asuu ryhmäkodissa, asuntoryhmässä tai asunnos-
sa, joka sijaitsee ryhmäkodin tai asuntoryhmän läheisyy-
dessä.

•	 Asiakas saa tuen ja ohjauksen päivittäisiin toimiinsa asun-
toryhmän tai ryhmäkodin ohjaajilta.

Taso 3, palvelusetelin arvo 89 e/vrk
•	 Asiakas on itsenäinen joissakin päivittäisissä toimissa, 

mutta tarvitsee tukea, ohjausta ja apua joka päivä 3–5 tun-
nin ajan. 

•	 Tukeen sisältyy arjen suunnittelu yhden tai useamman päi-
vän aikajanalla sisältäen yksilöllisen arjen suunnittelun 
sekä tuen, avun ja ohjauksen päivittäisissä toimissa. Näi-
den lisäksi asiakas tarvitsee myös hoidollista apua.

•	 Asiakas ei käy säännöllisesti päiväaikaisessa toiminnassa 
kodin ulkopuolella. 

•	 Asiakkaan tuen tarve sijoittuu aamun ja illan välille, mutta 
tarvittaessa hän saa yhteyden henkilökuntaan puhelimella, 
turvapuhelimella tai muuta teknistä apuvälinettä käyttäen.

•	 Asiakkaalla voi olla käytössään useita apuvälineitä, tai hän 
saattaa tarvita valvontaa esimerkiksi muistisairauden vuoksi.
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13.6.3 Tehostetun palveluasumisen palveluseteli

Tehostetulla palveluasumisella tarkoitetaan yksilöllisen asumiseen 
liittyvän tuen järjestämistä henkilöille, joiden ohjauksen, avun ja 
huolenpidon tarve on ympärivuorokautista. Tehostettu palveluasu-
minen on toimintakykyä ylläpitävää ja edistävää toimintaa, jos-
sa asiakkaalle järjestetään tukea, ohjausta ja apua palveluasun-
nossa joko asuntoryhmässä, asumisyksikössä tai ryhmäkodissa. 

Tehostetun palveluasumisen asiakas tarvitsee yksilöllisen toi-
mintakykynsä mukaisesti tukea, ohjausta ja apua muun muassa 
ruokailussa, hygienian hoidossa, pukeutumisessa, vaatehuollos-
sa, siisteydessä ja muussa itsestä huolehtimisessa, terveyden ja 
sairauden hoidossa, kodinhoidossa, asioinnissa sekä toimintaky-
vyn ylläpitämisessä ja edistämisessä. Tuen tarvetta on myös osal-
lisuuden toteutumisessa, kommunikaatioon liittyen sekä sosiaalis-
ten suhteiden ylläpitämisessä. Tukea järjestetään asiakkaan yksi-
löllisen tilanteen mukaan, ja sen toteuttamisessa painottuvat oh-
jaus sekä konkreettinen avustaminen. 

Asiakkaalla voi kehitysvamman lisäksi olla muita sairauksia ja 
vammoja, joista johtuen hänen yksilölliseen tuen tarpeeseensa 
vastataan tuen ja ohjauksen keinojen lisäksi myös konkreettises-
ti avustamalla ja hoitamalla.

Tehostetun palveluasumisen yksikössä henkilökuntaa on pai-
kalla ympärivuorokautisesti.

Taso 1, palvelusetelin arvo 110 e/vrk
•	 Asiakas on osittain itsenäinen, mutta tarvitsee tukea, ohja-

usta ja apua enintään 3 tunnin ajan päivittäin eri vuorokau-
denaikoina.

•	 Tukeen sisältyy arjen suunnittelu yhden päivän aikajanalla 
sisältäen yksilöllisen tuen ja ohjauksen lähes kaikissa päi-
vittäisissä toimissa.

•	 Asiakas kykenee toimimaan lyhyitä aikoja itsenäisesti, esi-
merkiksi itselle merkitykselliseen toimintaan keskittyes-
sään.

•	 Ohjauksessa käytetään puhetta ja tarvittaessa puhetta tu-
kevia kommunikaatiomenetelmiä

•	 Asiakas käy töissä tai osallistuu päiväaikaiseen toimintaan 
säännöllisesti 3–4 päivänä viikossa.  

Taso 2, palvelusetelin arvo 170 e/vrk
•	 Asiakas tarvitsee tukea, ohjausta ja apua 3–5 tunnin ajan 

päivittäin eri vuorokaudenaikoina.
•	 Tukeen sisältyy arjen suunnittelu yhden päivän aikajanalla 

sisältäen laaja-alaisen yksilöllisen tuen ja ohjauksen lähes 
kaikissa päivittäisissä toimissa. Tuki voi sisältää myös avus-
tamisen ja hoidon elementtejä. Joidenkin asiakkaiden koh-
dalla tuki on pääsääntöisesti hoitoa ja avustamista.

•	 Ohjauksessa käytetään puheen lisäksi puhetta tukevia ja 
korvaavia kommunikaatiomenetelmiä sekä eri tilanteiden 
yksilöllistä strukturointia ja ennakointia.   

•	 Kodin ulkopuolella liikkuessa, esimerkiksi ulkoillessa tai asi-

oidessa, asiakas tarvitsee vahvan tuen.
•	 Asiakas osallistuu päiväaikaiseen toimintaan tai opiskelee 

2–4 päivänä viikossa.

Taso 3, palvelusetelin arvo 230 e/vrk
•	 Asiakas tarvitsee tukea, ohjausta ja apua yli viiden tunnin 

ajan päivittäin eri vuorokaudenaikoina.
•	 Tukeen sisältyy yksilöllinen jatkuva tuki sisältäen ohjauk-

sen ja avustamisen lisäksi myös valvonnan ja hoidon ele-
menttejä. 

•	 Ohjauksessa käytetään puheen lisäksi puhetta tukevia ja 
korvaavia kommunikaatiomenetelmiä sekä eri tilanteiden 
yksilöllistä strukturointia ja ennakointia.   

•	 Kodin ulkopuolella liikkuessa, esimerkiksi ulkoillessa, asioi-
dessa tai päiväaikaiseen toimintaan osallistumisessa, asia-
kas tarvitsee vahvan tuen.

•	 Asiakkaalla voi olla vaikea-asteisia lisävammoja tai -sai-
rauksia, joista johtuen hän tarvitsee tavanomaista enem-
män terveydentilan säännöllistä seurantaa, hoitoa ja avus-
tamista.

13.6.4 Autismikirjon henkilöiden tehostetun 
 palveluasumisen seteli

Autismikirjon henkilöiden tehostetulla palveluasumisella tarkoite-
taan yksilöllisen asumiseen liittyvän tuen järjestämistä henkilöil-
le, joiden ohjauksen, avun ja huolenpidon tarve on ympärivuoro-
kautista. Tehostettu palveluasuminen on asiakkaan toimintakykyä 
ylläpitävää ja edistävää toimintaa, jossa asiakkaalle järjestetään 
tukea, ohjausta ja apua palveluasunnossa joko asuntoryhmässä, 
asumisyksikössä tai ryhmäkodissa. 

Tehostetun palveluasumisen asiakas tarvitsee yksilöllisen toi-
mintakykynsä mukaisesti tukea, ohjausta ja apua muun muas-
sa ruokailussa, hygienian hoidossa, pukeutumisessa, vaatehuol-
lossa, siisteydessä ja muussa itsestä huolehtimisessa, terveyden 
ja sairauden hoidossa, kodinhoidossa, asioinnissa sekä toiminta-
kyvyn ylläpitämisessä ja edistämisessä. Tuen tarvetta on myös 
osallisuuden toteutumisessa sekä sosiaalisten suhteiden ylläpitä-
misessä. Tukea järjestetään asiakkaan yksilöllisen tilanteen mu-
kaan, ja sen toteuttamisessa painottuvat ohjaus sekä konkreetti-
nen avustaminen.

Asiakkailla voi olla merkittäviä aistiyliherkkyyksiä ja -puutoksia, 
mikä tulee huomioida sekä elinympäristön suunnittelussa, että 
tuen ja ohjauksen toteuttamisessa. Ohjauksen toteuttamisessa 
tulee ottaa huomioon myös yhtenäiset toiminta- ja ohjauskäytän-
nöt ja haastavaan käyttäytymiseen liittyen erilaisten tilanteiden en-
nakointi sekä käytetyissä kommunikaatiomenetelmissä että ohja-
usmenetelmissä.

Tehostetun palveluasumisen yksikössä henkilökuntaa on pai-
kalla ympärivuorokautisesti.
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Taso 1, palvelusetelin arvo 170 e/vrk
•	 Asiakas tarvitsee tukea, ohjausta ja apua 5–8 tunnin ajan 

päivittäin eri vuorokaudenaikoina.
•	 Tukeen sisältyy arjen suunnittelu yhden päivän aikajanalla 

sisältäen laaja-alaisen yksilöllisen tuen ja ohjauksen lähes 
kaikissa päivittäisissä toimissa. Tuki voi sisältää myös avus-
tamisen ja hoidon elementtejä.

•	 Ohjauksessa käytetään puheen lisäksi puhetta tukevia ja 
korvaavia kommunikaatiomenetelmiä sekä eri tilanteiden 
yksilöllistä strukturointia ja ennakointia. 

•	 Asiakas tarvitsee vahvan tuen osallistumisen mahdollista-
miseksi sekä kotonaan että kodin ulkopuolella liikkuessa, 
esimerkiksi ulkoillessa tai asioidessa.

•	 Asiakas osallistuu ryhmämuotoiseen päiväaikaiseen toimin-
taan tai opiskelee 3–4 päivänä viikossa.

Taso 2, palvelusetelin arvo 230 e/vrk
•	 Asiakas tarvitsee tukea, ohjausta ja apua yli 8 tunnin ajan 

päivittäin eri vuorokaudenaikoina.
•	 Tukeen sisältyy arjen suunnittelu yhden päivän aikajanalla 

sisältäen laaja-alaisen, vahvan yksilöllisen tuen ja ohjauk-
sen kaikissa päivittäisissä toimissa. Tuki voi sisältää myös 
avustamisen ja hoidon elementtejä.

•	 Ohjauksessa käytetään puheen lisäksi puhetta tukevia ja 
korvaavia kommunikaatiomenetelmiä sekä eri tilanteiden 
yksilöllistä strukturointia ja ennakointia. 

•	 Asiakas tarvitsee erityisen vahvan tuen osallistumisen 
mahdollistamiseksi sekä kotonaan että kodin ulkopuolella 
liikkuessa, esimerkiksi ulkoillessa tai asioidessa.

•	 Asiakkaan päiväaikainen toiminta suunnitellaan ja toteute-
taan yksilöllisesti esimerkiksi henkilökohtaisen ohjaajan tu-
ella asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

13.6.5 Tilapäinen asumisen tuki

Tilaaja voi myöntää palvelusetelin myös tilapäiseen palvelun tar-
peeseen. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi omaishoitajan laki-
sääteisen vapaan aikaisen hoidon järjestäminen, omaishoitajan 
tai läheisen jaksamisen tukeminen, Asiakkaan kuntouttaminen 
tai toimintakyvyn edistäminen sekä erilaiset kriisitilanteet, kuten 
omaishoitajan äkillinen sairastuminen.

Palvelusetelin arvo määräytyy asiakkaan palvelutarpeen mu-
kaan sääntökirjassa kuvattujen tasojen mukaisesti. Palveluntuot-
taja ei peri asiakkaalta maksuja tilapäisen asumisen tuesta.

Tilapäisen asumiset tuen tasot ja palvelusetelin arvot:
•	 Tilapäisen palveluasumisen taso 1 110 e/vrk
•	 Tilapäisen palveluasumisen taso 2 170 e/vrk
•	 Tilapäisen palveluasumisen taso 3 230 e/vrk

Vuorokausi on pääsääntöisesti 24 tuntia. Viimeinen laskutettava 
vuorokausi voi olla pituudeltaan 30 tuntia. 

13.7 Palvelusetelin keskeytyssäännöt
 ja laskutus

Asiakkaan poissaolot palvelusta ja palvelun irtisanominen
Palvelussa enintään seitsemän (7) päivän yhtäjaksoinen poissa-
olo palvelusta ei aiheuta muutoksia laskutusperusteessa. Mikäli 
asiakas on yli seitsemän (7) päivän yhtenäisen jakson poissa pal-
velusta, noudatetaan tilaajan palveluntuottajalle maksamassa pal-
velusetelikohtaisessa korvauksessa seuraavia ehtoja:
•	 poissaolo 1–7 pv: 100 %:n korvaus asiakkaan 

palvelusetelin arvosta
•	 poissaolo 8–14 pv: 75 %:n korvaus asiakkaan 

palvelusetelin arvosta
•	 poissaolo 15–30 pv: 50 %:n korvaus asiakkaan 

palvelusetelin arvosta
•	 poissaolo 31–120 pv: 30 %:n korvaus asiakkaan 

palvelusetelin arvosta
•	 poissaolo yli 120 pv: Asiakkaan palvelusetelin arvon 

mukainen korvaus päättyy tai tilaaja ja palveluntuottaja 
sopivat jatkotoimenpiteistä.

Poissaoloissa asiakkaan lähtöpäiväksi merkitään päivä, jona asia-
kas on lähtenyt riippumatta siitä, mihin vuorokauden aikaan läh-
tö on tapahtunut. 

Saapumispäiväksi merkitään asiakkaan saapumispäivä riippu-
matta siitä, mihin vuorokauden aikaan saapuminen on tapahtu-
nut. 

Kuolemantapauksen yhteydessä palvelun laskuttaminen päät-
tyy asiakkaan kuolinpäivään Asiakkaan palvelusetelin arvon mu-
kaisesti. Muutoin palvelun päättyessä noudatetaan huoneenvuok-
ralain mukaista irtisanomisaikaa sekä tilaajan että palveluntuot-
tajan osalta. 

Asiakkaan vuokra määräytyy poissaoloaikana huoneenvuokra-
lain ja vuokrasopimuksen mukaisesti.

Laskutus
Tuottaja laskuttaa tilaajaa kuukausittain jälkikäteen palse.fi-por-
taalin ohjeiden mukaisesti. Palveluntuottaja muodostaa palse.fi-
portaalissa palvelusetelikohtaisen laskuviitteen ja lähettää Jyväs-
kylän kaupungille verkkolaskun omasta laskutusjärjestelmästään. 
Laskulle merkitään portaalista saatu viite ja loppusumma. Lasku 
ei voi sisältää laskutuslisää tai muita vastaavia kuluja. Viivästysko-
ron osalta noudatetaan voimassa olevaa korkolakia.

13.8 Palvelusetelin arvon tarkistaminen

Jyväskylän kaupungin perusturvalautakunta päättää palvelusete-
lien arvot. Palveluntuottaja ei voi yksipuolisesti muuttaa hintaa. 
Palvelu on asiakkaalle maksutonta, jolloin palvelun hinta on sama 
kuin palvelusetelin arvo. 
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13.9 Palvelutapahtuman kirjaaminen 
 palse.fi-portaaliin

Tilapäisessä asumisessa palvelutapahtumat kirjataan portaalin 
ohjeiden mukaan 5 vrk kuluessa palvelutapahtumasta. Tapahtu-
makirjaukset ovat ehto palvelun laskuttamiselle. 

Seuraavissa palveluissa (Tuettu asuminen, Palveluasuminen, 
Tehostettu palveluasuminen, Autisminkirjon henkilöiden tehostet-
tu palveluasuminen) palveluntuottaja lähettää asiakaskohtaisen 
kuukausiraportin asiakkaan asumisesta. Tarkemmat ohjeet kuu-
kausiraportin täyttämisestä ovat portaalissa. Mikäli asiakas on ol-
lut palvelussa läsnä koko kuukauden ajan, kuukausiraportti lähe-
tetään tyhjänä. Kuukausiraportin lähettäminen muodostaa kuu-
kausittaisen laskutusaineiston. Asiakaskohtainen kuukausiraport-
ti täytetään edellisen kuukauden osalta seuraavan kuun alussa.

13.10 Laadunhallinta ja valvonta

Palvelusetelillä annettavat palvelut kuuluvat kunnan lakisääteisen 
järjestämisvastuun piiriin. Palveluntuottajan tehtävänä on huoleh-
tia asiakkaiden itsemääräämisoikeuden säilyttämisestä, oikeuden-
mukaisesta ja hyvästä kohtelusta sekä yksilöllisyyden ja turvalli-
suuden takaamisesta. Vastuu tästä on palvelua tuottavan yksikön 
vastuuhenkilöllä. Palveluntuottajan on huolehdittava siitä, että jo-
kaisen asiakkaan yksilölliset tarpeet otetaan huomioon ja niihin 
vastataan.

Valvonnan ja valvontakäyntien osalta noudatetaan yksityisten 
sosiaalipalvelujen valvonnasta annettua lakia. Palveluntuottaja si-
toutuu kehittämään palvelua yhteistyössä Tilaajan kanssa sekä 
saatujen reklamaatioiden ja asiakaspalautteen perusteella. Kehi-
tystyötä tehdään systemaattisesti ja pitkäjänteisesti käyttämällä 
omavalvontasuunnitelmaa yhtenä kehittämisen välineenä.

Palveluntuottajan arvot ja toimintaperiaatteet on määritelty kir-
jallisesti ja ne näkyvät toiminnassa. Vastuut ja valtuudet on kirjal-
lisesti määritelty (tehtävänkuvat). Palveluntuottaja on määritellyt 
ja dokumentoinut laatuvaatimuksensa, keskeiset laatutavoitteen-
sa, laatupoikkeamat ja prosessin siitä miten poikkeamiin reagoi-
daan. Palveluntuottajalla on pitkän tähtäimen toimintasuunnitel-
ma. Palveluntuottajalla on kirjallinen lääkehoitosuunnitelma ja ni-
metty lääkehuollosta vastaava henkilö. Yksiköllä on kirjalliset hy-
gieniaohjeet ja ohjeet erityistilanteisiin. Hygieniasta vastaava hen-
kilö on nimetty. Palveluntuottajalla on kirjallinen suunnitelma ym-
päristöasioiden huomioimisesta palvelussa.

Palveluntuottaja käyttää toiminnassaan yleisesti hyväksyttyjä 
suosituksia, kuten Valtakunnallista vammaisten henkilöiden ym-
pärivuorokautiset asumispalvelut -valvontaohjelmaa.

Palveluntuottaja vastaa asiakaspalautteeseen suullisesti ja tar-
vittaessa kirjallisesti. Jos asiakas tai hänen läheisensä ei ole tyy-
tyväinen saamaansa vastaukseen, hän voi tehdä kirjallisen rekla-
maation tilaajan reklamaatiolomakkeella.

Kopio palveluntuottajan saamasta reklamaatiosta tulee toimit-

taa välittömästi tilaajan yhteyshenkilölle. Palveluntuottajan tulee 
vastata reklamaatioon sen tekijälle viimeistään kahden viikon ku-
luessa reklamaation saapumisesta. Mikäli reklamoitavasta tapah-
tumasta aiheutuu tai on aiheutunut vaaraa tai vahinkoa asiak-
kaalle tai hänen omaisuudelleen, vastaus reklamaatioon anne-
taan välittömästi.

Kopio reklamaatiovastauksesta toimitetaan tilaajan yhteyshen-
kilölle kahden viikon kuluessa vastauksen antamisesta. Tilaaja 
arvioi ovatko tehdyt reklamaatiot olleet aiheellisia ja vastaukset 
riittäviä.

Palveluntuottajan tulee täyttää sääntökirjan yleisessä ja palvelu-
setelikohtaisessa osassa asetetut vähimmäisvaatimukset kaikilta 
osiltaan. Mikäli valvonnassa havaitaan puutteita vähimmäisvaati-
musten täyttymisessä, palveluntuottaja on velvollinen korjaamaan 
havaitut puutteet kahden (2) viikon määräajassa ja esittämään 
puutteiden korjaamisesta kirjallisen selvityksen. Mikäli palvelun-
tuottaja ei korjaa puutteita määräajassa, palveluntuottaja voidaan 
poistaa palvelusetelituottajien tuottajarekisteristä.

13.10.1 Palaute

Palveluntuottaja kerää asiakaspalautetta asiakkailta ja mahdolli-
sesti heidän läheisiltään vähintään kerran vuodessa. Asiakaspa-
lautteen keräämisessä huomioidaan asiakaskohtaiset kommuni-
kaatiotarpeet/vaihtoehtoiset kommunikaatiomenetelmät. Tilaaja 
voi halutessaan osallistua asiakastyytyväisyyskyselyn sisällön 
suunnittelemiseen. Saatu palaute dokumentoidaan ja sitä hyö-
dynnetään palvelun kehittämisessä. Tulokset toimitetaan tilaajalle.

Palvelun laadun todentamiseksi ja seuraamiseksi tilaaja ja pal-
veluntuottaja kokoontuvat aina tarvittaessa, mutta kuitenkin vä-
hintään kerran vuodessa. Tilaajalla on oikeus pyytää lisäselvityk-
siä palvelusta ja sen laadusta sekä suorittaa tarkastus- ja audi-
tointikäyntejä palveluntuottajan yksiköissä. Palveluntuottaja ei voi 
veloittaa erikseen seurantakokouksiin osallistumisesta.

13.10.2 Vahingonkorvaukset

Tilaaja ei ole vastuussa palveluntuottajan asiakkaalle tai tämän 
omaisuudelle mahdollisesti aiheutetuista vahingoista.

13.10.3 Tiedottaminen  

Palveluntuottaja tiedottaa oma-aloitteisesti tilaajalle palveluun liit-
tyvistä suunnitelmista tai oleellisista muutoksista. Palvelun tuot-
tamiseen vaikuttavien olosuhteiden muutoksista sekä vastuu-
henkilön tai yhteystietojen muuttumisesta on ilmoitettava tilaajan 
yhteyshenkilölle.
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13.10.4 Asiakirjahallinta ja dokumentointi

Palvelussa tuotetaan asiakkaan palveluun liittyen sosiaalihuollon 
asiakasasiakirjalain mukaista salassa pidettävää tietoa. Sosiaa-
lipalvelun toteuttamiseen liittyvät asiakastiedot kirjataan sähköi-
seen asiakastietojärjestelmään.

Palveluntuottaja sitoutuu toimittamaan tilaajalle 2 kertaa vuo-
dessa asiakaskohtaisen seurantaraportin Asiakkaan palveluun liit-
tyvien tavoitteiden toteutumisesta. Raportit toimitetaan maalis- ja 
lokakuussa tilaajan yhteyshenkilölle.

Palveluntuottaja sitoutuu huomioimaan salassapitovelvollisuu-
den henkilöstön työsopimuksissa sekä mahdollisissa alihankinta-
sopimuksissa. Palveluntuottajan on selvitettävä henkilöstölleen sa-
lassapitovelvollisuuden sisältö. 

13.10.5  Sosiaalihuoltolain 48 §:n mukainen 
    ilmoitusvelvollisuus

Sosiaalihuoltolain 48 § velvoittaa sosiaalihuollon henkilökuntaa 
ilmoittamaan viipymättä toiminnasta vastaavalle henkilölle, jos 
he huomaavat tehtävissään epäkohtia tai ilmeisiä epäkohdan uh-
kia sosiaalihuollon toteuttamisessa. Ilmoituksen vastaanottaneen 
henkilön on ilmoitettava asiasta tilaajan vammaispalvelun johta-
valle sosiaalityöntekijälle tai sosiaalipalvelujen valvontakoordinaat-
torille. Ilmoitus voidaan tehdä salassapitosäännösten estämättä.

13.11 Asiakkaan ja palveluntuottajan  
 välinen kirjallinen sopimus

Asiakas tai hänen laillinen edustajansa tekee palveluntuottajan 
kanssa palvelusetelillä hankittavasta palvelusta kirjallisen sopi-
muksen, jossa on sovittava seuraavista asioista:
•	 palvelusetelillä hankitun palvelun sisältö
•	 palveluntuottajan asiakkaalta perimät maksut: ateriamak-

sut, tarvikemaksu sekä vuokra ja mahdolliset sähkö-, vesi- 
ja saunamaksut

•	 ehdot koskien yllämainittujen maksujen perimistä asiak-
kaan poissaoloajalta 

•	 vahingonkorvausehdot
•	 salassapito, vaitiolovelvollisuus ja tietojen luovutus
•	 palvelun sekä siihen liittyvän vuokrasopimuksen irtisano-

minen

Sopimus tehdään enintään palvelusetelin voimassaolon ajaksi. So-
pimuksen ehtojen on oltava selkeät ja ymmärrettävät. Asiakkaalla 
tai hänen laillisella edustajallaan on oltava mahdollisuus tutustua 
ehtoihin ennen sopimuksen allekirjoittamista.

Jyväskylän kaupunki ei osallistu palveluntuottajan ja asiakkaan 
välisten sopimusriitojen käsittelyyn.

13.12 Lainsäädäntö ja viranomaisohjeet

13.12.1 Palvelun edellyttämät ilmoitukset, luvat 
   ja selvitykset

Ennen tässä sääntökirjassa kuvatun toiminnan aloittamista 
palveluntuottajan on tullut tehdä ilmoitus aluehallintovirastol-
le yksityisen sosiaalipalvelun tuottamisesta tuetun asumisen ja 
palveluasumisen osalta. Tehostetun palveluasumisen osalta pal-
veluntuottajalla tulee olla aluehallintoviraston tai Valviran myön-
tämä lupa.

Varsinaisten valvontaviranomaiselle tehdyn ilmoituksen tai val-
vontaviranomaisen myöntämän luvan lisäksi palveluntuottajalta 
edellytetään sosiaalihuoltolain 47 §:n mukaista omavalvontasuun-
nitelmaa. Omavalvontasuunnitelma suositellaan tehtäväksi käyt-
täen Valviran lomakkeita. Omavalvontasuunnitelman liitteenä tu-
lee olla seuraavat asiakirjat:
•	 henkilöstöluettelo, jossa näkyy työntekijöiden koulutus, lää-

keluvat ja ensiapukoulutus
•	 hygieniaohje
•	 dokumentoitu tapa asiakaspalautteen keräämisestä (vä-

himmäisvaatimukset mainittu kohdassa Laadunseuranta)
•	 koulutussuunnitelma
•	 lääkehoitosuunnitelma, joka on laadittu sosiaali- ja terveys-

ministeriön Turvallinen lääkehoito -oppaan mukaisesti ja si-
sältää myös ohjeen lääkepoikkeamien dokumentoinnista, 
seurannasta ja toimenpiteistä

•	 pelastusviranomaisen hyväksymä palo- ja pelastussuunni-
telma tai turvallisuusselvitykseen pohjautuva turvallisuus-
suunnitelma

•	 siivoussuunnitelma 
•	 terveydenhuollon laiterekisteri
•	 tietosuojasuunnitelma sekä selvitys henkilötietojen käsitte-

lystä
•	 tilaluettelo ja suunnitelma tilojen käytöstä
•	 toimintaohjeet erityistilanteisiin (vähimmäisvaatimukset 

mainittu kohdassa Asiakasturvallisuus)
•	 valmiussuunnitelma, joka sisältää suunnitelmat ja proses-

sit poikkeustilanteiden varalta (vähimmäisvaatimukset koh-
dassa Poikkeussuunnitelma)

•	 ympäristösuunnitelma.

Palveluntuottaja toimittaa päivitetyn omavalvontasuunnitelman ti-
laajalle vuosittain maaliskuun loppuun mennessä.

Mikäli palveluntuottajan luvissa, tiloissa, henkilökunnassa tai 
selvityksissä tapahtuu muutoksia, palveluntuottajalla on velvolli-
suus ilmoittaa siitä tilaajalle vähintään 6 kuukautta ennen muu-
tosten toteuttamista.
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13.12.2 Noudatettava lainsäädäntö

Palveluntuottajan järjestämässä asumisen tuen palvelussa tulee 
noudattaa voimassa olevaa sosiaali- ja terveydenhuollon ja muu-
ta lainsäädäntöä sekä Valviran vammaisten palveluista antamaa 
valvontaohjelmaa.

Palvelun sekä palveluntuottajan on täytettävä lainsäädännön 
sekä viranomaismääräysten ja -ohjeistusten palvelun tarjoamisel-
le asettamat vaatimukset. Palveluntuottaja on velvollinen perehty-
mään toimintaansa koskevaan lainsäädäntöön. Palveluntuottajan 
on huomioitava erityisesti seuraavat säädökset:
•	 Asetus kehitysvammaisten erityishuollosta 

(23.12.1977/988)
•	 Asetus potilasasiakirjoista (30.3.2009/298)
•	 Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palve-

luista ja tukitoimista (759/1987)
•	 Tietosuoja-asetus (EU 679/2016)
•	 Henkilötietolaki (523/1999)
•	 Laki asuinhuoneiston vuokraamisesta (31.3.1995/481)
•	 Laki kehitysvammaisten erityishuollosta (519/1977)
•	 Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista (254/2015)
•	 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 

(812/2000)
•	 Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuus-

vaatimuksista (272/2005)
•	 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palveluseteleistä 

(24.7.2009/569)
•	 Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994)
•	 Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista (629/2010)
•	 Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista 

ja tukitoimista (380/1987)
•	 Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011)
•	 Sosiaalihuoltoasetus (607/1983)
•	 Sosiaalihuoltolaki (1301/2014)
•	 Tartuntatautilaki (1227/2016)

Sekä seuraavat sopimukset, ohjeet ja suositukset, jotka tulee toi-
minnassa huomioida:
•	 YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista
•	 Euroopan neuvoston vammaispoliittinen toimintaohjelma
•	 EU:n yhdenvertaisuusdirektiivit ja ohjelma
•	 Hallituksen vammaispoliittinen selonteko
•	 Vammaisten asumisen laatusuositus
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14. Suun terveydenhuollon palveluseteli

14.1 Palvelun kuvaus ja myöntämiskriteerit 

Suun terveydenhuollon palveluseteleitä myönnetään lohkeamiin, 
päivystyksen jatkohoitoihin ja hammaslääkärin määrittelemiin 
toimenpiteisiin, jotka perustuvat THL:n ylläpitämään toimenpide-
luokitukseen. Palveluseteleitä käytetään pääsääntöisesti ruuhka-
huipputilanteissa. Palvelusetelillä myönnettävät toimenpiteet ja  
tarkemmat sisällöt ovat nähtävillä palveluntuottajarekisterissä Jy-
väskylän kaupungin Perusturvan organisaation alla palse.fi-por-
taalissa.

Palvelusetelin saaneet asiakkaat voivat itse valita hoitopaikan 
ja hoitavan hammaslääkärin suun terveydenhuollon hyväksymis-
tä vaihtoehdoista. Asiakas maksaa hoitotoimenpiteestä yksityis-
hammaslääkärin laskuttaman maksun ja palvelusetelille määritel-
lyn toimenpiteen arvon välisen erotuksen eli omavastuuosuuden. 
Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä tarjotusta palvelusetelistä, jolloin 
hänet ohjataan omiin palveluihin. Suun terveydenhuollon palvelu-
setelin omavastuuosuutta ei huomioida toimeentulotukihakemuk-
sessa eikä siitä saa KELA-korvausta. 

Asiakkaalle annetaan kirjallinen tai suullinen ohje palvelusete-
lin käytöstä. Samassa yhteydessä ilmoitetaan, mihin asiakkaalla 
on mahdollisuus ottaa yhteyttä, mikäli hänellä on kysyttävää pal-
velusetelin käytöstä. Tarvittaessa asiakkaalle tulostetaan mukaan 
vastaanottokäynnillä jatkohoitoa varten tarpeelliset hammashoi-
don hoitotiedot palvelusetelituottajalle toimitettavaksi. 

Palveluseteli myönnetään vastaanotolla. Hampaan lohkeamaan 
voidaan myöntää lohkeamatutkimuspalveluseteli myös puhelimit-
se. Palveluntuottaja määrittelee lohkeamatutkimuksen perusteel-
la esitettyjen kriteerien mukaisesti (kohta 1.2.1), onko kyseessä 
palvelusetelin lohkeamapaketti 1 vai lohkeamapaketti 2. Palvelun-
tuottaja toteuttaa asiakkaan tarpeen vaatiman lohkeamapaketin 
(lohkeamapaketti 1 tai 2) mukaisen hoidon, ja ilmoittaa siitä vä-
littömästi palvelun myöntäjälle. Palvelun myöntäjä myöntää asi-
akkaalle vastaavan palvelusetelin palveluntuottajan ilmoitukseen 
perustuen. Asiakkaalla tulee olla lohkeamatutkimuspaketti, jot-
ta lohkeamapaketti 1:n tai lohkeamapaketti 2:n mukaisen hoi-
don saa toteuttaa.

14.2  Palvelun sisältövaatimukset 

Kun palveluseteli on myönnetty, asiakas ottaa yhteyttä Jyväskylän 
kaupungin hyväksymään palveluntuottajaan ja sopii hoidon ajan-
kohdasta.  Asiakkaan ja palveluntuottajan välille syntyy sopimus, 
kun palveluntuottaja hyväksyy asiakkaan tekemän ajanvarauksen. 
Palveluntuottaja sitoutuu tarkastamaan aina asiakkaan saaman 
lähetteen ja palvelusetelin sekä noudattaa niiden sisältöä. Suun 
terveydenhuollon palveluseteliasiakkaiden hoitamisessa käytetään 
tutkittuun tietoon, käypä hoito -suosituksiin (http://www.kaypahoi-
to.fi/web/kh/suositukset/naytaartikkeli/tunnus/hoi50090)  tai 
laadukkaaseen hammaslääketieteelliseen käytäntöön perustuvia 
tutkimus- ja hoitomenetelmiä. Hoidon tulee olla laadultaan vä-

hintään vastaavanlaista kuin terveyskeskuksessa annettu hoito.
Palvelusopimuksen osapuolet ovat suun terveydenhuollon pal-

veluja tuottava yritys sekä kuluttaja-asemassa oleva suun terve-
ydenhuollon palveluseteliä käyttävä asiakas. Sopimuksen ehdot 
määräytyvät palvelusetelituottajaksi hyväksyttäessä tämän sään-
tökirjan mukaisesti. Kertaluonteinen sopimus päättyy ilman irti-
sanomista palvelun tultua tuotetuksi. 

Palveluntuottaja vastaa ajanvarauksesta, antaa potilasinformaa-
tiota hoidosta ja hoitoon valmistautumisohjeet sekä vastaa hoidos-
ta ja hoidon jälkeisestä ohjeistuksesta.

14.2.1  Lohkeamat 

Jyväskylän kaupunki voi myöntää palvelusetelin lohkeamapoti-
laan hoitoon puhelimessa. Kun asiakas soittaa Jyväskylän kau-
pungin suun terveydenhuollon keskitettyyn ajanvaraukseen ja 
hoidon tarpeena on lohkeaman hoito, voidaan ajanvarauksesta 
myöntää palveluseteli lohkeamatutkimukseen puhelun perusteel-
la. Lohkeamapalvelusetelin sisältö tarkentuu, kun palveluntuotta-
ja on tehnyt lohkeamatutkimuksen potilaalle ja määritellyt, kum-
paan lohkeamapakettiin (lohkeamapaketti 1 ja lohkeamapaketti 
2) toimenpiteet kuuluvat. Lohkeamapakettien kriteerit on määri-
telty seuraavasti:

Lohkeamapaketti 1: Sisältää sellaisen lohkeaman hoidon, jos-
sa ei tarvitse rakentaa kontaktia toiseen hampaaseen. Tyypillises-
ti SFA10 tai SFA20 ja lisäksi puudutus.

Lohkeamapaketti 2: Sisältää yhden tai kaksi kontaktia vaati-
van lohkeaman hoidon. Tyypillisesti SFA20, SFA30 tai SFA40. Li-
säksi tarvittaessa esimerkiksi puudutus, paikkaushoidon tukitoi-
menpide tai parapulpaalinasta/t, kattaminen, röntgenkuva.

Lohkeamapaketteihin annetut hinnat kattavat koko tarvittavan 
paikkaushoidon ja siihen liittyvät toimenpiteet. Mikäli hampaa-
seen tarvitaan muuta hoitoa kuin paikkaushoito (esimerkiksi juu-
rihoito tai poisto), siitä sovitaan erikseen sekä potilaan että Jyväs-
kylän kaupungin kanssa. Mikäli hampaaseen täytyy tehdä juurihoi-
don aloittamista edeltävä ensiapu, palveluntuottaja ilmoittaa teh-
dyt hammashoidon toimenpidekoodit palvelun myöntäjälle, joka 
myöntää kyseiset toimenpiteet asiakkaan palvelusetelille.

14.2.2  Suun tutkimukseen ja 
 hoitosuunnitelmaan perustuva hoito

Suun tutkimuksen perusteella myönnetty hoito tehdään vain pal-
velusetelissä mainittuun hampaaseen/hampaisiin. Hoitosuunni-
telmasta sallitaan poikkeamat hammaslääketieteellistä syistä joh-
tuen. Muutoksista on sovittava myös potilaan kanssa, sillä ne 
vaikuttavat palvelusetelin arvoon ja potilaan omavastuuosuuteen. 
Muutoksista tulee välittömästi ilmoittaa myös palvelun myöntäjäl-
le, jotta tämä voi korjata tai lisätä oikeat toimenpiteet asiakkaan 
palvelusetelille.
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Jos potilas tarvitsee palvelusetelillä myönnettyä laajemman hoi-
don, palveluntuottaja ottaa yhteyttä Jyväskylän kaupungin suun 
terveydenhuoltoon pyytääkseen uutta, asiakkaan hoidon tarvetta 
vastaavaa palveluseteliä.  Perustellut muutokset voivat olla hyväk-
syttäviä, mutta niistä tulee aina sopia Jyväskylän kaupungin lisäk-
si potilaan kanssa. Aina kun asiakkaan setelille on tehtävä muutok-
sia, tunnistetietona käytetään asiakkaan palvelusetelin numeroa.

Paikkaushoitoon suoralla menetelmällä myönnettyjä palveluse-
teleitä (SFA10, SFA20, SFA30 ja SFA40) voi käyttää myös vastaa-
vaan epäsuoran menetelmän paikkaukseen. Tällöin palveluntuot-
tajan tulee sopia potilaan kanssa hoitosuunnitelman muutoksista 
ja kertoa selvästi omavastuuosuuden erosta.

14.2.3  Päivystyksen jatkohoito

Hampaan juurihoitoon määritellään palvelusetelin myöntäjille ns. 
toimenpidekoodi- mallisetit. Nämä setit sisältävät tarvittavat kap-
palemäärät yksittäisiä hammashoidon toimenpidekoodeja ham-
paan juurihoitoon liittyen (mm. röntgenkuvat, puudutukset, ava-
us, laajennus, mahdolliset lääkkeenvaihdot, juurikanavien täytön, 
mahdollisen kuitunastan ja paikkauksen).

Jos päivystyshoidon jatkohoitona palvelusetelin saaneen poti-
laan oireilu jatkuu edelleen Jyväskylän kaupungin suun terveyden-
huollossa tehdystä ensiavusta huolimatta, ja jatkohoidossa oirei-

lun syyksi paljastuu palvelusetelin hoitosuunnitelmasta poikkea-
va hammas, palveluntuottajan tulee hoitaa myös tämän oireile-
van hampaan ensiapu. Tarpeellisesta hoidosta tulee sopia poti-
laan kanssa ja pyytää uutta palveluseteliä Jyväskylän kaupungin 
suun terveydenhuollosta.

14.3  Palveluntuottajan henkilökunnan 
 pätevyysvaatimukset 

Palvelusetelin sisältämässä hoitosuunnitelmassa määriteltyjä toi-
menpiteitä suorittavalta henkilöstöltä edellytetään terveydenhuol-
lon ammattihenkilöistä annetun lain (339/1993 muutoksineen) 
mukaista pätevyyttä. Rekisteröintinumero täytyy löytyä Valviran yl-
läpitämästä terveydenhuollon ammattihenkilöiden tietopalvelusta 
(https://julkiterhikki.valvira.fi). Palveluntuottaja vastaa siitä, että 
henkilökunta tuottaa palvelut hyvällä suomen kielellä. Jyväsky-
län kaupunki voi vaatia palveluntuottajan henkilökuntaa suoritta-
maan kielikokeen.

14.3.1  Hammaslääkärit 

Palveluntuottaja toimittaa hakemuksessaan tiedot toiminnasta 
vastaavasta hammaslääkäristä. Hänellä tulee olla vähintään 3 
vuoden työkokemus, minkä aikana hammaslääkäri on ollut Suo-

KIRSTI PEHKONEN
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messa laillistettu ja hänellä on ollut oikeus harjoittaa ammattia it-
senäisesti. Palveluntuottajalla työskentelevien hammaslääkärien 
tulee olla Suomessa laillistettuja hammaslääkäreitä, joilla on oi-
keus harjoittaa ammattia itsenäisesti eikä itsenäistä ammatinhar-
joittamisoikeutta ole rajoitettu. Hammaslääkärillä tulee olla työpa-
ri toimenpiteitä tehtäessä potilasturvallisuuden varmistamiseksi.

14.3.2  Muu hoito- ja avustava henkilökunta 

Palveluntuottajan henkilökunnalta, joka osallistuu palveluseteliä 
käyttävän asiakkaan hoitoon, edellytetään terveydenhuollon am-
mattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukaista ammattitoi-
minnan edellyttämää koulutusta tai muuta riittävää pätevyyttä 
ja ammattitoiminnan edellyttämiä muita valmiuksia tai tervey-
denhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen (608/2005) 
mukaista oikeutta käyttää lähihoitajan tai mainitun lain siirty-
mäsäännösten mukaista pätevyyttä. Sijaisilla tulee olla riittävä 
terveydenhoitoalan koulutus.

14.4  Palveluntuottajan toimintaa koskevat 
 vaatimukset 

Palveluntuottajalla tulee olla lupaviranomaisen myöntämä lupa 
toiminnan harjoittamiseen.

Palveluntuottajan toimitilojen ja lääkinnällisten laitteiden on jat-
kuvasti täytettävä turvallisuusmääräykset niin, että yksikössä huo-
lehditaan asiakkaiden turvallisuudesta lain ja viranomaisten mää-
räysten mukaisesti. Samoin toimitilojen on täytettävä lain vaa-
timukset. Hoidossa käytettävissä laitteissa ja tarvikkeissa tulee 
olla CE-merkintä eli niiden tulee täyttää EU-direktiivien turvalli-
suusvaatimukset. 

Vastaanoton hygienian on oltava Ohje suun terveydenhuollon 
yksiköiden tartunnantorjuntaan mukainen (Ohjaus 22/2016, Ter-
veyden ja hyvinvoinnin laitos, Hannamari Välimaa). 

Palveluntuottajalla tulee olla omavalvontasuunnitelma ja se tu-
lee esittää Jyväskylän kaupungille pyydettäessä.

14.5  Palvelusetelin arvo ja palveluiden hinnat

14.5.1  Palvelusetelin arvo

Suun terveydenhuollon palvelusetelituotteita ovat alla luetellut 
THL:n suun terveydenhuollon luokituksen mukaiset toimenpide-
koodit sekä lohkeamatutkimus ja lohkeamapaketit (kuvattu edel-
lä). Mahdollisesti myöhemmin tarvittavien toimenpiteiden (esi-
merkiksi purentafysiologinen hoito) ja uusien koodien kohdalla 
palvelusetelien arvo saadaan käyttämällä Suomen Hammaslääkä-
riliitto ry:n yksityishammaslääkärihinnaston toimenpiteiden suh-
delukuja.

Toimenpiteen ”SFA10 yhden pinnan täyte” painokerroin on 1. 
Muiden toimenpiteiden palvelusetelin arvo saadaan käyttämällä 
Suomen Hammaslääkäriliitto ry:n yksityishammaslääkärihinnas-
ton toimenpiteiden suhdelukuja. Painokertoimen 1 arvo on 40 eu-
roa. Palvelusetelin myöntäjä määrittää hoitotoimenpiteiden koko-
naisuuden sekä laskee niiden arvon yhteensä. Hoitokokonaisuu-
den arvo palvelusetelissä muodostuu toimenpiteiden yhteenlaske-
tusta lukumäärästä kerrottuna toimenpidekohtaisella painokertoi-
mella. Omavastuuosuus asiakkaalle on palvelutuottajan laskutta-
man hinnan ja palvelusetelin arvon välinen erotus.

14.5.2  Palvelusetelituotteiden hinnat

Hakeutuessaan palvelusetelituottajaksi yritys täyttää palse.fi-por-
taalissa  hakemuslomakkeelle palvelusetelituotteiden hinnat, jotka 
on muodostettu samoilla kertoimilla, joilla palvelusetelitoimenpi-
teiden arvo on laskettu (viereisellä sivulla olevan taulukon mu-
kaisesti). Yrityksen täytyy tarjota kaikkia suun terveydenhuollon 
palvelusetelille määriteltyjä palvelutuotteita eli toimenpiteitä ja 
hoitopaketteja. Annettujen hintojen tulee sisältää kaikki kustan-
nukset; esimerkiksi toimistomaksua ei voi periä erikseen. Loh-
keamapaketeille määritellään hinta erikseen aiemmin kuvattujen 
sisältöjen mukaisesti. Lohkeamatutkimuskoodi on sama kuin sup-
pea tutkimuskoodi (SAA01).

Palveluntuottajien perimät hinnat näkyvät tuottajakohtaises-
ti palse.fi-portaalissa. Jyväskylän kaupunki ei peri palvelusetelin 
käyttäjältä asiakasmaksua. 

Asiakas ei saa palveluseteliä käyttäessään sen omavastuuosuu-
desta KELA-korvausta, eivätkä matkakustannukset sisälly palvelu-
seteliin. Matkakustannuksista voi kuitenkin saada korvausta siten 
kuin sairausvakuutuslaissa säädetään. 

PETTERI KIVIMÄKI
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Palveluntuottajan toimitilojen ja lääkinnällisten laitteiden on jatkuvasti täytettävä 
turvallisuusmääräykset niin, että yksikössä huolehditaan asiakkaiden turvallisuudesta lain ja 
viranomaisten määräysten mukaisesti. Samoin toimitilojen on täytettävä lain vaatimukset. 
Hoidossa käytettävissä laitteissa ja tarvikkeissa tulee olla CE -merkintä eli niiden tulee 
täyttää EU-direktiivien turvallisuusvaatimukset.  

Vastaanoton hygienian on oltava Ohje suun terveydenhuollon yksiköiden 
tartunnantorjuntaan mukainen (Ohjaus 22/2016, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 
Hannamari Välimaa).  

Palveluntuottajalla tulee olla omavalvontasuunnitelma ja se tulee esittää Jyväskylän 
kaupungille pyydettäessä. 

1.5 Palvelusetelin arvo ja palveluiden hinnat 

1.5.1 Palvelusetelin arvo 

Suun terveydenhuollon palvelusetelituotteita ovat alla luetellut THL:n suun terveydenhuollon 
luokituksen mukaiset toimenpidekoodit, sekä lohkeamatutkimus ja lohkeamapaketit (kuvattu 
edellä). Mahdollisesti myöhemmin tarvittavien toimenpiteiden (esimerkiksi 
purentafysiologinen hoito) ja uusien koodien kohdalla palvelusetelien arvo saadaan 
käyttämällä Suomen Hammaslääkäriliitto ry:n yksityishammaslääkärihinnaston 
toimenpiteiden suhdelukuja. 

Toimenpiteen ”SFA10 yhden pinnan täyte” painokerroin on 1. Muiden toimenpiteiden 
palvelusetelin arvo saadaan käyttämällä Suomen Hammaslääkäriliitto ry:n 
yksityishammaslääkärihinnaston toimenpiteiden suhdelukuja. Painokertoimen 1 arvo on 40 
euroa. Palvelusetelin myöntäjä määrittää hoitotoimenpiteiden kokonaisuuden sekä laskee 
niiden arvon yhteensä. Hoitokokonaisuuden arvo palvelusetelissä muodostuu 
yhteenlasketusta toimenpiteiden lukumäärästä kerrottuna toimenpidekohtaisella 
painokertoimella. Omavastuuosuus asiakkaalle on palvelutuottajan laskuttaman hinnan ja 
palvelusetelin arvon välinen erotus. 

 

Yksittäisinä toimenpiteitä tuotettavat palvelut: 

Koodi Suhdeluku Selite 

Kunnan 
asiakasmaksu, jonka 
lisäksi käyntimaksu 
13,10 € 

Palvelusetelin arvo 
kun SFA10 on 40 € 

SAA01 0,516 Suun suppea tutkimus 8,40 € 20,64 € 

SDA01 0,571 Erittäin suppea 
parodontologinen hoito 8,40 € 22,83 € 

SDA02 0,735 Suppea parodontologinen 
hoito 18,90 € 29,41 € 

SDA03 1,466 Parodontologinen hoito 37,50 € 58,63 € 

SFA10 1 Yhden pinnan täyte 18,90 € 40,00 € 
SFA20 1,703 Kahden pinnan täyte 37,50 € 68,13 € 

SFA30 1,95 Kolmen tai useamman 
pinnan täyte 37,50 € 77,99 € 

SFA40 2,434 Hammasterä tai kruunu 54,90 € 97,35 € 

SFC01 0,516 Paikkaushoidon 
tukitoimenpide 8,40 € 20,64 € 

SFC00 2,087 Alustäytepilari 37,50 € 83,47 € 

SGA01 0,735 Hampaan 
ensiapuluonteinen avaus 18,90 € 29,41 € 

SGA02 0,927 Hampaan  juurikanavien  
avaus ja laajennus 18,90 € 37,08 € 

SGA03 1,338 Hampaan juurikanavien 
avaus ja laajennus, vaativa 37,50 € 53,52 € 

SGA04 2,087 
Hampaan juurikanavien 
avaus ja laajennus, erittäin 
vaativa 

37,50 € 83,47 € 

SGA05 2,845 
Hampaan juurikanavien  
avaus ja laajennus, erittäin 
vaativa ja pitkäkestoinen 

54,90 € 113,79 € 

SGB10 0,927 Hampaan juuren täyttö,1-
juurikanavainen hammas 18,90 € 37,08 € 

SGB20 1,338 Hampaan juurentäyttö, 2-
juurikanavainen hammas 37,50 € 53,52 € 

SGB30 2,087 Hampaan juuren täyttö, 3- 
useampi kanavainen ham. 37,50 € 83,47 € 

SGC00 0,735 Hampaan juurikanavien 
lääkehoito 18,90 € 29,41 € 

SGC10 0,735 Hammasytimen (pulpan) 
kattaminen 18,90 € 29,41 € 

Yksittäisinä toiminpiteinä tuotettavat palvelut
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SFA10 1 Yhden pinnan täyte 18,90 € 40,00 € 
SFA20 1,703 Kahden pinnan täyte 37,50 € 68,13 € 

SFA30 1,95 Kolmen tai useamman 
pinnan täyte 37,50 € 77,99 € 

SFA40 2,434 Hammasterä tai kruunu 54,90 € 97,35 € 

SFC01 0,516 Paikkaushoidon 
tukitoimenpide 8,40 € 20,64 € 

SFC00 2,087 Alustäytepilari 37,50 € 83,47 € 

SGA01 0,735 Hampaan 
ensiapuluonteinen avaus 18,90 € 29,41 € 

SGA02 0,927 Hampaan  juurikanavien  
avaus ja laajennus 18,90 € 37,08 € 

SGA03 1,338 Hampaan juurikanavien 
avaus ja laajennus, vaativa 37,50 € 53,52 € 

SGA04 2,087 
Hampaan juurikanavien 
avaus ja laajennus, erittäin 
vaativa 

37,50 € 83,47 € 

SGA05 2,845 
Hampaan juurikanavien  
avaus ja laajennus, erittäin 
vaativa ja pitkäkestoinen 

54,90 € 113,79 € 

SGB10 0,927 Hampaan juuren täyttö,1-
juurikanavainen hammas 18,90 € 37,08 € 

SGB20 1,338 Hampaan juurentäyttö, 2-
juurikanavainen hammas 37,50 € 53,52 € 

SGB30 2,087 Hampaan juuren täyttö, 3- 
useampi kanavainen ham. 37,50 € 83,47 € 

SGC00 0,735 Hampaan juurikanavien 
lääkehoito 18,90 € 29,41 € 

SGC10 0,735 Hammasytimen (pulpan) 
kattaminen 18,90 € 29,41 € 

SGC40 2,087 
Hamp. kruunun 
restaurointi jh tai muuta 
varten 

37,50 € 83,47 € 

SHA02 0,927 Purentafysiologinen 
hoitokäynti 18,90 € 37,08 € 

SHA03 1,338 Purentafysiologinen 
hoitokäynti, vaativa 37,50 € 53,52 € 

SHA04 
2,14 

Purentafysiologinen 
hoitokäynti, erittäin 
vaativa 

37,50 € 85,60 € 

SHB00 2,845 Purentakiskon valmistus ja 
suuhun sovitus 54,90 € 113,80 € 

EBA00 1 Hampaan poisto 18,90 € 40,00 € 

EBA05 2,087 Vaativa hampaan poisto 
ilman leikkausta 37,50 € 83,47 € 

WX105 0,265 Pintapuudutus 8,40 € 10,59 € 
WX110 0,265 Infiltraatiopuudutus 8,40 € 10,59 € 

WX290 0,265 Suun alueen 
johtopuudutus 8,40 € 10,59 € 

EB1AA 0,404 Hammasröntgen 8,40 € 16,14 € 

EB1CA 0,211 Hammasröntgen, lisäkuva 8,40 € 8,42 € 

 

 

Lohkeamapaketteina tuotettavat palvelut: 

Koodi Suhdeluku Selite Kunnan 
asiakasmaksu, 
jonka lisäksi 
käyntimaksu 
13,10 e 

Palvelusetelin 
arvo kun 
SFA10 on 40e 

LOHTUT   Lohkeamapotilaan 
tutkimus 

8,4 20,64 

LOH1   Lohkeamapaketti 
1 

max 59 80,00 

LOH2   Lohkeamapaketti 
2 

max 112,1 120,00 
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14.6  Palvelutapahtuman kirjaaminen ja 
 laskuviitteen muodostaminen palse.fi-
 portaalissa
Palveluntuottaja kirjaa palvelutapahtumat eli potilaalle tehdyt 
hammashoitotoimenpiteet palse.fi-portaaliin. Kirjaukset tulee teh-
dä 5 vuorokauden sisällä palvelutapahtuman toteuttamisesta. Pal-
velutapahtumakirjaukset ovat ehto palvelun laskuttamiselle. Palve-
luntuottaja muodostaa palse.fi-portaalissa palvelusetelikohtaisen 
laskuviitteen. Palveluntuottaja laskuttaa omalla laskutusjärjestel-
mällään tilaajaa (Jyväskylän kaupunki) kuukausittain jälkikäteen. 
Laskussa tulee olla palse.fi-portaalista saatu viite ja loppusum-
ma. Lasku ei voi sisältää laskutuslisää tai muita vastaavia kuluja. 
Laskulle ei myöskään saa yhdistää mitään muuta laskutettavaa. 
Palse.fi-portaalin käyttämisestä järjestetään koulutus hyväksytyil-
le tuottajille tilaajan toimesta. Palveluntuottaja laskuttaa potilaal-
ta omavastuuosuuden sopimallaan tavalla.

Jos potilas jättää maksamatta palveluntuottajan laskuttaman 
omavastuuosuuden, palveluntuottaja huolehtii itse maksuneuvot-
teluista sekä mahdollisesta perinnästä. Jyväskylän kaupunki ei 
vastaa potilaan mahdollisesti maksamatta jääneistä omavastuu-
osuuksista.

14.7  Palveluntuottajan ilmoittaman hinnan  
 tarkistaminen 

Palveluntuottaja sitoutuu ilmoittamiinsa hintoihin vuodeksi ker-
rallaan. Ilmoitettujen hintojen tulee sisältää kaikki asiakkaalle koi-

SGC40 2,087 
Hamp. kruunun 
restaurointi jh tai muuta 
varten 

37,50 € 83,47 € 

SHA02 0,927 Purentafysiologinen 
hoitokäynti 18,90 € 37,08 € 

SHA03 1,338 Purentafysiologinen 
hoitokäynti, vaativa 37,50 € 53,52 € 

SHA04 
2,14 

Purentafysiologinen 
hoitokäynti, erittäin 
vaativa 

37,50 € 85,60 € 

SHB00 2,845 Purentakiskon valmistus ja 
suuhun sovitus 54,90 € 113,80 € 

EBA00 1 Hampaan poisto 18,90 € 40,00 € 

EBA05 2,087 Vaativa hampaan poisto 
ilman leikkausta 37,50 € 83,47 € 

WX105 0,265 Pintapuudutus 8,40 € 10,59 € 
WX110 0,265 Infiltraatiopuudutus 8,40 € 10,59 € 

WX290 0,265 Suun alueen 
johtopuudutus 8,40 € 10,59 € 

EB1AA 0,404 Hammasröntgen 8,40 € 16,14 € 

EB1CA 0,211 Hammasröntgen, lisäkuva 8,40 € 8,42 € 

 

 

Lohkeamapaketteina tuotettavat palvelut: 

Koodi Suhdeluku Selite Kunnan 
asiakasmaksu, 
jonka lisäksi 
käyntimaksu 
13,10 e 

Palvelusetelin 
arvo kun 
SFA10 on 40e 

LOHTUT   Lohkeamapotilaan 
tutkimus 

8,4 20,64 

LOH1   Lohkeamapaketti 
1 

max 59 80,00 

LOH2   Lohkeamapaketti 
2 

max 112,1 120,00 

 

 

tuvat kustannukset (esim. toimistomaksut), jotta asiakas pystyy 
vertailemaan kustannuksia. Hinnat tarkistetaan Jyväskylän kau-
pungin pyynnöstä vuosittain, jolloin palveluntuottajille avataan 
mahdollisuus päivittää hintoja palse.fi-portaaliin tiettynä erikseen 
määriteltynä aikana.

Palveluntuottaja sitoutuu ilmoittamiinsa hintoihin siten, että po-
tilaalle aloitettu hoitojakso hoidetaan loppuun samoilla hinnoilla. 
Palveluntuottajan hinnastossa olevia hintoja on mahdollisuus kes-
ken vuotta alentaa ilmoittamalla asiasta Jyväskylän kaupungille, 
joka tekee tuottajalle uuden hakemusversion järjestelmään, ja päi-
vittää alennetut hinnat.  Uudet hinnat tulevat asiakkaiden nähtävil-
le palse.fi-portaaliin päivitystä seuraavana päivänä.

14.8  Palvelukohtaiset lisätiedot ja erityisehdot

14.8.1  Asiakas- ja potilasasiakirjojen 
 siirtäminen ja säilytys 

Jyväskylän kaupungin ja palveluntuottajan vastuulla on varmis-
tua siitä, että potilaan palvelun järjestämisen kannalta tarpeelliset 
tiedot siirtyvät osapuolelta toiselle palveluprosessin eri vaiheissa. 
Kertaluontoisissa tai määrätyn ajan kestävissä hoidoissa palvelun-
tuottaja sitoutuu toimittamaan potilaan hoitokäynnin tiedot Jyväs-
kylän kaupungille viipymättä, kuitenkin viimeistään 5 vuorokau-
den kuluessa hoitokäynnistä Jyväskylän kaupungin osoittaman 
palvelun kautta. Kaupunki vastaa tämän tiedonsiirron kustannuk-
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sista ennen Kanta-yhteyksien käyttöönottoa. Hoitotietojen tulee 
olla Jyväskylän kaupungin käytettävissä ennen kuin palveluntuot-
tajalle maksetaan korvaus tehdyistä toimenpiteistä. Hoitotietojen 
tulee sisältää potilasasiakirja-asetuksen mukaiset tiedot hoitota-
pahtumasta eli tiedoista tulee ilmetä palvelun suorittaja, palvelu-
jen suorituspäivämäärä, tehdyt toimenpiteet ja niiden lisätiedot, 
kuten täytemateriaalit ja muut hoitotiedot. Näin toimimalla turva-
taan asiakkaan hoidon jatkuvuus.

Palveluntuottajalla on lupa luovuttaa potilaan pyynnöstä hä-
nen omia potilasasiakirjojaan ilman Jyväskylän kaupungin erillis-
tä suostumusta. Mikäli potilas haluaa tai tarvitsee hoitotapahtu-
masta kirjallisen tulosteen, on palveluntuottajan toimitettava se 
potilaalle kahden viikon kuluessa pyynnöstä.

14.8.2  Palvelusetelin voimassaolo

Palvelusetelille määritelty voimassaoloaika on 12 viikkoa. Mikä-
li voimassaoloaika ei riitä palvelusetelin sisältämien hoitotoimen-
piteiden tekemiseen, palveluntuottajan tulee olla riittävän ajoissa 
yhteydessä Jyväskylän kaupunkiin (yhteystiedot toimitetaan erik-
seen), jotta palvelusetelin voimassaoloa voidaan jatkaa. Mikäli 
palvelusetelin voimassaolo on päättynyt, potilaan tulee ottaa yh-
teyttä Jyväskylän kaupungin suun terveydenhuoltoon uuden pal-
velusetelin myöntämiseksi. 

14.8.3  Hoitoon pääsystä ilmoittaminen

Palveluntuottajan tulee päivittää vähintään kuukauden välein hoi-
toon pääsytiedot palse.fi-portaaliin.

14.8.4  Palvelun peruuntuminen

Palvelun peruutukseksi ei katsota vähäisiä, potilaan ja palvelun-
tuottajan yhdessä sopimia muutoksia palvelun toteuttamisessa. 
Palveluntuottaja tiedottaa palvelun toteuttamisen esteestä poti-
laalle heti, kun se on palveluntuottajalla tiedossa ja sopii korvaa-
vasta palvelusta potilaan kanssa. 

Palveluntuottajan on informoitava palveluseteliä käyttävää poti-
lasta siitä, että potilaan on itse maksettava käyttämättä jäänees-
tä hoitoajasta perittävä maksu, mikäli tämä jättää peruutuksen 
tekemättä tai peruuttaa ajan liian myöhään. Palveluntarjoajan tu-
lee informoida potilasta ajankohdasta, jolloin varatun ajan voi vie-
lä peruuttaa ilman sakkomaksua. Peruuttamattomasta käynnistä 
ei laskuteta Jyväskylän kaupunkia. Peruuttamattomasta käynnis-
tä potilaalle tuleva maksu ilmoitetaan potilaille palse.fi-portaalissa.
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MERJA HUOVELIN

15. Vammaisten hoitoavun palveluseteli

15.1  Palvelun kuvaus  

15.1.1  Vammaisten hoitoapu

Vammaisen lapsen tai nuoren tuen, hoidon ja hoivan järjestämi-
sessä käytetään ensisijaisesti yleisiä palveluja, eli sosiaalihuolto-
lain, varhaiskasvatuslain ja perusopetuslain mukaisia palveluja, 
sekä muita vammaislainsäädännön mukaisia palveluja. Muissa 
tilanteissa voidaan käyttää hoitoapua.

Vammaisten hoitoavulla tarkoitetaan kotipalvelutyyppistä ohjauk-
sen, hoidon ja hoivan palvelua, jolla vastataan lapsen tai nuoren 
vammaisuudesta johtuvaan tarpeeseen. Hoitoavun asiakkaana on 
kehitysvammainen tai autismikirjon lapsi tai nuori. Hoitoapu on 
kehitysvammaisen tai autismikirjon lapsen tai nuoren tukemista, 
ohjaamista ja avustamista. Hoitoapu on suunnitelmallista tukea, 
jolla pyritään asiakkaan kanssa yhdessä sovittuihin tavoitteisiin. 
Tavoitteiden saavuttamista arvioidaan säännöllisesti.

Hoitoapu toteutuu pääsääntöisesti lapsen tai nuoren kotona tai 
kodin lähiympäristössä esimerkiksi ulkoiluun tai harrastukseen 
liittyen. Hoitoapu voi olla avustavia tehtäviä, kuten esimerkiksi 
omaishoitajan avustamista vaikeasti monivammaisen lapsen tai 
nuoren hoitamisessa eli lisäkäsinä toimimista, tai vastuullista ke-
hitysvammaisen tai autismikirjon lapsen tai nuoren hoitamista ja 
ohjaamista esimerkiksi ainoan huoltajan vuorotyön aiheuttamien 
työvuorojen aikana. 

Vammaisten hoitoavulla ei vastata perheen äkillisestä erityistilan-
teesta tai kriisistä johtuvaan käytännön avuntarpeeseen esimer-
kiksi lapsen tai vanhemman sairastuessa. Vammaisten hoitoapua 
ei myönnetä siivoukseen tai muuhun kodinhoitoon liittyviin tar-
peisiin, asioiden hoitamisessa tarvittavaan apuun tai toimimaan 
vanhemman sijalla terapia-, lääkäri- tai muilla asiointikäynneillä. 

15.1.2  Käytettävät käsitteet

1.  Asiakkaalla tarkoitetaan tässä sääntökirjassa sosiaalihuollon 
asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 3 §:n 1 kohdas-
sa tarkoitettua asiakasta, joka on oikeutettu kehitysvammaisten 
erityishuollosta annetun lain 2 §:n mukaisiin palveluihin. Sään-
tökirjassa asiakkaalla voidaan tarkoittaa myös lapsen tai nuoren 
huoltajia, jotka esimerkiksi tilaavat palvelua lapsen tai nuoren puo-
lesta.

2.  Palvelusetelillä tarkoitetaan tässä sääntökirjassa asiakkaalle 
myönnettyä sitoumusta, jonka perusteella korvataan palveluntuot-
tajalle vammaisten hoitoavun tuottamisesta aiheutuva kustannus 
palvelusetelille määritellyn arvon mukaisesti. Palveluseteliä voi 
käyttää vain palvelusetelipäätöksessä määritettyyn vammaisten 
hoitoavun palveluun.

3.  Palveluntuottajalla tarkoitetaan yksityistä palveluntuottajaa, 
joka täyttää kyseiselle toiminnalle yksityisistä sosiaalipalveluista 
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annetussa laissa (922 /2011) asetetut vaatimukset. Tilaaja hy-
väksyy sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain 
4 §:n mukaisesti palveluntuottajan vammaisten hoitoavun palve-
lusetelituottajaksi.

4.  Palvelusetelin arvolla tarkoitetaan tässä sääntökirjassa palve-
luntuottajalle vammaisten hoitoavun toteuttamisesta maksetta-
vaa korvausta. 

5.  Sopimuksella tarkoitetaan tässä sääntökirjassa asiakkaan ja 
palveluntuottajan välistä kirjallista sopimusta. 

6.  Lisäpalveluilla tarkoitetaan asiakkaan palvelusuunnitelmaan 
kuulumattomia palveluita, jotka asiakas hankkii omaehtoisesti pal-
veluntuottajalta, ja jotka asiakas myös maksaa itse.

15.2  Palvelusetelin myöntäminen

Tilaaja päättää palvelusetelin myöntämisestä. 

Vammaisten hoitoavun palvelusetelin myöntäminen perustuu asi-
akkaan toimintakyvystä ja palveluntarpeesta tehtyyn arvioon ja 
perheen yksilölliseen kokonaistilanteeseen. Asiakkaan yksilöllinen 
tuen ja avustamisen tarve sekä perheen tilanne kokonaisuutena 
kirjataan palvelusuunnitelmaan. Palveluseteliä voi käyttää palvelu-
suunnitelmassa sovittuun tuen ja avun tarpeeseen. Palvelusuun-
nitelmassa sovitut tavoitteet ja palvelun sisältö annetaan tiedok-
si palveluntuottajalle.

Palveluseteli myönnetään määräaikaisesti. Asiakkaan yksilöllistä 
palvelusuunnitelmaa tarkistetaan säännöllisin väliajoin: palvelu-
suunnitelmaa tarkistettaessa huomioidaan asiakkaan toimintaky-
vyssä ja perheen tilanteessa tapahtuneet muutokset. Samassa 
yhteydessä arvioidaan myös sitä, miten palvelusetelipalveluntuot-
tajan palvelu vastaa asiakkaan palveluntarvetta.

Jos asiakkaan palveluntarve muuttuu, tilaaja voi yhteistyössä asi-
akkaan kanssa arvioida onko palveluseteli edelleen asiakkaalle 
sopivin tapa järjestää vammaisten hoitoavun tyyppistä yksilöllis-
tä tukea. Tilanteen niin vaatiessa asiakkaan palvelut järjestetään 
muulla tavoin.

15.3  Palvelun sisältövaatimukset

15.3.1  Yleiset vaatimukset

Palvelusetelillä toteutettavan hoitoavun sisältö määritellään palve-
lusuunnitelmassa sekä palvelusetelipäätöksessä, joka annetaan 
tiedoksi palveluntuottajalle.

Hoitoapua ei voida toteuttaa, mikäli asiakas ei itse ole paikalla. 
Palvelu ei sisällä asiakkaan tai hänen huoltajansa puolesta tehtä-
vää asiointia, esimerkiksi kaupassa käymistä tai muiden asioiden 
hoitamista. Hoitoapuun ei kuulu siivous tai muut selkeästi kodin-
hoitoon liittyvät tehtävät, kodin tekniseen ylläpitoon tai remontoi-
miseen liittyvät tehtävät eikä laitteiden ja koneiden korjaaminen.

Hoitoavun palvelu suoritetaan laadukkaasti ja huolellisesti huomi-
oiden asiakkaan yksilölliset tuen, ohjauksen ja avun tarpeet. Asia-
kasta kannustetaan mahdollisimman itsenäiseen suoriutumiseen 
päivittäisissä toiminnoissa omatoimisuuden säilymiseksi ja vah-
vistumiseksi.  

Asiakas vastaa välttämättä tarvittavien suojavaatteiden ja -varus-
teiden, kuten esimerkiksi peseytymisavustamisessa tarvittavan 
esiliinan ja kumisaappaiden, hankkimisesta kotiinsa palveluntuot-
tajan työntekijää varten omalla kustannuksellaan. Välttämättömi-
en kertakäyttöhanskojen hankkimisesta ja kustannuksista vastaa 
palveluntuottaja silloin, kun kertakäyttöhanskojen käyttäminen on 
välttämätöntä huomioiden työntekijän työturvallisuuteen ja työ-
suojeluun liittyvät tekijät.

Työntekijä ei kuljeta asiakasta omalla tai palveluntuottajan autolla. 
Työntekijä voi ajaa asiakkaan autoa, mutta sitä ei edellytetä. Työn-
tekijän ajaessa asiakkaan autoa vastuu on asiakkaalla.

Työntekijän on esitettävä kuvallinen henkilökortti asiakkaan luo 
tullessa henkilöllisyyden varmistamiseksi.

15.3.2  Vammaisten hoitoapu

Vammaisten hoitoapu on asiakkaan avustamista, tukemista tai oh-
jaamista päivittäisiin toimiin liittyvissä asioissa. Hoitoapu käsittää 
asiakkaan avustamisen, tuen ja ohjaamisen lisäksi ne lääkinnäl-
liset hoitotoimenpiteet, jotka ovat asiakkaan vamman tai sairau-
den vuoksi välttämättömiä, ja joita asiakkaana oleva lapsi tai nuo-
ri ei voi itse tehdä. Tällaisia voivat olla esimerkiksi verensokerin tai 
verenpaineen mittaaminen, huoltajan tai apteekin jakaman lääk-
keen antaminen, asiakkaan huoltajan täyttämän insuliinikynän 
käyttäminen huoltajan antaman kirjallisen ohjeen mukaan, katet-
roinnissa avustaminen, avannepussin tyhjentäminen tai PEG-ra-
vinnonsiirtoletkun liittäminen ravintoliuospulloon tai -pussiin ja ti-
putusnopeuden säätäminen. 

Edellä määriteltyjen tehtävien lisäksi hoitoapu sisältää tehtäviä, 
joihin liittyy työntekijän itsenäistä vastuuta hoitoavun suunnittele-
misesta ja toteuttamisesta tai asiakkaan kommunikaatiomenetel-
män hallitsemisesta. Tällaisia voivat olla esimerkiksi työnjohdol-
linen vastuu asiakkaan päivittäisissä toimissa tarvitseman tuen, 
ohjauksen tai avustamisen toteutumisesta; vastuu asiakkaan tur-
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vallisen lääkehoidon toteuttamisesta sisältäen lääkkeiden jakami-
sen pakkauksista dosettiin ilman asiakkaan antamaa ohjeistusta 
sekä lääkkeiden antaminen asiakkaalle lääkityksestä vastaavan 
lääkärin ohjeiden mukaisesti; insuliinin annosteleminen insuliini-
kynään lääkityksestä vastaavan lääkärin ohjeen mukaisesti ja in-
suliinin pistäminen, tai niin kutsuttua itsehoitoa vaativampi haa-
vanhoito.

15.4  Palvelusopimus

Asiakas ja palveluntuottaja tekevät kirjallisen palvelusopimus sen 
jälkeen, kun palveluntuottaja on aktivoinut asiakkaan palveluse-
telin palse.fi-portaalissa.

15.4.1  Palvelusopimuksen sisältö

Palvelusopimuksessa määritellään palvelusetelillä tuotettavan pal-
velun sisältö ja palvelun toteuttamiseen liittyvät yksityiskohdat. 
Palvelusopimukseen kirjataan myös vastuut ja velvollisuudet sekä 
asiakkaan että palveluntuottajan osalta esimerkiksi asiakkaan ko-
din avaimen luovuttamiseen ja käyttämiseen liittyen.

Palvelusopimukseen kirjataan vammaisten hoitoavun osalta ta-
voitteet, joihin sekä asiakas että palveluntuottaja sitoutuvat. Ta-
voitteiden toteutumista seurataan suunnitelmallisesti asiakkaan 
palvelusuunnitelmaan liittyen.

Jyväskylän kaupunki ei ole sopimuksen osapuolena, eivätkä sopi-
muksen sitoumukset ja vastuut sido kaupunkia.

15.4.2  Palvelusopimuksen irtisanominen

Sopimuksen irtisanomisaika on kolme viikkoa. Irtisanominen on 
tehtävä kirjallisesti palveluntuottajan yhteyshenkilölle.

15.4.3  Palveluun liittyvät palautteet ja 
reklamaatiot

Palveluntuottaja vastaa palvelun laadusta ja luotettavuudesta. Pal-
veluntuottaja nimeää asiakaskohtaisen yhteyshenkilön, joka ottaa 
vastaan palautteet ja reklamaatiot, ja jolla on oikeus sopia palve-
lusopimuksen sisältöön ja toteutukseen liittyvistä muutoksista.

Asiakkaan pitää ilmoittaa palveluntuottajalle palvelun viivästymi-
sestä tai havaitsemastaan virheestä kohtuullisen ajan kuluessa 
niiden havaitsemisesta. Palveluntuottajan palveluihin liittyvät pa-
lautteet on esitettävä ensisijaisesti suoraan palveluntuottajalle. 
Jos asiakas on tehnyt kirjallisen reklamaation, palveluntuottajan 

tulee antaa vastaus reklamaatioon viivytyksettä, mutta viimeis-
tään kahden viikon sisällä, sekä asiakkaalle että tilaajan yhteys-
henkilölle. 

4.4  Palvelusopimuksen purkaminen ja   
 mahdolliset vahingonkorvaukset

Asiakas saa purkaa palvelusopimuksen ilman irtisanomisaikaa 
palveluntuottajan virheen tai viivästyksen vuoksi, jos sopimusrik-
komus on olennainen: esimerkiksi työntekijä ei saavu lainkaan 
työpaikalle, eikä palveluntuottaja ilmoita tästä asiakkaalle tai jär-
jestä välittömästi korvaavaa apua; työntekijä laiminlyö olennai-
sesti sovitun avun toteuttamisen; työntekijä esiintyy työpaikalla 
päihtyneenä, rikkoo turvallisuusmääräyksiä tai tekee palvelua suo-
rittaessaan rikoksen, tai sopimusrikkomukset ovat toistuvia.

Asiakkaalla on oikeus saada korvausta palvelun viivästymisen tai 
virheen aiheuttamista välillisistä vahingoista vain silloin, kun vii-
västys tai virhe johtuu palveluntuottajan puolella olevasta huo-
limattomuudesta. Asiakas on aina velvollinen toimimaan siten, 
etteivät viivästyksen tai virheen aiheuttamat vahingot lisäänny ai-
heettomasti hänen toimiensa tai laiminlyöntiensä seurauksena.

15.5  Palvelun järjestäminen

Asiakkaan ottaessa yhteyttä palvelun aloittamiseksi palveluntuot-
taja pyytää asiakkaan palvelusetelin tunnisteen, jonka avulla tar-
kistetaan asiakkaan tiedot sekä palvelusetelin sisältö. Tilaaja ei 
korvaa sellaista palvelua, jota on annettu asiakkaalle, jolla ei ole 
oikeutta palveluun. Palveluntuottajan on otettava uusi asiakas vas-
taan mahdollisimman pian yhteydenoton jälkeen. Mahdollisista 
perehdyttämiseen liittyvistä tunneista sovitaan erikseen asiak-
kaan palvelusetelipäätöksen tehneen vammaispalvelun työnteki-
jän kanssa.

Lapsen hoidosta ja huollosta vastaava henkilö antaa tarvittavat 
ja välttämättömät hoitoa koskevat tiedot palveluntuottajalle. Pal-
veluntuottaja sitoutuu tuottamaan laadukasta palvelua saatujen 
tietojen mukaisesti.

Palveluntuottaja sitoutuu toteuttamaan sovitun palvelun. Asiak-
kaalle nimetyn työntekijän sairastuessa tai muutoin ollessa esty-
nyt, palveluntuottaja järjestää hänen tilalleen asiakkaan tilantee-
seen perehdytetyn sijaisen. Työntekijän vaihtumisesta ilmoitetaan 
asiakkaalle palvelusopimuksessa sovitulla tavalla etukäteen mah-
dollisimman nopeasti.

Palveluntuottaja kirjaa yhdessä asiakkaan kanssa vammaisten 
hoitoapu –palveluun liittyvät tavoitteet. Tavoitteiden saavuttamis-
ta arvioidaan määräajoin.
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15.5.1  Palvelun tilaaminen

Tilauksen yhteydessä asiakas ja palveluntuottaja sopivat palvelun 
kestosta, sisällöstä ja aikataulusta siten, että ne ovat asiakkaan 
palvelusuunnitelman mukaisia.

Lyhin tilattava palveluaika on yksi tunti. Tilausta tehdessä palve-
luaika tilataan puolen tunnin tarkkuudella. Asiakas voi tilata pal-
velua korkeintaan kolmeksi viikoksi eteenpäin.

Palveluntuottajalla on velvollisuus ilmoittaa vammaispalvelun 
työntekijälle, jos asiakkaalle myönnetty tuntimäärä on joko yli- 
tai alimitoitettu. Palvelusuunnitelman tarkistamista varten asia-
kas ohjataan ottamaan yhteyttä omaan työntekijäänsä vammais-
palvelussa. 

15.5.2  Palvelun peruutus tai viivästyminen

15.5.2.1 Asiakkaan tekemä peruutus

Asiakas voi perua tilatun palvelun maksutta ilmoittamalla peruu-
tuksesta palveluntuottajalle 24 tuntia ennen sovittua palvelua. 
Myöhemmin peruttu ja peruuttamatta jätetty palvelu katsotaan 
kokonaan toteutuneeksi ja palveluun varatut tunnit vähennetään 
asiakkaan palveluseteliltä.

Asiakkaan sairastumisesta tai sairaalahoitoon joutumisesta joh-
tuva palvelun peruminen tulee ilmoittaa palveluntuottajalle välit-
tömästi. Tilaaja ei maksa asiakkaan äkillisen sairastumisen vuok-
si peruuntunutta palvelua. 

Palveluntuottajalla on velvollisuus ilmoittaa tilaajalle, jos asiakas 
toistuvasti jättää perumatta sovitut avustuskerrat.  

15.5.2.2 Palveluntuottajan tekemä peruutus

Palveluntuottaja voi yksipuolisesti peruuttaa sovitun palvelun pal-
velusopimuksen mukaisesti mutta viimeistään seitsemän päivää 
ennen palvelun sovittua alkamisaikaa. Palveluntuottajan tulee il-
moittaa peruutuksesta asiakkaalle palvelusopimuksen mukaisel-
la tavalla. 

Muissa tilanteissa palveluntuottaja tiedottaa palvelun toteuttami-
sen esteestä asiakkaalle heti, kun se on palveluntuottajan tiedos-
sa, ja sopii korvaavasta avusta asiakkaan kanssa.

15.5.2.3 Palvelun viivästyminen

Virhe- ja viivästystilanteissa asiakkaalla on aina oikeus vaatia pal-
veluntuottajalta sopimuksen täyttämistä. Asiakkaan ilmoittaessa 
palvelun viivästyksestä, esimerkiksi työntekijän myöhästymisestä, 
palveluntuottaja esittää asiakkaalle oikaisuna korvausta viivästy-
misestä asiakkaalle aiheutuneisiin todellisiin kustannuksiin. Jos 
asiakas suostuu oikaisuun, palveluntuottaja korvaa aiheutuneen 
haitan omalla kustannuksellaan.

15.6  Palveluntuottajalle maksettavat   
 korvaukset 

15.6.1  Palvelusetelin arvo

Palvelusetelille on määritelty tuntiarvo, joka kattaa palveluntuot-
tajalle palvelun toteuttamisesta aiheutuvat kustannukset. Palve-
lun hinta on sama kuin palvelusetelin arvo, eikä asiakkaalle muo-
dostu omavastuuosuutta.

Palveluntuottajalle korvataan asiakkaalle toteutunut hoitoapu. 
Työntekijän matka-aikoja asiakkaan luokse ja luota ei erikseen 
korvata.

Vammaisten hoitoavun palvelusetelin arvo on

•	 32 euroa tunnilta arkisin klo 6‒18
•	 36,80 euroa tunnilta arkisin klo 18‒21
•	 40 euroa tunnilta lauantaisin klo 6‒20 
•	 41,60 euroa tunnilta yöajalta klo 21‒6 ja
•	 64 euroa tunnilta lauantaisin klo 20‒24 ja  

sunnuntaitunneilta.

15.6.2  Palvelusetelin arvon tarkistaminen

Jyväskylän kaupungin perusturvalautakunta päättää palvelusete-
lin arvon. Palveluntuottaja ei voi yksipuolisesti muuttaa hintaa.  

15.7  Palveluntuottajaan liittyvät vaatimukset 

15.7.1  Palveluntuottajan rekisteröityminen

Vammaisten hoitoavun palveluntuottajan tulee olla rekisteröitynyt 
yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain mukaisesti ilmoituk-
senvaraiseksi palveluntuottajaksi. Palvelujen valvonnan näkökul-
masta vammaisten hoitoapu rinnastetaan sosiaalihuoltolain mu-
kaiseen kotipalveluun.
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15.7.2  Henkilöstön koulutus ja osaaminen

Työntekijän koulutusvaatimuksena on vähintään sosiaali- ja terve-
ysalan perustutkinto. Työntekijän tulee olla Valviran rekisteröimä 
ammattihenkilö, ja hänellä tulee olla riittävä lääkehoidon osaami-
nen ja lääkeluvat THL:n Turvallinen lääkehoito -oppaan mukaises-
ti, sekä EA1-koulutusta vastaavat ensiaputaidot. Työntekijällä tu-
lee olla riittävä suomen kielen taito.

Palveluntuottaja vastaa siitä, että hoitoapua toteuttavat työnteki-
jät kykenevät palvelun antamiseen. Palveluntuottajan tulee huo-
mioida asiakkaan yksilölliset toiveet ja tarpeet valitessaan työnte-
kijää kuhunkin kohteeseen. Työntekijöillä tulee olla vammaisten 
lasten ja nuorten tuen, ohjauksen ja avun toteuttamisen edellyt-
tämät työ- ja vuorovaikutustaidot. Työntekijää valitessa on arvioi-
tava muun muassa sitä, pystyykö työntekijä menemään kotiin, 
jossa lemmikkieläimiä, tai menemään allergisen asiakkaan ko-
tiin (työntekijän oltava esimerkiksi savuton, tuoksuton eikä hänel-
lä ole lemmikkieläimiä).

Palveluntuottajan on huolehdittava henkilöstönsä perehdytykses-
tä, ammattitaidon ja osaamisen kehittämisestä sekä riittävästä 
täydennyskoulutuksesta. Palveluntuottaja vastaa siitä, että työnte-
kijät osaavat toimia kansalaistaitojen tasolla esim. hätätilanteissa.

Työntekijöillä tulee olla osaamista puhetta tukevien ja korvaavien 
kommunikaatiomenetelmien käyttämisessä sekä erilaisten ohja-
usmenetelmien käyttämisessä.

15.7.3  Rikostaustan selvittäminen 

Palveluntuottajan vastuuhenkilö tarkastaa työntekijöiden rikos-
taustan asianmukaisella rikosrekisteriotteella (laki lasten kanssa 
työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002). Halutes-
saan tilaajan edustaja voi pyytää nähtäväksi tiedot palveluntuotta-
jan työntekijöiden rikosrekisteriotteista.  

15.8  Palvelutapahtuman kirjaaminen 
    palse.fi-portaaliin  

Palveluntuottaja kirjaa asiakaskäynnin palse.fi -portaalissa 5 vuo-
rokauden kuluessa toteutuneesta käynnistä. Palvelun laskutus-
peruste on asiakkaan kanssa sovitusti toteutunut palvelu puolen 
tunnin tarkkuudella. Asiakaskohtaiseen palvelutapahtumaan kirja-
taan päivämäärän lisäksi palvelun alkamis- ja päättymisaika. Ta-
pahtumakirjaukset ovat ehto palvelun laskuttamiselle.

Mikäli palvelusetelillä myönnetty tuntimäärä on ylittymässä, tulee 
palveluntuottajan ohjata asiakasta ottamaan yhteyttä omaan sosi-
aalityöntekijään vammaispalvelussa.

15.9  Laskutus  

Palveluntuottaja laskuttaa toteutuneen palvelun tilaajalta kuukau-
sittain jälkikäteen palse.fi-portaalin ohjeiden mukaisesti. Palve-
luntuottaja muodostaa palse.fi portaalissa palvelusetelikohtaisen 
laskuviitteen, ja lähettää Jyväskylän kaupungille verkkolaskun 
omasta laskutusjärjestelmästään. 

Laskulle merkitään portaalista saatu viite ja loppusumma. Las-
ku ei voi sisältää laskutuslisää tai muita vastaavia kuluja. Viiväs-
tyskoron osalta noudatetaan voimassa olevaa korkolakia. Palve-
luntuottajalle maksettava korvaus muodostuu toteutuneiden ja 
hyväksyttyjen palvelutapahtumien mukaisesti. Tilaaja maksaa pal-
veluntuottajalle korvauksen kerran kuukaudessa. 

15.10  Toiminnan säädöstausta

Palveluntuottajan toiminnan on täytettävä lainsäädännön sekä vi-
ranomaismääräysten asettamat vaatimukset, joihin palveluntuot-
taja on velvollinen perehtymään. Palvelusetelitoimintaa koskevia 
säädöksiä ovat muun muassa

•	 Asetus sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuus-
vaatimuksista (608/2005)  

•	 Euroopan parlamentin ja neuvoston yleinen tietosuoja-ase-
tus (EU) 2016/679 

•	 Henkilötietolaki (523/1999)  
•	 Kansanterveyslaki (66/1972)  
•	 Kuluttajansuojalaki (38/1978)  
•	 Laki kehitysvammaisten erityishuollosta (519/1977)  
•	 Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämi-

sestä 504/2002
•	 Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992)
•	 Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaa-

timuksista (272/2005)  
•	 Laki sosiaalihuollon asiakirjoista (254/2015) 
•	 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 

(812/2000)  
•	 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköises-

tä käsittelystä (159/2007) 
•	 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä 

(569/2009)  
•	 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtion-

osuudesta (733/1992)  
•	 Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011)  
•	 Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999)  
•	 Sosiaalihuoltoasetus (607/1983)  
•	 Sosiaalihuoltolaki (710/1982 ja 1301/2014)  
•	 Sosiaalihuoltolaki (710/1982 ja 1301/2014)  
•	 Työturvallisuuslaki (738/2002)  
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16. Vaikeavammaisten henkilökohtaisen avun palveluseteli

16.1  Palvelun kuvaus 

Vammaispalvelulain 8 c §:n mukaisesti kunnan on järjestettävä 
vaikeavammaiselle henkilölle henkilökohtaista apua, jos henkilö 
vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee toisen 
henkilön apua suoriutuakseen tavanomaisista elämän toimin-
nosta. Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan vaikeavammaisen 
henkilön välttämätöntä avustamista kotona ja kodin ulkopuolella 
päivittäisissä toimissa, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa, yh-
teiskunnallisessa osallistumisessa tai sosiaalisen vuorovaikutuk-
sen ylläpitämisessä.

16.1.1  Henkilökohtainen apu

Henkilökohtainen apu lähtee asiakkaan tarpeesta: hän itse tunnis-
taa tarpeensa ja ilmaisee kommunikaatiokeinojaan käyttäen, mitä 
haluaa vamman tai sairauden aiheuttamasta toimintarajoitukses-
ta huolimatta tehdä. Olennaista on asiakkaan itsemääräämisoike-
uden kunnioittaminen: henkilökohtaisen avun sisällön määrittää 
asiakas, ei häntä avustava työntekijä.

Henkilökohtaisessa avussa ei tehdä asioita asiakkaan puolesta, 
vaan avustetaan häntä niissä toimissa ja tilanteissa, joissa hän 
vammastaan johtuen tarvitsee toisen henkilön apua. Käytännön 
avustamistilanteissa asiakas ohjaa ja neuvoo avustajaa.

16.1.2  Käytettävät käsitteet

1.  Asiakkaalla tarkoitetaan tässä sääntökirjassa sosiaalihuollon 
asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 3 §:n 1 kohdas-
sa tarkoitettua asiakasta, joka on oikeutettu vammaispalvelulain 
8 c §:n tarkoittamaan henkilökohtaiseen apuun.

2.  Palvelusetelillä tarkoitetaan tässä sääntökirjassa henkilökoh-
taiseen apuun oikeutetulle asiakkaalle myönnettyä sitoumusta, 
jonka perusteella korvataan palveluntuottajalle henkilökohtaisen 
avun tuottamisesta aiheutuva kustannus palvelusetelille määri-
tellyn arvon mukaisesti. Palveluseteliä voi käyttää vain palvelu-
setelipäätöksessä määritettyyn henkilökohtaisen avun palveluun.

3.  Palveluntuottajalla tarkoitetaan yksityistä palveluntuottajaa, 
joka täyttää kyseiselle toiminnalle yksityisistä sosiaalipalveluista 
annetussa laissa (922 /2011) asetetut vaatimukset. Tilaaja hy-
väksyy sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain 
4 §:n mukaisesti palveluntuottajan henkilökohtaisen avun palve-
lusetelituottajaksi.

4.  Palvelusetelin arvolla tarkoitetaan tässä sääntökirjassa pal-
veluntuottajalle henkilökohtaisen avun toteuttamisesta makset-
tavaa korvausta. 

HANNA-KAISA HÄMÄLÄINEN
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5.  Sopimuksella tarkoitetaan tässä sääntökirjassa asiakkaan ja 
palveluntuottajan välistä kirjallista sopimusta. 

6.  Lisäpalveluilla tarkoitetaan asiakkaan vammaispalvelulain 
mukaiseen palvelusuunnitelmaan kuulumattomia palveluita, jot-
ka asiakas hankkii omaehtoisesti palveluntuottajalta, ja jotka asia-
kas myös maksaa itse.

16.2  Palvelusetelin myöntäminen

Tilaaja päättää palvelusetelin myöntämisestä. 

Henkilökohtaisen avun palveluseteliä voidaan käyttää esimerkiksi 
turvaamaan välttämätön apu päivittäisissä toimissa työsuhtees-
sa olevan vakituisen avustajan sairastuessa äkillisesti, avuntar-
peen ollessa lyhytkestoista mutta säännöllistä tai varmistamaan 
avustamiseen liittyvän vaativan lääkehoidon ammatillinen ja tur-
vallinen toteuttaminen. 

Palveluseteliä ei myönnetä asiakkaan koti- tai ulkomailla tapahtu-
vien työ- tai lomamatkojen aikaisen avustamisen järjestämiseen. 
Työ- tai lomamatkojen aikana tarvittava henkilökohtainen apu jär-
jestetään muilla tavoin. 

Palvelusetelin myöntäminen perustuu asiakkaan toimintakyvystä 
ja palveluntarpeesta tehtyyn arvioon. Asiakkaan yksilöllinen tuen 
ja avustamisen tarve kirjataan palvelusuunnitelmaan, ja palvelu-
seteliä voi käyttää palvelusuunnitelmassa sovittuun tuen ja avun 
tarpeeseen. Palvelusuunnitelmassa sovitut tavoitteet ja palvelun 
sisältö annetaan tiedoksi palveluntuottajalle.

Palveluseteli myönnetään määräaikaisesti. Asiakkaan yksilöllis-
tä palvelusuunnitelmaa tarkistetaan säännöllisin väliajoin: pal-
velusuunnitelmaa tarkistettaessa otetaan huomioon asiakkaan 
toimintakyvyssä ja elämäntilanteessa tapahtuneet muutokset. 
Palvelusuunnitelman tarkistamisessa arvioidaan myös sitä, mi-
ten palvelusetelipalveluntuottajan palvelu vastaa asiakkaan pal-
veluntarvetta.

Jos asiakkaan palveluntarve muuttuu, tilaaja voi yhteistyössä asi-
akkaan kanssa arvioida onko palveluseteli edelleen asiakkaalle 
sopivin tapa järjestää vammaispalvelulain mukaista henkilökoh-
taista apua. Tilanteen niin vaatiessa asiakkaan palvelut järjeste-
tään muulla tavoin.

16.3  Palvelun sisältövaatimukset

16.3.1  Yleiset sisältövaatimukset

Palvelusetelillä toteutettavan henkilökohtaisen avun sisältö määri-
tellään palvelusuunnitelmassa sekä palvelusetelipäätöksessä, joka 
annetaan tiedoksi palveluntuottajalle.

Palveluntuottaja järjestää henkilökohtaisen avun siten, että asiak-
kaalle nimetään vähintään yksi varsinainen työntekijä sekä vähin-
tään yksi asiakkaan yksilölliseen tilanteeseen perehdytetty työnte-
kijä, joka voi tarvittaessa toimia varsinaisen työntekijän sijaisena. 
Palveluntuottajan tulee huomioida asiakkaan yksilölliset toiveet ja 
tarpeet valitessaan työntekijää. Asiakkaalla on mahdollisuus halu-
tessaan olla mukana työntekijöiden rekrytointiprosessissa.

Käytännön avustamistilanteessa asiakas ohjaa ja neuvoo avusta-
jaa kykynsä mukaan. Palvelu on suoritettava laadukkaasti ja huo-
lellisesti ottaen huomioon asiakkaan mielipiteet ja etu.

Henkilökohtaiseen apuun ei kuulu kodin tekniseen ylläpitoon tai 
remontoimiseen liittyvät tehtävät tai laitteiden ja koneiden korjaa-
minen. Siivous voi olla osa henkilökohtaista apua, mutta pelkkää 
siivousapua ei henkilökohtaisen avun palvelusetelillä myönnetä. 

Henkilökohtaista apua ei voida toteuttaa, mikäli asiakas ei itse 
ole paikalla. Palvelu ei sisällä asiakkaan puolesta tehtävää asioin-
tia, esimerkiksi kaupassa käynti tai muu asioiden hoitaminen asi-
akkaan puolesta. 

Palveluntuottajan työntekijä ei kuljeta asiakasta omalla tai pal-
veluntuottajan autolla. Työntekijä voi ajaa asiakkaan autoa, mut-
ta sitä ei edellytetä. Työntekijän ajaessa asiakkaan autoa vastuu 
on asiakkaalla.

Asiakas vastaa välttämättä tarvittavien suojavaatteiden ja –va-
rusteiden, kuten esimerkiksi peseytymisavustamisessa tarvitta-
van esiliinan ja kumisaappaiden, hankkimisesta palveluntuottajan 
työntekijälle kotiinsa omalla kustannuksellaan. Välttämättömien 
kertakäyttöhanskojen hankkimisesta ja kustannuksista vastaa pal-
veluntuottaja silloin, kun kertakäyttöhanskojen käyttäminen on 
välttämätöntä huomioiden työntekijän työturvallisuuteen ja työ-
suojeluun liittyvät tekijät.

Työntekijän on esitettävä kuvallinen henkilökortti asiakkaan luo 
tullessa henkilöllisyyden varmistamiseksi.
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16.3.2  Henkilökohtainen apu

Palvelun sisältö on määritelty asiakkaan palvelusuunnitelmassa. 
Asiakasta kannustetaan mahdollisimman itsenäiseen suoriutumi-
seen päivittäisissä toiminnoissa omatoimisuuden säilymiseksi ja 
vahvistumiseksi.  

Henkilökohtainen apu on asiakkaan avustamista hänen päivittäi-
sissä toimissaan. Henkilökohtaisessa avussa päivittäisillä toimil-
la tarkoitetaan niitä henkilökohtaisia toimintoja, joita ihmiset elä-
mässään tekevät joko joka päivä tai harvemmin, mutta kuitenkin 
toistuvasti tietyin aikavälein. Päivittäisiä toimia ovat muun muas-
sa liikkuminen, pukeutuminen, henkilökohtaisen hygienian hoito, 
WC-toiminnot, vaate- ja ruokahuolto, kodin siisteydestä huolehti-
minen sekä asiointi. Päivittäisiin toimiin luetaan myös asiakkaan 
huollossa tai hoidossa olevan lapsen tai lasten päivittäisiin toi-
miin osallistuminen. 

Henkilökohtainen apu käsittää edellä lueteltujen tehtävien lisäksi 
ne lääkinnälliset hoitotoimenpiteet, jotka ovat viikoittain tai use-
ammin toistuvia ja vamman tai pitkäaikaissairauden vuoksi vält-
tämättömiä, ja jotka asiakas tekisi itse, mikäli hänellä ei olisi vam-
masta tai sairaudesta johtuvia toimintarajoitteita. Tällaisia voivat 
olla esimerkiksi verensokerin tai verenpaineen mittaaminen, asi-
akkaan tai apteekin jakaman lääkkeen antaminen, insuliinin pis-
täminen asiakkaan ohjeen mukaan, katetroinnissa avustaminen, 
avannepussin tyhjentäminen tai PEG-ravinnonsiirtoletkun liittämi-
nen ravintoliuospulloon tai -pussiin ja tiputusnopeuden säätämi-
nen. 

16.3.3  Ammatillinen henkilökohtainen apu

Palvelun sisältö on määritelty asiakkaan palvelusuunnitelmassa. 
Asiakasta kannustetaan mahdollisimman itsenäiseen suoriutumi-
seen päivittäisissä toiminnoissa omatoimisuuden säilymiseksi ja 
vahvistumiseksi.  

Edellä määriteltyjen henkilökohtaisen avun tehtävien lisäksi am-
matillinen henkilökohtainen apu sisältää tehtäviä, joihin liittyy pal-
veluntuottajan työntekijän itsenäistä vastuuta henkilökohtaisen 
avun suunnittelemisesta ja toteuttamisesta tai asiakkaan kom-
munikaatiomenetelmän hallitsemisesta. 

Ammatillista henkilökohtaista apua käytetään esimerkiksi niissä 
tilanteissa, kun asiakas tai hänen perheenjäsenensä eivät hallit-
se suomen kieltä, eivätkä he tästä syystä suoriudu palvelun jär-
jestämiseen liittyvistä työnjohdollisista tehtävistä. 

Ammatillinen henkilökohtainen apu sisältää päivittäisissä toimis-
sa avustamisen lisäksi palveluntuottajan työntekijän pitkäaikaista 
vastuuta esimerkiksi seuraavissa tehtävissä

•	 työnjohdollinen vastuu asiakkaan tarvitseman avustamisen 
toteutumisesta,

•	 vastuu asiakkaan turvallisen lääkehoidon toteuttamisesta si-
sältäen lääkkeiden jakamisen pakkauksista dosettiin ilman 
asiakkaan antamaa ohjeistusta sekä lääkkeiden antaminen 
asiakkaalle lääkityksestä vastaavan lääkärin ohjeiden mu-
kaisesti,

•	 insuliinin annosteleminen insuliinikynään lääkityksestä vas-
taavan lääkärin ohjeen mukaisesti ja insuliinin pistäminen, 

•	 niin kutsuttua itsehoitoa vaativampi haavanhoito sekä
•	 itsenäinen vastuu katetroinnin toteuttamisesta, kystofixin 

juuren puhdistaminen ja katetrin kautta tehtävän huuhtelun 
suorittaminen, avanteen pohjalevyn vaihtaminen tai PEG-let-
kun vaihtaminen 

16.4  Palvelusopimus

Asiakkaan ja palveluntuottajan tulee tehdä kirjallinen palveluso-
pimus sen jälkeen, kun palveluntuottaja on aktivoinut asiakkaan 
palvelusetelin palse.fi-portaalissa.

16.4.1  Palvelusopimuksen sisältö

Palvelusopimuksessa määritellään palvelusetelillä tuotettavan pal-
velun sisältö ja palvelun toteuttamiseen liittyvät yksityiskohdat. 
Palvelusopimukseen kirjataan myös vastuut ja velvollisuudet sekä 
asiakkaan että palveluntuottajan osalta esimerkiksi asiakkaan ko-
din avaimen luovuttamiseen ja käyttämiseen liittyen.

Jyväskylän kaupunki ei ole sopimuksen osapuolena, eivätkä sopi-
muksen sitoumukset ja vastuut sido kaupunkia.

16.4.2  Palvelusopimuksen irtisanominen

Sopimuksen irtisanomisaika on kolme viikkoa. Irtisanominen on 
tehtävä kirjallisesti palveluntuottajan yhteyshenkilölle.

16.4.3  Palveluun liittyvät palautteet ja   
 reklamaatiot

Palveluntuottaja vastaa palvelun laadusta ja luotettavuudesta. Pal-
veluntuottaja nimeää asiakaskohtaisen yhteyshenkilön, joka ottaa 
vastaan palautteet ja reklamaatiot, ja jolla on oikeus sopia palve-
lusopimuksen sisältöön ja toteutukseen liittyvistä muutoksista.

Asiakkaan pitää ilmoittaa palveluntuottajalle palvelun viivästymi-
sestä tai havaitsemastaan virheestä kohtuullisen ajan kuluessa 
niiden havaitsemisesta. Palveluntuottajan palveluihin liittyvät pa-
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lautteet on esitettävä ensisijaisesti suoraan palveluntuottajalle. 
Jos asiakas on tehnyt kirjallisen reklamaation, palveluntuottajan 
tulee antaa vastaus reklamaatioon viivytyksettä, mutta viimeis-
tään kahden viikon sisällä, sekä asiakkaalle että tilaajan yhteys-
henkilölle. 

16.4.4  Palvelusopimuksen purkaminen ja   
 mahdolliset vahingonkorvaukset

Asiakas saa purkaa palvelusopimuksen ilman irtisanomisaikaa 
palveluntuottajan virheen tai viivästyksen vuoksi, jos sopimusrik-
komus on olennainen: esimerkiksi työntekijä ei saavu lainkaan 
työpaikalle, eikä palveluntuottaja ilmoita tästä asiakkaalle tai jär-
jestä välittömästi korvaavaa apua; työntekijä laiminlyö olennai-
sesti sovitun avun toteuttamisen; työntekijä esiintyy työpaikalla 
päihtyneenä, rikkoo turvallisuusmääräyksiä tai tekee palvelua suo-
rittaessaan rikoksen, tai sopimusrikkomukset ovat toistuvia.

Asiakkaalla on oikeus saada korvausta palvelun viivästymisen tai 
virheen aiheuttamista välillisistä vahingoista vain silloin, kun vii-
västys tai virhe johtuu palveluntuottajan puolella ole-vasta huo-
limattomuudesta. Asiakas on aina velvollinen toimimaan siten, 
etteivät viivästyksen tai virheen aiheuttamat vahingot lisäänny ai-
heettomasti hänen toimiensa tai laiminlyöntiensä seurauksena.

16.5  Palvelun järjestäminen

Asiakkaan ottaessa yhteyttä palvelun aloittamiseksi palveluntuot-
taja pyytää asiakkaan palvelusetelin tunnisteen, jonka avulla tar-
kistetaan asiakkaan tiedot sekä palvelusetelin sisältö. Tilaaja ei 
korvaa sellaista palvelua, jota on annettu asiakkaalle, jolla ei ole 
oikeutta palveluun. 

Palveluntuottajan on otettava uusi asiakas vastaan mahdollisim-
man pian yhteydenoton jälkeen. Asiakkaalle on annettava mah-
dollisuus halutessaan osallistua mukaan työntekijän rekrytointiin. 
Mahdollisista perehdyttämiseen liittyvistä tunneista sovitaan erik-
seen asiakkaan palvelusetelipäätöksen tehneen vammaispalvelun 
työntekijän kanssa.

Asiakas antaa palveluntuottajalle esimerkiksi kommunikaatiota, 
lääkitystä ja toimintakykyä koskevat tiedot, jotka ovat tarpeen laa-
dukkaan avustamisen ja turvallisen lääkehoidon toteuttamiseksi. 
Palveluntuottaja sitoutuu tuottamaan laadukasta palvelua saatu-
jen tietojen mukaisesti.

Palveluntuottaja sitoutuu toteuttamaan sovitun palvelun. Asiak-
kaalle nimetyn työntekijän sairastuessa tai muutoin ollessa esty-

nyt, palveluntuottaja järjestää hänen tilalleen asiakkaan tilantee-
seen perehdytetyn sijaisen. Työntekijän vaihtumisesta ilmoitetaan 
asiakkaalle palvelusopimuksessa sovitulla tavalla etukäteen mah-
dollisimman nopeasti.

16.5.1  Palvelun tilaaminen

Tilauksen yhteydessä asiakas ja palveluntuottaja sopivat palvelun 
kestosta, sisällöstä ja aikataulusta siten, että ne ovat asiakkaan 
palvelusuunnitelman mukaisia.

Lyhin tilattava palveluaika on yksi tunti. Tilausta tehdessä palve-
luaika tilataan puolen tunnin tarkkuudella. Asiakas voi tilata pal-
velua korkeintaan kolmeksi viikoksi eteenpäin.

Palveluntuottajalla on velvollisuus ilmoittaa vammaispalvelun 
työntekijälle, jos asiakkaalle myönnetty tuntimäärä on joko yli- 
tai alimitoitettu. Palvelusuunnitelman tarkistamista varten asia-
kas ohjataan ottamaan yhteyttä omaan työntekijäänsä vammais-
palvelussa. 

16.5.2  Palvelun peruutus tai viivästyminen

16.5.2.1  Asiakkaan tekemä peruutus

Asiakas voi perua tilatun palvelun maksutta ilmoittamalla peruu-
tuksesta palveluntuottajalle 24 tuntia ennen sovittua palvelua. 
Myöhemmin peruttu ja peruuttamatta jätetty palvelu katso-taan 
kokonaan toteutuneeksi, ja palveluun varatut tunnit vähennetään 
asiakkaan palveluseteliltä.

Asiakkaan sairastumisesta tai sairaalahoitoon joutumisesta joh-
tuva palvelun peruminen tulee ilmoittaa palveluntuottajalle välit-
tömästi. Tilaaja ei maksa asiakkaan äkillisen sairastumisen vuok-
si peruuntunutta palvelua. 

Palveluntuottajalla on velvollisuus ilmoittaa tilaajalle, jos asiakas 
toistuvasti jättää perumatta sovitut avustuskerrat.  

16.5.2.2 Palveluntuottajan tekemä peruutus

Palveluntuottaja voi yksipuolisesti peruuttaa sovitun palvelun pal-
velusopimuksen mukaisesti mutta viimeistään seitsemän päivää 
ennen palvelun sovittua alkamisaikaa. Palveluntuottajan tulee il-
moittaa peruutuksesta asiakkaalle palvelusopimuksen mukaisel-
la tavalla. 



93PERUSTURVAN TOIMIALAN PALVELUSETELEIDEN SÄÄNTÖKIRJA

Muissa tilanteissa palveluntuottaja tiedottaa palvelun toteuttami-
sen esteestä asiakkaalle heti, kun se on palveluntuottajan tiedos-
sa, ja sopii korvaavasta avusta asiakkaan kanssa.

16.5.2.3  Palvelun viivästyminen

Virhe- ja viivästystilanteissa asiakkaalla on aina oikeus vaatia pal-
veluntuottajalta sopimuksen täyttämistä. Asiakkaan ilmoittaessa 
palvelun viivästyksestä, esimerkiksi työntekijän myöhästymisestä, 
palveluntuottaja esittää asiakkaalle oikaisuna korvausta viivästy-
misestä asiakkaalle aiheutuneisiin todellisiin kustannuksiin. Jos 
asiakas suostuu oikaisuun, palveluntuottaja korvaa aiheutuneen 
haitan omalla kustannuksellaan.

16.6  Palveluntuottajalle maksettavat   
 korvaukset 

16.6.1  Palvelusetelin arvo

Palvelusetelille on määritelty tuntiarvo, joka kattaa palveluntuot-
tajalle palvelun toteuttamisesta aiheutuvat kustannukset. Palve-
lun hinta on sama kuin palvelusetelin arvo, eikä asiakkaalle muo-
dostu omavastuuosuutta.

Palveluntuottajalle korvataan asiakkaan saama henkilökohtainen 
apu. Työntekijän matka-aikoja asiakkaan luokse ja luota ei erik-
seen korvata.

16.6.1.1  Henkilökohtainen apu

Henkilökohtaisen avun palvelusetelin arvo on 

•	 25 euroa tunnilta arkisin klo 6‒18
•	 28,75 euroa tunnilta arkisin klo 18‒21 
•	 31,25 euroa tunnilta lauantaisin klo 6‒20
•	 32,50 euroa tunnilta yöajalta klo 21‒6 ja
•	 50 euroa tunnilta lauantaisin klo 20‒24 ja  

sunnuntaitunneilta

16.6.1.2  Ammatillinen henkilökohtainen apu

Ammatillisen henkilökohtaisen avun palvelusetelin arvo on 

•	 32 euroa tunnilta arkisin klo 6‒18
•	 36,80 euroa tunnilta arkisin klo 18‒21
•	 40 euroa tunnilta lauantaisin klo 6‒20 
•	 41,60 euroa tunnilta yöajalta klo 21‒6 ja
•	 64 euroa tunnilta lauantaisin klo 20‒24 ja  

sunnuntaitunneilta 

HANNA-KAISA HÄMÄLÄINEN
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16.6.2  Palvelusetelin arvon tarkistaminen

Jyväskylän kaupungin perusturvalautakunta päättää palvelusete-
lien arvot. Palveluntuottaja ei voi yksipuolisesti muuttaa hintaa. 

16.7  Palveluntuottajaan liittyvät vaatimukset

16.7.1  Palveluntuottajan rekisteröityminen

Henkilökohtaisen avun palveluntuottajan tulee olla rekisteröity-
nyt yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain mukaisesti ilmoi-
tuksenvaraiseksi palveluntuottajaksi. Palvelujen valvonnan näkö-
kulmasta henkilökohtainen apu rinnastetaan sosiaalihuoltolain 
tukipalveluihin, ja siksi palveluntuottajan on oltava kunnan ylläpi-
tämässä tukipalveluntuottajien rekisterissä.

16.7.2  Henkilöstön koulutus ja osaaminen

16.7.2.1  Henkilökohtainen apu

Koska henkilökohtainen apu rinnastetaan niin kutsuttuihin tuki-
palveluihin, työntekijöillä ei ole koulutusvaatimusta. Palveluntuot-
taja vastaa siitä, että työntekijät kykenevät henkilökohtaisen avun 
palvelun antamiseen, ja heillä tulee olla henkilökohtaisen avun 
toteuttamisen edellyttämät työ- ja vuorovaikutustaidot. Työnteki-
jää valitessa on arvioitava muun muassa sitä, pystyykö työntekijä 
nostamaan tai tekemään muita fyysistä voimaa vaativia tehtäviä, 
menemään kotiin, jossa lemmikkieläimiä tai menemään allergi-
sen asiakkaan kotiin (työntekijän oltava savuton ja tuoksuton eikä 
hänellä ole lemmikkieläimiä). 

Työntekijöillä tulee olla riittävä suomen kielen taito sekä vähintään 
hätäensiapukoulutuksen sisältöä vastaavat ensiaputaidot, sekä 
riittävä lääkehoidon osaaminen (mini-LOP-koulutus tai vastaava).

Palveluntuottajan on huolehdittava henkilöstönsä perehdytykses-
tä, ammattitaidon ja osaamisen kehittämisestä sekä riittävästä 
täydennyskoulutuksesta. Palveluntuottaja vastaa siitä, että työnte-
kijät osaavat toimia kansalaistaitojen tasolla esim. hätätilanteissa.

16.7.2.2  Ammatillinen henkilökohtainen apu

Työntekijän koulutusvaatimuksena on vähintään sosiaali- ja terve-
ysalan perustutkinto. Työntekijän tulee olla Valviran rekisteröimä 
ammattihenkilö, ja hänellä tulee olla riittävä lääkehoidon osaami-

nen ja lääkeluvat THL:n Turvallinen lääkehoito -oppaan mukaises-
ti, sekä EA1-koulutusta vastaavat ensiaputaidot. Työntekijällä tu-
lee olla riittävä suomen kielen taito.

Työntekijöillä tulee olla osaamista puhetta tukevien ja korvaavi-
en kommunikaatiomenetelmien käyttämisessä. Asiakkaan käyt-
täessä ainoana kommunikaatiomenetelmänä viittomakieltä, tulee 
työntekijällä olla riittävä suomen viittomakielen osaaminen asia-
kasturvallisuuden ja kommunikaation varmistamiseksi.

16.7.3  Rikostaustan selvittäminen 

Palveluntuottajan vastuuhenkilö tarkastaa lasten ja nuorten avus-
tajina työskentelevien työntekijöiden rikostaustan asianmukaisella 
rikosrekisteriotteella (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaus-
tan selvittämisestä 504/2002). Halutessaan tilaajan edustaja voi 
pyytää nähtäväksi tiedot palveluntuottajan työntekijöiden rikosre-
kisteriotteista.  

16.8  Palvelutapahtuman kirjaaminen  
    palse.fi-portaaliin

Palveluntuottaja kirjaa asiakaskäynnin palse.fi-portaalissa 5 vuo-
rokauden kuluessa toteutuneesta käynnistä. Palvelun laskutus-
peruste on asiakkaan kanssa sovitusti toteutunut palvelu puolen 
tunnin tarkkuudella. Asiakaskohtaiseen palvelutapahtumaan kirja-
taan päivämäärän lisäksi palvelun alkamis- ja päättymisaika. Ta-
pahtumakirjaukset ovat ehto palvelun laskuttamiselle.

Mikäli palvelusetelillä myönnetty tuntimäärä on ylittymässä, tulee 
palveluntuottajan ohjata asiakasta ottamaan yhteyttä omaan sosi-
aalityöntekijään vammaispalvelussa.

16.9  Laskutus  

Palveluntuottaja laskuttaa toteutuneen palvelun tilaajalta kuukau-
sittain jälkikäteen palse.fi-portaalin ohjeiden mukaisesti. Palve-
luntuottaja muodostaa palse.fi-portaalissa palvelusetelikohtaisen 
laskuviitteen, ja lähettää Jyväskylän kaupungille verkkolaskun 
omasta laskutusjärjestelmästään. 

Laskulle merkitään portaalista saatu viite ja loppusumma. Las-
ku ei voi sisältää laskutuslisää tai muita vastaavia kuluja. Viiväs-
tyskoron osalta noudatetaan voimassa olevaa korkolakia. Palve-
luntuottajalle maksettava korvaus muodostuu toteutuneiden ja 
hyväksyttyjen palvelutapahtumien mukaisesti. Tilaaja maksaa pal-
veluntuottajalle korvauksen kerran kuukaudessa. 
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16.10  Lainsäädäntö

Palvelun sekä palveluntuottajan toiminnan on täytettävä lainsää-
dännön sekä viranomais-määräysten asettamat vaatimukset, joi-
hin palveluntuottaja on velvollinen perehtymään. Palvelusetelitoi-
mintaa koskevia lakeja ovat muun muassa

•	 Asetus sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuus-
vaatimuksista (608/2005)  

•	 Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluis-
ta ja tukitoimista  

•	 Euroopan parlamentin ja neuvoston yleinen tietosuoja-ase-
tus (EU) 2016/679 

•	 Henkilötietolaki (523/1999)  
•	 Kansanterveyslaki (66/1972)  
•	 Kuluttajansuojalaki (38/1978)  
•	 Laki kehitysvammaisten erityishuollosta (519/1977)  
•	 Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämi-

sestä 504/2002

•	 Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992)
•	 Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaa-

timuksista (272/2005)  
•	 Laki sosiaalihuollon asiakirjoista (254/2015) 
•	 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 

(812/2000)  
•	 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköises-

tä käsittelystä (159/2007) 
•	 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä 

(569/2009)  
•	 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtion-

osuudesta (733/1992)  
•	 Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011)  
•	 Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista 

ja tukitoimista (380/1987)  
•	 Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999)  
•	 Sosiaalihuoltoasetus (607/1983)  
•	 Sosiaalihuoltolaki (710/1982 ja 1301/2014)  
•	 Sosiaalihuoltolaki (710/1982 ja 1301/2014)  
•	 Työturvallisuuslaki (738/2002)  

HANNA-KAISA HÄMÄLÄINEN
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17.1 Yleistä

Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus (Jyte) pilotoi avos-
airaanhoidon palveluseteliä Hankasalmen kunnan alueella. Tavoit-
teena on kokeilla avosairaanhoidon vastaanottopalveluiden palve-
luntuottajan valintaa ja tuottaa tietoa siitä, olisiko setelin käyttöä 
mahdollista laajentaa koko Jyten alueelle.

17.1.1 Asiakkaan asema

Palvelusetelin voivat valita kaikki ne henkilöt, joiden kotikunta on 
Hankasalmi. Asiakas voi valita vastaanottopalveluistaan vastaa-
van palveluntuottajan hyväksyttyjen palveluntuottajien joukosta. 
Asiakas ei voi valita yksittäistä, nimettyä henkilöä palvelujensa 
tuottajaksi. Alaikäisten (alle 18-vuotiaiden) lasten puolesta valin-
nan tekee huoltaja. Valinnan tekijä voi olla myös holhooja tai edun-
valvoja.
 
Asiakas voi valita palvelusetelituottajan itse verkossa tunnistau-
tumalla palse.fi-palveluun, asioimalla hyväksytyn palveluntuotta-
jan luona tai omalla terveysasemallaan. Asiakas sitoutuu valitse-
maansa palveluntuottajaan vähintään 12 kk ajaksi, jonka jälkeen 
hän voi halutessaan vaihtaa kunnalliselle palveluntuottajalle tai 
toiselle hyväksytylle yksityiselle palvelusetelituottajalle. Hoitovas-
tuu siirtyy valitulle palveluntuottajalle viimeistään seitsemän päi-
vän kuluttua siitä, kun asiakas on tehnyt palveluntuottajan valin-
nan. Asiakkaan aiemmin muulle palveluntuottajalle varatut ajat 
eivät siirry uudelle palveluntuottajalle.
 
Asukkailla säilyy oikeus valita perusterveydenhuollon palveluista 
vastaava terveysasema kaikista Suomen julkisista terveyskeskuk-
sista. Jos asukas tekee hoitopaikan valinnan toisen kunnan ter-
veyskeskukseen tai toiselle Jyten terveysasemalle, palvelusetelin 
voimassaolo katkeaa.
 
Setelin käyttö ei rajoita asiakkaan olemassa olevaa oikeutta mui-
den palveluiden, esimerkiksi neuvolan, päivystyksen, työterveys-
huollon ja YTHS:n, piirissä olevien palvelujen käyttöä.

Asiakas voi hankkia valitsemaltaan palveluntuottajalta myös mui-
ta palveluita palvelusetelin lisäksi, joiden kustannuksista asiakas 
vastaa itse.

Asiakkaalla tulee olla mahdollisuus arvioida palvelukokemustaan. 
Tilaaja tarjoaa palvelukokemuksen arvioinnin työvälineen, josta 
saatavat arviointitulokset ovat tilaajan käytössä.

Palveluntuottajan tulee seurata hoidon saatavuutta (T3) ja päivit-
tää jonotilanne kuukausittain, kunkin kuukauden ensimmäisenä 
keskiviikkona, palse.fi-portaaliin.

17.1.2 Asiakkaalta perittävät maksut ja   
 matkakulujen korvaaminen

Jyväskylän kaupungin perusturvalautakunta päättää asiakkailta 
perittävien maksujen perusteet. Avosairaanhoidon palveluseteli-
toiminnassa tuottaja perii asiakkailta asiakasmaksua vastaavan 
omavastuuosuuden perusturvalautakunnan päätöksen mukaises-
ti saman suuruisena ja samoilla periaatteilla kuin julkisissa palve-
luissa. Palvelusetelin omavastuuosuus ei kerrytä terveydenhuol-
lon maksukattoa.

Omavastuuosuuden lisäksi palveluntuottaja saa periä asiakkail-
ta muita avosairaanhoidon palvelukokonaisuuteen kuuluvia pal-
velumaksuja kuten todistusmaksuja liitteenä olevan ohjeen mu-
kaisesti.
 
Avosairaanhoidon asiakasmaksut ja niiden perusteet tarkistetaan 
vuosittain perusturvalautakunnassa.

Palveluntuottaja ei saa periä asiakkailta vastaanottopalveluista 
muita maksuja esim. toimistomaksuja.

Kela korvaa asiakkaan matkakulut palveluntuottajan yksikköön 
kulloinkin voimassa olevien sääntöjensä mukaisesti.

Liite 3: Maksut avosairaanhoidossa 1.1.2019 alkaen.

17.1.3 Tilaajan asema ja velvollisuudet

Tilaaja ohjeistaa ja perehdyttää palveluntuottajat tilaajan käytän-
töihin ja toimintatapoihin siltä osin kuin niillä on vaikutusta palve-
luntuottajan toimintaan.

Tilaaja maksaa vastaanottopalveluiden tuottajalle kuukausittain 
palvelusetelin arvon tuottajalla kuukauden viimeisenä päivänä asi-
akkaina olevien kuntalaisten määrän mukaisesti.

Tilaaja tiedottaa palveluntuottajaa välittömästi tiedon saatuaan 
sellaisista päätöksistä, muutoksista ja järjestelyistä, joilla voi olla 
vaikutusta toimintaan. Muutoinkin tilaajan tulee tiedottaa palve-
luntuottajaa tapahtuvista muutoksista ja suunnitelmista niiltä osin 
kuin se toiminnan kannalta on olennaista.
 
Tilaaja tarkistaa palvelusetelin arvon vuosittain tai tarvittaessa.

17. Avosairaanhoidon palveluseteli
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17.1.4 Palveluntuottajan asema, oikeudet ja   
 velvollisuudet

Palveluntuottajan antaman palvelun on koko ajan vastattava si-
sällöltään ja laadultaan sitä, mitä tässä sääntökirjassa on mää-
rätty sekä velvoittava lainsäädäntö ja viranomaismääräykset edel-
lyttävät.

Palveluntuottajalla tulee olla lain edellyttämä omavalvontasuunni-
telma sekä siihen liittyvä lääkehoitosuunnitelma (laki yksityisestä 
terveydenhuollosta 152/1990)

Palveluntuottajan on viivytyksettä ilmoitettava tilaajalle kaikista 
sellaisista tiedossaan olevista asioista, tai jotka sen olisi pitänyt 
tietää, joilla saattaisi olla vaikutusta palveluntuottajan velvollisuuk-
sien tai asiakkaan oikeuksien toteutumiseen tai potilasturvallisuu-
teen tai tietoturvaan ja -suojaan.

Palveluntuottaja vastaa palveluiden tuottamisesta siinä laajuu-
dessa kuin vastaanottopalvelujen palvelukuvauksessa tarkem-
min määritellään.

Palveluntuottajan on palveluntuottajaksi hyväksymisen jälkeen 
otettava asiakkaikseen kaikki asiakkaat, jotka ko. palveluntuot-
tajan valitsevat. Mikäli palveluntuottaja ei kykene enää ottamaan 
uusia asiakkaita, on asiasta ilmoitettava viivytyksettä tilaajalle ja 
tieto merkitään tuottajarekisteriin. Palveluntuottaja voi tämän jäl-
keen ilmoittaa avaavansa palvelunsa uudelleen uusille asiakkail-
le aikaisintaan yhden (1) kuukauden kuluttua.

Mikäli palveluntuottaja haluaa lopettaa palvelusetelipalveluiden 
tuottamisen kokonaan ja tulla poistetuksi hyväksyttyjen palvelun 
tuottajien rekisteristä, on sen ilmoitettava asiasta tilaajalle viimeis-
tään kolme (3) kuukautta ennen aiottua lopettamista. Palvelun-
tuottaja on velvollinen jatkamaan palvelun tuotantoa mainitun ir-
tisanomisajan loppuun saakka, sekä tiedottamaan asiakkaitaan 
kirjallisesti heti irtisanoutumisen jälkeen, sekä huolehtimaan osal-
taan asiakkaiden hoidon jatkuvuudesta turvallisesti yhteistyössä 
tilaajan kanssa.

Palveluntuottajan tulee toimittaa tilaajalle toiminnan laadun, vai-
kuttavuuden ja saatavuuden (hoitoon pääsy) arvioimiseksi tarpeel-
liset tiedot tilaajan niitä pyytäessä.

Palveluntuottaja on velvollinen tiedottamaan tilaajaa mahdollisim-
man ajoissa tai välittömästi tiedon saatuaan sellaisista organisaa-
tionsa, viranomaisen tai muun tahon päätöksistä, muutoksista tai 
järjestelyistä, joilla voi olla vaikutusta toimintaan. Palveluntuotta-
jan tulee tiedottaa tilaajaa toiminnassa tapahtuvista tai tapahtu-
neista poikkeavista tilanteista.
 

Palveluntuottaja sitoutuu täyttämään palveluja tuottaessaan lais-
sa määritellyn hoito- ja palvelutakuun. Potilaan hoidon on toteu-
duttava terveydenhuoltolaissa määriteltyjen aikarajojen puitteissa.  

Palveluntuottajan toimintaa koskevat mahdolliset muistutukset, 
potilasvahinkoilmoitukset, korvausvaatimukset ja muut vastaavat 
vaatimukset selvitetään palveluntuottajan toimesta. Tilaaja vastaa 
valvoville viranomaisille tai tuomioistuimille tehtävistä kanteluihin 
ym. liittyvistä lausunnoista pyydettyään selvityksen palveluntuotta-
jalta. Potilasasiamiehenä toimii palveluntuottajan potilasasiamie-
heksi nimeämä henkilö. 

17.1.5 Palveluntuottajan hyväksyminen

Tilaaja hyväksyy tarpeelliset selvitykset saatuaan palveluntuotta-
jaksi kaikki sellaiset tuottajat
•	 jotka antavat sitoumuksen noudattaa tätä sääntökirjaa
•	 jotka sitoutuvat kuulumaan Luotettava Kumppani -palveluun
•	 joilla on yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain 

(152/1990) 4§:n tarkoittama toimilupa
•	 joilla on potilasvahinkolain (585/1986) mukainen potilas-

vakuutus
•	 jotka sitoutuvat käyttämään tilaajan potilastietojärjestelmää 

potilastietojen kirjaamiseen tai sitoutuvat ostopalveluvaltuu-
tuksen käyttöönoton jälkeen kirjaamaan potilastiedot Kanta-
järjestelmään tilaajan lukuun sekä toimittamaan vuosittain 
heidän vaatimansa tilastotiedot THL:lle

•	 jotka ovat toimittaneet työterveyshuoltosopimuksen
•	 jotka ovat toimittaneet selvityksen käytettävästä työehtoso-

pimuksesta
•	 jotka ovat toimittaneet selvityksen käytettävistä alihankkijoista
•	 jotka sitoutuvat maakunnalliseen hoidonporrastukseen 

17.1.6 Henkilöstö

Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan yksityisen terveyspal-
velualan työehtosopimusta. Palveluntuottaja vastaa työnantaja-
na siitä, että tehtävät hoidetaan lakien ja asetusten mukaisesti. 
Palveluntuottaja vastaa henkilöstönsä pätevyydestä ja riittävästä 
ammattitaidosta sekä täydennyskoulutusvelvoitteen toteutumises-
ta. Palveluntuottaja vastaa siitä, että sairaanhoitajien työnkuvien 
laajennukseen liittyvät lupakäytännöt on toteutettu lakien ja ase-
tusten mukaisesti (esim. lääkehoitolupa).

Palveluntuottajan on nimettävä toiminnasta vastaava lääkäri, joka 
toimii palveluntuottajan lääketieteellisenä vastuuhenkilönä, sekä 
henkilö, joka toimii yhteyshenkilönä tilaajaan nähden.  Lääkärei-
den, sairaanhoitajien ja terveydenhoitajien tulee olla Valviran re-
kisteriin merkittyjä terveydenhuollon tai sosiaalihuollon ammat-
tihenkilöitä. 
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Henkilöstö sitoutuu noudattamaan salassapito- ja vaitiolovelvolli-
suusvaatimuksia sekä tietoturva- ja tietosuojaohjeita.

17.1.7 Palvelun laatu ja saatavuus

Asiakkaalla on oikeus laadultaan hyvään terveyden- ja sairaanhoi-
toon. Hyvällä laadulla tarkoitetaan tasoa, jota kohtuudella voidaan 
edellyttää Suomessa laillistetulta kokeneelta ammattihenkilöltä.
 
Palveluntuottajan on noudatettava kulloinkin voimassaolevia sosi-
aali- ja terveysministeriön julkaisemia yhtenäisiä kiireettömän hoi-
don perusteita sekä kansallisia Käypä hoito -suosituksia lähettäes-
sään potilaita kiireettömään erikoissairaanhoitoon. 

Palveluntuottajan on järjestettävä toimintansa siten, että asiakas 
voi saada vähintään arkipäivisin virka-aikana (klo 8‒16) välittö-
mästi yhteyden toimintayksikköön puhelimitse tai käymällä toi-
mipaikassa. Terveydenhuollon ammattihenkilön on tehtävä hoi-
don tarpeen arviointi viimeistään kolmantena arkipäivänä siitä, 
kun asiakas otti yhteyden toimintayksikköön, jollei arviota ole voi-
tu tehdä ensimmäisen yhteydenoton aikana. Hoidon tarpeen ar-
vioinnin yhteydessä lääketieteellisesti tarpeelliseksi todettu hoito 
on järjestettävä potilaan terveydentila ja sairauden ennakoitavis-
sa oleva kehitys huomioon ottaen kohtuullisessa ajassa, kuitenkin 
kolmessa kuukaudessa siitä, kun hoidon tarve on arvioitu. Palve-
luntuottajan toimitilojen on oltava esteettömiä.
 
Kiireellistä hoitoa varten palveluntuottajan tulee järjestää virka-
aikoina kiire- tai päivystysvastaanottoa. Kiireellisessä hoidossa 
noudatetaan Keski-Suomen maakunnan hoidonporrastusta, jon-
ka mukaan potilas voidaan ohjata Keski-Suomen keskussairaalan 
päivystykseen lääketieteellisten kriteerien täyttyessä tai päivystys-
aikana, jos potilaan hoito ei voi odottaa seuraavaan arkipäivään.
 
Potilaiden ohjaamisessa kiireelliseen hoitoon päivystysyksikköön 
on noudatettava kunkin päivystysyksikön määrittelemiä hoidon 
perusteita sekä kansallisia Käypä hoito -suosituksia.

17.1.8 Seuraamukset sääntörikkomuksista ja  
 hyväksymisen peruminen 

Palveluntuottajan rikkoessa tämän dokumentin ehtoja ja periaat-
teita tilaajalla on oikeus käyttää seuraavia oikaisukeinoja:

Huomautus
Tilaaja voi antaa palveluntuottajalle kirjallisen huomautuksen, mikäli:

a) palveluntuottajan tarjoamien palvelujen laatu poikkeaa  
 sovitusta;

b) palveluntuottaja ei noudata hyviä hoito- ja palvelukäy 
 täntöjä; tai
c) palveluntuottaja ei noudata tilaajan kirjallisesta huo 
 mautuksesta huolimatta sääntökirjan ehtoja ja periaat 
 teita.

Palveluntuottajan on korjattava tilanne välittömästi huomautuk-
sen saatuaan.
 
Varoitus
Mikäli palveluntuottaja ei ole 14 vuorokauden sisällä tilaajan huo-
mautuksesta korjannut ensimmäisen kohdan mukaista tilannet-
ta, on tilaajalla oikeus antaa palveluntuottajalle kirjallinen varoitus.
Palveluntuottajan on korjattava tilanne välittömästi varoituksen 
saatuaan.

Seuraamusmaksu
Mikäli palveluntuottaja ei ole 14 vuorokauden sisällä tilaajan va-
roituksesta korjannut ensimmäisen kohdan tilannetta, on palve-
luntuottaja velvollinen maksamaan tilaajalle seuraamusmaksun. 
Seuraamusmaksun suuruus on 10 % palveluntuottajan kuukausit-
taisesta palvelusetelitoiminnan korvauksesta. Maksun täytäntöön-
pano ei edellytä vahingon toteutumista tai osoittamista.

Seuraamusmaksu on maksettava kymmenen (10) päivän kulues-
sa tilaajan maksukehotuksesta tilaajan osoittamalle pankkitilille. 
Maksun viivästyessä seuraamusmaksulle maksetaan laillista vii-
västyskorkoa eräpäivää seuraavasta päivästä alkaen. 

Hyväksymisen peruuttaminen
Palveluntuottajan hyväksyminen tämän asiakirjan kohteena ole-
vaan kokeiluun osallistumisesta voidaan peruuttaa, mikäli: 
a) palveluntuottaja ei ole korjannut ensimmäisen kohdan  
 mukaista tilannetta tilaajan varoituksesta ja seuraa 
 mus maksusta huolimatta 14 päivän sisällä maksun  
 erääntymisestä; 
b) palveluntuottaja on tullut maksukyvyttömäksi, ei ole  
 kyennyt hoitamaan laskujaan niiden eräpäivään men- 
 nessä, on aloittanut akordimenettelyn, on asetettu sel- 
 vitystilaan tai on välittömässä vaarassa tulla asetetuk- 
 si selvitystilaan.
c) palveluntuottaja tai joku sen johtoon kuuluva henkilö  
 on lainvoimaisella tuomiolla tuomittu syyllisenä elin 
 keinotoimintaan liittyvässä rikoksessa.
d) palveluntuottaja ei kykene muuttamaan toimintaansa  
 palvelun tilaajan tekemien kohtuullisten ehtojen päivi- 
 tysten mukaiseksi 60 päivän kuluessa tilaajatahon  
 lainvoimaisesta kyseistä päivitystä koskevasta päätök- 
 sestä. 
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e) palveluntuottaja kieltäytyy vastaanottamasta valinnan  
 tehnyttä asiakasta tai ohjaa asiakasta aktiivisesti valit- 
 semaan jonkun muun vastaanottopalveluja tuottavan  
 toimijan. 
f) palveluntuottaja on antanut olennaisesti vääriä tietoja  
 yrityksestä tai väärinkäyttänyt asemaansa asiakkaiden  
 keskuudessa.

Palveluntuottajalla ei ole oikeutta siirtää hyväksymistään kolman-
nelle osapuolelle, vaan esimerkiksi yritysjärjestelyjen yhteydes-
sä ostajan tulee tehdä uusi hakemus palveluntuottajaksi Jyväs-
kylän kaupungille.

17.1.9  Avosairaanhoidon palvelukuvaus

Avosairaanhoito on lääkärin ja sairaanhoitajan vastaanottotoimin-
taa, jossa lääkärit vastaavat potilaan lääketieteellisestä hoidosta ja 
sairaanhoitajat toimivat vastaanottotyössä lääkäreiden työpareina 
ja/tai puhelin- sekä vastaanottopalveluissa toteuttaen myös itse-
näistä potilaiden vastaanottoa. Vastaanotoilla voi toimia myös pe-
rus/lähihoitajia. Avosairaanhoidossa toteutuu päiväaikainen kii-
reellinen sekä kiireetön vastaanottotoiminta.

17.1.9.1  Yleiskuvaus palveluista

Palveluntuottajan lääkärin ja hoitajan vastaanottopalvelut ovat 
Jyväskylän kaupungin järjestämisvastuulla olevaa julkista pe-
rusterveydenhuoltoa. Palvelut sisältävät terveydenhuoltolaissa 
(1326/2010) esitetyistä toiminnoista erityisesti perusterveyden-
huollon virka-aikaisen avosairaanhoidon ja kiireellisen vastaan-
ottotoiminnan sekä näiden yhteydessä tapahtuvan terveyden 
edistämisen, potilaiden ohjauksen, terveysneuvonnan ja terveys-
tarkastukset. 

Palveluntuottaja ohjaa asiakkaan tarvittaessa vastaanottopalve-
luista edelleen palveluihin, jotka eivät kuulu avosairaanhoidon 
palvelusetelitoiminnan piiriin. Esimerkkejä palveluista, joita pal-
veluntuottajan ei tarvitse tuottaa ja joita asiakas on oikeutettu 
käyttämään ovat:
 
•	 lasten ja nuorten ja perheiden palvelut, esimerkiksi neuvola 

ja kouluterveydenhuolto
•	 työterveyshuollon palvelut
•	 hoito- ja hoivapalvelut
•	 ympärivuorokautinen päivystys
•	 ensihoidon palvelut
•	 erikoissairaanhoidon palvelut
•	 erikoisvastaanottojen palvelut esimerkiksi tähystykset, spiro-

metriat ja ravitsemusterapia 
•	 lastensuojelupalvelut
•	 kutsuntatarkastukset
•	 perustasoa vaativammat mielenterveys- ja päihdepalvelut 
•	 lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut
•	 lakisääteiset seulonnat, esimerkiksi mammografia ja irtoso-

lunäytteet
•	 terapiapalvelut esimerkiksi fysioterapia, jalkaterapia, toimin-

taterapia
•	 muu palvelutarpeen arviointia ja viranhaltijapäätöstä edel-

lyttävä palvelu
•	 virka-apupyyntöjen tekeminen

Potilaalle annettavan hoidon tulee olla lääketieteellisesti asianmu-
kaista ja sen tulee perustua yleisesti hyväksyttyihin hoitokäytän-
töihin kuten Käypä hoito -suositukset, STM:n yhtenäisen kiireet-
tömän hoidon perusteet (http://sorf.fi/doc/kiireeton_hoito_STM.
pdf) ja kiireellisen hoidon perusteet päivystysasetuksen (http://
www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20140782) sekä STM:n muis-

TERO TAKALO-ESKOLA
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tion mukaan https://stm.fi/documents/1271139/1365218/So-
siaali-+ja+terveysministeri%C3%B6n+asetus+kiireellisen+hoidon+
perusteista+ja+p%C3%A4ivystyksen+erikoisalakohtaisista+edellyt
yksist%C3%A4.pdf/3b00f921-0e30-4636-bb06-907e923a4221

17.1.9.2  Palveluntuotannon toteuttamisen   
    kuvaus

Palveluun katsotaan kuuluvaksi kokonaisvaltainen, suunnitelmal-
linen ja vaikuttava moniammatillinen perusterveydenhuollon vas-
taanottopalvelu, tähän liittyvä ohjaus ja valistus sekä tarpeenmu-
kainen yhteis- ja verkostotyö eri yhteistyökumppaneiden kanssa 
samassa laajuudessa kuin Jyväskylän yhteistoiminta-alueen ter-
veyskeskuksen terveysasemilla. Vastaanottotoimintaan sisältyvät 
lääkärien ja hoitajien diagnostiset ja hoidolliset arviot ja toimen-
piteet, pitkäaikaissairauksien seurantakäynnit, tarvittavat lähet-
teet, todistukset, lausunnot, kuntoutussuunnitelmat ja konsultaa-
tiot. Palveluun sisältyvät myös siedätyshoitojen antaminen sekä 
kuulontutkimusten tekeminen. Perusterveydenhuollon tavanomai-
nen päihde- ja mielenterveystyö (mm. audit-arviot, mini-interven-
tio, ajo-oikeusseuranta) sisältyy myös palveluun. Palveluntuotta-
ja hoitaa asiakkainaan olevat diabetespotilaat, poissulkien tyypin 
I diabeetikot sekä monipistoshoitoiset tyypin 2 diabeetikot, jot-
ka ohjataan tarvittaessa diabeteshoitajalle https://www.jyvasky-
la.fi/terveys/terveysasemat/erikoisvastaanotot/diabeteshoitaja.

Rokotusten ja injektioiden (mm. kausi-influenssarokotukset, mat-
kailijan rokotukset) toteuttaminen kuuluu palveluun. Palveluntuot-
tajan palveluvastuulle kuuluvat myös kansalliseen rokotusohjel-
maan kuuluvat tavanomaiset tehosterokotukset kuten esimerkiksi 
jäykkäkouristus- ja pneumokokkirokotteet. Palveluntuottaja tekee 
erillisen sopimuksen kansalliseen rokotusohjelmaan kuuluvien il-
maisten rokotteiden tilaamisesta sairaala-apteekista avoterveyden-
huollon palvelujohtajan kanssa. Palveluntuottaja voi halutessaan 
ohjata asiakkaitaan sekä osallistaa henkilöstöään osallistumaan 
keskitettyihin rokotustapahtumiin suhteutettuna palveluntuotta-
jan väestöpohjaan (esim. kausi-influenssa tai pandemiarokotus). 

Lakisääteisten vakuutusten piiriin kuuluvissa tapaturmatilanteissa 
(esim. työ- tai liikennetapaturmat) palveluntuottaja täyttää vahin-
koilmoituksen sekä laskuttaa suoraan vakuutusyhtiötä ja saa täl-
löin myös vakuutuskorvauksen itselleen. Käynnit ovat asiakkaal-
le maksuttomia. 

17.1.9.3  Lääkehoito

Palveluntuottaja käyttää toiminnassaan tarvitsemiensa lääkkeiden 
ja asiakkaille maksullisten rokotteiden hankinnassa haluamaan-
sa hankintakanavaa. Toimintaan liittyvät lääkkeet sekä niiden an-
taminen sisältyvät palveluun ja palveluntuottajalle maksettavaan 

palvelusetelin hintaan.  Palveluntuottajalta edellytetään THL:n oh-
jeistuksen mukaisesti voimassaolevaa lääkehoitosuunnitelmaa.

17.1.9.4  Päiväaikainen kiirevastaanotto 

Palveluntuottajalla tulee olla valmiudet hoitaa ensiapua tai tark-
kailua vaativia potilaita arkipäivisin, sekä lääkärin että sairaanhoi-
tajan tulee olla läsnä vastaanotolla virka-aikana (klo 8‒16). Mikäli 
potilas odottaa siirtokuljetusta esimerkiksi Ksshp:n yhteispäivys-
tykseen ja siirto ei toteudu ennen klo 16.00 niin sekä hoitajan ja 
lääkärin oltava paikalla siirtokuljetuksen saapumiseen asti. Kiireel-
linen hoito tulee järjestää potilaan terveydentilan ja tarpeen mu-
kaisesti. Päiväaikaisella kiirevastaanotolla hoidettavia asioita ovat 
esimerkiksi pienet tapaturmat, äkillisesti alkaneet tuki- ja liikun-
taelinvaivat, infektiosairaudet sekä lievät rintakivut ja rytmihäiri-
öt ilman tajunnan menetystä. Palveluntuottaja sitoutuu noudatta-
maan Keski-Suomen maakunnan hoidonporrastusta.  Välineistön 
ja laitteiston tulee soveltua ensiapu- ja tarkkailupotilaiden hoitoon. 
Palveluntuottajan tulee sopia ensihoidon kanssa siirtokuljetuksia 
koskevista käytännöistä. (http://www.jyvaskyla.fi/hatatilanteet_
ja_paivystys/sairaanhoito).

 

17.1.9.5 Keskitetty yhteispäivystys ja    
   siihen liittyvät tehtävät
Palveluntuottaja voi ohjata potilaan Keski-Suomen keskussairaa-
lan yhteispäivystykseen vain silloin, kun lääketieteelliset kriteerit 
täyttyvät. Yhteispäivystykseen ei ohjata potilaita, joiden terveyden-
tila ei edellytä keskussairaalaan lähettämistä. 

Perusterveydenhuollon virka-ajan ulkopuolinen päivystys tuote-
taan yhteispäivystyksessä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin toi-
mintana. Päivystys toteutetaan Ksshp:n tiloissa Keski-Suomen 
keskussairaalassa. Palveluntuottajan tulee sitoutua yhteistyökäy-
täntöihin sairaanhoitopiirin kanssa.

TERO TAKALO-ESKOLA
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17.1.9.6  Kuvantamis- ja     
    laboratoriotutkimukset

Perusterveydenhuollossa tavanomaisessa kliinisessä päätöksen-
teossa tarvittavat kuvantamistutkimukset (esimerkiksi natiivirönt-
genkuvat ja ultraäänitutkimukset sekä niihin liittyvät ohutneula-
näytteet) sisältyvät palveluun ja palveluntuottajalle maksettavaan 
korvaukseen. Palveluntuottaja vastaa kuvantamistutkimuksista ai-
heutuvista kustannuksista.
 
Perusterveydenhuollon vastaanottotoiminnan yhteydessä otetut 
laboratoriotutkimukset (mm. kemialliset, mikrobiologiset, sytolo-
giset tutkimukset sekä PAD:t ja irtosolunäytteet) sisältyvät palve-
luun ja palveluntuottajalle maksettavaan palvelusetelin hintaan. 
Myös pikadiagnostiikka ja vieritutkimukset (mm. verensokerimit-
taus, CRP, StrA, TNT, virtsan liuskatestit) sisältyvät palveluun ja 
palveluntuottajalle maksettavaan korvaukseen.
 
Tilaaja suosittelee käytettäväksi tilaajan hankintakanavia kuvan-
tamis- ja laboratoriotutkimuksissa. Mikäli palveluntuottaja halu-
aa käyttää omia järjestelmiään, sen tulee pystyä siirtämään sekä 
kuvantamis-, että laboratoriotutkimuksen tulokset Jyten käytössä 
olevaan potilastietojärjestelmään. 

17.1.10  Palveluntuottajan toimitiloja    
   koskevat vaatimukset

Palveluntuottajan tilojen tulee täyttää Aluehallintoviraston/Valviran 
toimitiloilta edellyttämät vaatimukset. Palveluntuottaja itse vastaa 
toiminnassa tarvittavista tutkimus- ja hoitovälineistä sekä -laitteis-
ta. Työ edellyttää luottamuksellisen työskentelyn mahdollistavan 
tilajärjestelyn tietoturva huomioiden. Tilojen tulee olla sellaisia, 
joissa asiakas voi asioida yksityisyyden suoja ja työntekijän tur-
vallisuus huomioiden. Asiakastapaamisilla voi olla mukana usei-
ta henkilöitä, joten tilojen tulee olla riittävän suuria myös verkos-
tojen tapaamisiin. Tietoturva-asiat tulee huomioida myös viestin 
välityksessä yhteistyötahojen välillä (esim. suojattu sähköposti).

Tiloissa on oltava nähtävillä palveluntuottajan nimeämät toimin-
nan vastuuhenkilöt, tieto-suojaseloste sekä potilasasiamiehen yh-
teystiedot. 

17.1.11  Potilasasiakirjat ja     
   asiakasrekisterinpidolle asetettavat
              edellytykset sekä käytettävät
              tietojärjestelmät

Palveluntuottajan tulee noudattaa huolellisuutta asiakas- ja poti-
lastietojen käsittelyssä ja varmistua siitä, että salassa pidettäviä 
tietoja käsitellään kulloinkin voimassa olevan henkilötietojen käsit-

telyä sääntelevän lainsäädännön ja rekisterinpitäjän tietosuojaoh-
jeiden mukaisesti. Jyväskylän kaupunki on palvelustelipalvelussa 
syntyvien asiakas- ja potilasasiakirjojen henkilötietolaissa tarkoi-
tettu rekisterinpitäjä. 

Palveluntuottaja toimii palvelusetelipalveluun liittyvien henkilötie-
tojen käsittelijänä rekisterinpitäjän lukuun. Palveluntuottajan tulee 
erityisesti huomioida henkilötietojen käsittelyssä EU:n 25.5.2018 
voimaan tulleen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) velvoitteet. 
Palveluntuottaja on velvollinen noudattamaan henkilötietojen kä-
sittelyä koskevia ehtoja (tuottajahakemuksen liitteenä palse.fi-por-
taalissa). Palveluntuottajan tulee hyväksyä henkilötietojen käsit-
telysopimuksen ehdot hakeutuessaan palveluntuottajaksi. Lisäksi 
tuottajan tulee hyväksyä Jyväskylän kaupungin perusturvapalve-
luiden tietosuojaohjeet (tuottajahakemuksen liitteenä palse.fi-por-
taalissa).

Palveluntuottajalla tulee olla nimettynä tietosuojasta sekä rekiste-
rinpidosta vastaava henkilö/henkilöt.

Palveluntuottajat käyttävät tilaajan potilastietojärjestelmää potilas-
tietojen kirjaamiseen ja tilastointiin. Palveluntuottaja tekee tilaajan 
kanssa sopimuksen potilastietojärjestelmän ja tarvittavien virtu-
aaliyhteyksien käytöstä.

Palveluntuottajien omien potilastietojärjestelmien käyttö voidaan 
mahdollistaa, kun tekniset valmiudet ostopalveluvaltuutuksen 
käyttöönottoon ovat olemassa. Ostopalveluvaltuutustoiminto mah-
dollistaa palveluntuottajalle asiakkaan tietojen katselun ja asiakir-
jojen arkistoinnin Kantaan rekisterinpitäjän lukuun. 

Avohoidon ilmoitusjärjestelmä Avohilmoon tuotetaan tiedot Ter-
veydenhuoltolaissa (1326/2010) määritellystä perusterveyden-
huollon avohoidon toiminnasta. Avohilmo-tiedot syntyvät potilas-
tietojärjestelmästä hoidon yhteydessä kirjatuista asiakastiedoista, 
joissa käytetään valtakunnallisesti yhdenmukaisia luokituksia ja 
koodistoja. Avohilmo-tiedot ovat osa THL:n valtakunnallista hoitoil-
moitusrekisteriä (Hilmo). Palveluntuottajan tulee toimittaa nämä 
tiedot joko käyttäen omaa tai tilaajan potilastietojärjestelmää.

Palveluntuottajan tulee tehdä ja tallentaa potilasasiakirjamer-
kinnät viipymättä. Merkinnät tulee tehdä viimeistään viiden vuo-
rokauden kuluessa siitä, kun potilas poistuu vastaanotolta, tai 
palvelutapahtuma muutoin päättyy. Potilasasiakirjamerkintöjen 
tekemisessä tulee noudattaa THL:n antamia ohjeita rakenteises-
ta kirjaamisesta. 

17.1.12  Palvelusetelin arvo 

Tilaaja maksaa palveluntuottajalle korvauksen tuotetuista vas-
taanottopalveluista. Korvaus perustuu tuottajalle aktivoitujen ja 
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voimassa olevien palveluseteleiden määrään. Palvelustelin arvo 
muodostuu sekä ikä- että asiakkaan asuinalueperusteisesta kor-
vauksesta. Korvaus on riippumaton tuotetun palvelun määrästä. 
Hankasalmen avosairaanhoidon palvelustelin arvo on 298,33 eu-
roa/listautunut asiakas/vuosi.

17.1.12.1  Vastuunjako

Palvelun sisällön kuvauksen lisäksi palvelusetelin hinnan lasken-
ta edellyttää kuvausta palvelun tuottamiseen liittyvästä vastuunja-
osta. Vastuunjako kuvaa minkä toiminnon tai palvelun kustannus 
on tilaajan vastuulla ja minkä palveluntuottajan vastuulla. Vas-
tuunjako sovitaan ja dokumentoidaan tuotto- ja kuluerittäin seu-

raavassa taulukossa esitetyllä tavalla. Taulukon mukaisesti tilaa-
jan vastuulla olevat asiat eivät sisälly palvelusetelin hintaan, vaan 
tilaaja vastaa kyseisten toimintojen järjestämisestä ja maksami-
sesta. Palveluntuottajan vastuulla olevista toiminnoista makse-
taan palveluntuottajalle Jyväskylän kaupungin toteutuneiden kus-
tannusten mukaisesti osana palvelusetelin hintana.

Mikäli taulukon mukaan sekä tilaaja että palveluntuottaja vastaa-
vat toiminnon järjestämisestä, tarkoittaa se resurssien järjestä-
mistä osittain tilaajan toimesta. Mikäli palveluntuottaja haluaa 
esimerkiksi uudenlaisen tai erilaisen toimintamallin vuoksi eri-
tyyppistä resursointia, joutuu palveluntuottaja maksamaan nämä 
kustannukset itse. 
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17.1.13  Laskutus

Palveluntuottaja muodostaa kuukausittain palse.fi portaalissa las-
kutusviitteen ja lähettää laskun tilaajalle omasta laskutusjärjes-
telmästään. Laskussa tulee näkyä edellä mainittu laskutusviite ja 
portaalin antama kokonaissumma/kuukausi. Maksuehto 14 vrk.

Laskutuksen perusteena on palvelusetelin kuukausikohtainen 
arvo, joka muodostuu palveluntuottajalle aktivoitujen ja voimassa 
olevien palveluseteleiden määrän mukaan. Laskutusaineisto muo-
dostetaan kunkin kuukauden viimeisenä päivänä.

Palveluntuottajan irtisanoutuessa laskutusperusteena käytetään 
yllä mainitun mukaisesti aktiivisten asiakkaiden määrää kuukau-
den viimeisenä päivänä. Erityistapauksissa viimeisen kuukauden 
laskutuksesta voidaan neuvotella erikseen (esimerkiksi tuottajan 
irtisanoutuessa).
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