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1. Soveltamisala 
 

Tätä sääntökirjaa noudatetaan, kun kunta järjestää säännöllisen ja tilapäisen kotihoidon 
palveluita asiakkailleen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain 
(569/2009) mukaisesti. Sääntökirjassa kunta asettaa palvelusetelilain 5 §:ssä tarkoitetut 
hyväksymiskriteerit palvelun tuottajille. Kunta velvoittaa, että palvelun tuottajat noudatta-
vat sääntökirjan määräyksiä.  

 

2. Määritelmät 
 

Määritelmät tässä sääntökirjassa: 
 

1. Palvelusetelillä tarkoitetaan palvelun järjestämisvastuussa olevan kunnan säännölli-
seen tai tilapäiseen kotihoitoon oikeutetulle kunnan asukkaalle myöntämää sitoumus-
ta, jonka mukaan se korvaa palvelun tuottajan palvelusetelissä mainitun palvelun kus-
tannukset kunnan ennalta määräämään arvoon asti. 

 
2. Kotihoidolla tarkoitetaan asiakkaan kotona tapahtuvaa henkilökohtaiseen hoivaan ja 

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

 
3. Asiakkaalla tarkoitetaan sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun 

lain 3 §:n 1 kohdassa tarkoitettua asiakasta sekä potilaan asemasta ja oikeuksista 
annetun lain 2 §:n 1 kohdassa tarkoitettua potilasta. 
 

4. Tulosidonnaisella palvelusetelillä tarkoitetaan palveluseteliä, jonka arvo määräytyy 
kunnan määrittelemien asiakkaan jatkuvien ja säännöllisten tulojen mukaan tai jonka 
arvo perustuu tulojen huomioon ottamiseen sosiaalihuoltolain 3 a luvussa säädetyllä 
tavalla. 

 
5. Kiinteähintaisella palvelusetelillä tarkoitetaan palveluseteliä, jonka arvoksi on määri-

telty hinta, joka on aina sama asiakkaan tuloista riippumatta. (tilapäinen kotihoito). 
 
6. Omavastuuosuudella tarkoitetaan sitä osuutta yksityisen palvelun tuottajan tuotta-

man palvelun hinnasta, jota kunnan myöntämän palvelusetelin arvo ei kata ja joka jää 
asiakkaan maksettavaksi. 

 
7. Palvelun tuottajalla tarkoitetaan yksityistä palvelun tuottajaa, joka täyttää kyseiselle 

toiminnalle yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa (922 /2011) ja yksityisestä 
terveydenhuollosta annetussa laissa (152/1990) asetetut vaatimukset. Kunta hyväk-
syy sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain 4 §:n mukaisesti palve-
luntuottajan säännöllisen ja/tai tilapäisen kotihoidon palvelun tuottajaksi. 

 
8. Lisäpalveluilla tarkoitetaan asiakkaan palvelu- ja hoitosuunnitelmaan kuulumattomia 

palveluita, jotka asiakas hankkii omaehtoisesti ja myös maksaa itse.  
 
9. Palvelusetelijärjestelmässä kunta ei tule sopimusosapuoleksi, kun palvelusta sovi-

taan, sillä kyseessä on kuluttajan asemassa olevan asiakkaan ja palvelun tuottajan 
välinen sopimus.  
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3. Asiakkaan asema ja oikeusturvakeinot 
 

3.1. Asiakkaan asema 
 

Kunta voi tarjota palveluseteliä palvelun hankkimiseksi asiakkaalle, joka täyttää säännölli-
seen tai tilapäiseen kotihoitoon pääsyn kriteerit.  
 
Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä hänelle tarjotusta palvelusetelistä. Tällöin kunnan tulee 
ohjata hänet kunnan muilla tavoin järjestämien palvelujen piiriin. 

 
Asiakkaan on annettava palvelusetelin myöntämistä varten tarvittavat tulotiedot. Asiak-
kaalle on annettava tieto siitä, mistä muualta ja mitä häntä koskevia tietoja voidaan hank-
kia asiakkaan suostumuksesta riippumatta. Asiakkaalle on varattava tilaisuus tutustua 
muualta hankittuihin tietoihin (esimerkiksi työeläkkeeseen) ja antaa tarpeellinen selvitys 
asiasta.  
 
Kun asiakas on valinnut palvelusetelin, hänen tulee ottaa yhteyttä kunnan hyväksymään 
palvelun tuottajaan. Asiakas tekee palvelun tuottajan kanssa sopimuksen palvelun hank-
kimisesta. Tätä sopimussuhdetta koskevat sopimuksen sisällön mukaan määräytyvät ku-
luttajaoikeuden ja sopimusoikeuden säännökset sekä oikeusperiaatteet.  
 
Asiakas antaa palvelun tuottajalle kunnalta saamansa palvelusetelipäätöksen sekä sen 
liitteenä olevan palvelu- ja hoitosuunnitelman. 
 
Asiakas on oikeutettu käyttämään palveluseteliä vain kunnan hyväksymän palvelun tuot-
tajan tuottamien, tämän sääntökirjan tarkoittamien palvelujen maksamiseen.   
 
Asiakas maksaa palvelun palvelusetelin ylittävältä osalta (omavastuuosuuden) sekä 
hankkimiensa lisäpalveluiden maksut palvelun tuottajalle heidän keskinäisen sopimuk-
sensa mukaisesti. 
 
Mikäli kunta lopettaa palvelusetelijärjestelmän, asiakkaan oikeus kotihoitoon säilyy. Täl-
laisessa tapauksessa asiakas ohjataan kunnan muihin palveluihin. 

 

3.2. Asiakkaan oikeusturvakeinot 
 

Asiakasta koskevat sosiaalihuollon asiakaslain ja potilaslain mukaiset oikeudet, kuten 
asiakkaan mielipiteen, itsemääräämisoikeuden ja osallistumisen huomioiminen; asiak-
kaan hyvä kohtelu, palvelu ja hoito; palvelu- ja hoitosuunnitelmien laadinta; molemmin-
puolinen tietojen antovelvollisuus ja tietojen asianmukainen käsittely sekä asiakkaan oi-
keusturvakeinojen käyttö. 
 
Asiakas voi hakea muutosta tulosidonnaisen palvelusetelin arvoa tai palvelusetelin arvon 
korottamista koskevaan päätökseen oikaisuvaatimuksella, joka osoitetaan kunnan moni-
jäseniselle toimielimelle (lautakunnalle). Muutoksenhakuohjeet annetaan päätöksessä. 
 
Asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus saamastaan kohtelusta sosiaalihuollon johtavalle 
viranhaltijalle. Asiakas voi myös olla yhteydessä palveluun liittyvistä epäkohdista potilas- 
tai sosiaaliasiamieheen ja/tai tehdä kantelun valvontaviranomaisille, kuten aluehallintovi-
rastolle (AVI). 
 
Asiakas voi antaa palvelun tuottajalle ja kunnalle palautetta palvelun laadusta sekä muis-
ta palveluun liittyvistä seikoista.  
 
Asiakkaan ja palvelun tuottajan välinen erimielisyys (esimerkiksi palvelun viivästys, virhe 
tai palvelun aiheuttama vahinko) voidaan saattaa kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. 
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Tällöin sopimusriidassa käytetään tulkinta-apuna kuluttajariitalautakunnassa muodostu-
nutta aikaisempaa ratkaisukäytäntöä. Myös muut kuluttajaviranomaiset, kuten kuluttajavi-
rasto, kuluttaja-asiamies ja kuluttajaneuvonta, ovat tältä osin toimivaltaisia. Asiakas voi 
myös nostaa asiasta kanteen käräjäoikeudessa. 
 
Erimielisyystilanteissa asiakkaan tulee ensisijaisesti ottaa yhteys palvelutuottajaan asian 
selvittämiseksi. 
 
Kunta ei voi periä palvelusetelin käyttäjältä asiakasmaksua palvelusta, joka sisältyy pal-
velusetelillä myönnettyyn palveluun.  
 

4. Palvelun tuottajaa koskevat yleiset velvoitteet 
 

Palvelun tuottajan tulee olla merkitty ennakkoperintärekisteriin.  
 
Palvelun tuottajan tulee täyttää yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa 
(922/2011) ja yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa (152/1990) asetetut vaa-
timukset. Sen tulee myös olla merkitty asianomaiseen aluehallintoviranomaisen ylläpitä-
mään rekisteriin tai sen tulee olla saanut aluehallintoviraonomaisen toimilupa kyseisessä 
kunnassa. 
 
Palvelun tuottajalla tulee olla voimassa potilasvahinkolain mukainen vakuutus tai muu 
vastuuvakuutus, jonka vakuutusmäärän voidaan, palvelutoiminnan laatu ja laajuus huo-
mioon ottaen, arvioida riittävän toiminnasta aiheutuvien henkilövahinkojen korvaamiseen, 
ja muut toiminnan edellyttämät voimassa olevat vakuutukset.  
 
Palvelun tuottajan palvelun tulee olla sisällöltään ja laadultaan vähintään tämän sääntökir-
jan mukainen. Palvelun tuottaja sitoutuu kuvaamaan kunnalle, miten sen henkilöstö ylläpi-
tää ammattitaitoaan. 
 
Palvelun tuottajalla tulee olla kirjallinen lääkehoitosuunnitelma (STM opas 2005:32) ja ni-
metty lääkehuollosta vastaava henkilö. Lisäksi sen henkilöstöllä tulee olla tarvittavat val-
miudet ja luvat lääkehoidon toteuttamiseen. 
 
Palvelun tuottaja on velvollinen toimittamaan kunnalle tästä sääntökirjasta ilmenevät tie-
dot ja selvitykset.  
 
Palvelun markkinoinnin tulee olla hyvän tavan mukaista ja täyttää kuluttajansuojalain vaa-
timukset. Hinnoista ilmoittamisen tulee tapahtua vertailukelpoisella tavalla siten, että asia-
kas voi vaivatta päätellä palvelun kokonaishinnan ja omavastuuosuuden. 

 
Palvelun tuottajalla tulee olla valmius verkkolaskutukseen. Ellei toisin ole etukäteen kirjal-
lisesti sovittu, laskutus tapahtuu verkkolaskutuksella. 
 
Palvelun tuottaja voi hankkia määrittämänsä osan palveluista alihankintana. Palvelun 
tuottaja vastaa alihankkijan työstä kuin omastaan, ja alihankkijoita koskevat samat vaati-
mukset kuin palvelun tuottajaa.  
 
Palvelun tuottajan tulee olla tavoitettavissa myös virka-ajan ulkopuolella.  
 
Palvelun tuottajan on informoitava palveluseteliä käyttävää asiakastaan siitä, että asiak-
kaan on itse korvattava aiheutuneet kustannukset joko täysimääräisenä tai heidän keski-
näisen sopimuksensa mukaisesti, mikäli asiakas jättää peruuttamatta sovitun palvelun tai 
ei ole paikalla sovitusti.  
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Palvelun tuottaja sitoutuu noudattamaan tämän sääntökirjan ehtoja siitä alkaen, kun pal-
velun tuottaja hyväksytään palvelusetelillä toteutettavan säännöllisen tai tilapäisen koti-
hoidon palvelun tuottajaksi.  
 
Palvelun tuottajan on noudatettava palvelun tuottajaa ja sen toimintaa koskevaa lainsää-
däntöä sekä kaikkia viranomaismääräyksiä ja ohjeita.  
 

5. Kunnan velvoitteet ja oikeudet 
 

Kunta toimii palvelujen järjestäjänä hyväksymällä palvelun tuottajiksi ne palvelun tuottajat, 
jotka täyttävät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain 5 §:n 1. mom:n 
kohtien 1–4 vaatimukset sekä kunnan asettamat muut vaatimukset ja ehdot, ja merkitsee 
hyväksymänsä palvelun tuottajat lain 4 §:n 3 mom:ssa tarkoitettuun luetteloon.  
 
Kunnan tulee ottaa palvelun tuottajan valintaa koskeva asia käsittelyyn yhden (1) kuu-
kauden kuluessa palvelun tuottajan ilmoittautumisesta. Kunnan on tehtävä päätös palve-
lun tuottajan hyväksymisestä tai hylkäämisestä kolmen (3) kuukauden kuluessa siitä, kun 
palvelun tuottaja on toimittanut kaikki hyväksyntään liittyvät asiapaperit. 
 
Kunta voi asettaa palvelun tuottajien hyväksymiskriteeriksi sen, että palvelusetelillä tuo-
tettava palvelu saa maksaa enintään tietyn euromäärän. 
 
Kunta voi lopettaa palvelujen järjestämisen palvelusetelillä, jolloin palvelun tuottajia kos-
kevat hyväksymispäätökset lakkaavat. 
 
Kunta päättää siitä, kuka on oikeutettu saamaan palvelusetelin kyseiseen palveluun. 
 
Kunnan on selvitettävä asiakkaalle tämän asema palveluseteliä käytettäessä, palve-
lusetelin arvo, palvelun tuottajien hinnat, omavastuuosuuden määräytymisen perusteet ja 
arvioitu suuruus sekä asiakasmaksu, joka määräytyy vastaavasta palvelusta sosiaali- ja 
terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain mukaan. 
 
Kunnalla on oikeus saada asiakkaalta tiedot, jotka vaikuttavat palvelusetelin myöntämi-
seen ja arvoon. 
 
Kunta ei vastaa palvelun tuottajan palvelujen saajalle aiheuttamista vahingoista, eikä se 
myöskään vastaa peruuntuneista palvelutapahtumista aiheutuneista kustannuksista. 
 
Kunta ei sitoudu osoittamaan asiakkaita palvelun tuottajalle. 

 

6. Palvelun laatuvaatimukset 
 

6.1. Palvelun yleiset vaatimukset 
 

Palvelun tuottajan palvelun tulee olla sisällöltään ja laadultaan vähintään tämän sääntö-
kirjan mukainen. Palvelun tuottaja on määritellyt ja dokumentoinut laatuvaatimuksensa 
sekä keskeiset laatutavoitteensa. Palvelun tuottajalla on pitkän tähtäimen toimintasuunni-
telma ja omavalvontasuunnitelma.  
 
Palvelun tuottajan tulee ottaa toiminnassaan huomioon asiakkaiden olosuhteet, yksilölli-
set tarpeet ja toimintakyky sekä ikä.  
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Palvelun tuottajan tulee perustaa toimintansa ikäihmisten palvelujen laatusuositukseen. 
Sen tulee myös muutoin noudattaa yleisesti hyväksyttyjä ja voimassa olevia ikäihmisten 
hoitoa sekä palvelua koskevia suosituksia. 
 
Palvelun tulee täyttää sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain ja 
potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mukaisesti oikeus hyvään sosiaalihuoltoon 
ja terveydenhuoltoon sekä hyvään kohteluun.  
 
Palvelun tuottajan kotihoitopalvelujen arvot ja toimintaperiaatteet on määritelty. Vastuut ja 
valtuudet (tehtävänkuvat) on määritelty kirjallisesti. 

 
Palvelun tuottaja laatii asiakasasiakirjat palvelutapahtuman yhteydessä. Palvelun tuotta-
jan tulee noudattaa huolellisuutta tietojen käsittelyssä ja huolehtia esimerkiksi siitä, että 
salassa pidettäviä tietoja käsitellään oikein. Palvelun tuottajan tulee käsitellä asiakirjoja 
siten kuin henkilötietolaissa (523/1999) ja laissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastie-
tojen käsittelystä (159/2007) sekä muussa sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännössä 
säädetään. Kunta on palvelusetelillä järjestettävässä palvelussa syntyvien potilas- ja 
asiakaskirjojen henkilötietolaissa tarkoitettu rekisterinpitäjä. 
 
Palvelun tuottajalta edellytetään hoitotyöhön liittyvien asiakastietojen ja työsuoritteiden 
kirjaamista omaan asiakastietojärjestelmäänsä sekä hoidon tason arviointijärjestelmän 
käyttöä seuraavien ohjeiden mukaisesti: 

 

 lainsäädännön edellyttämän hoitotyön kirjaaminen sekä asiakkaan kokonaistilanteen 
kirjaaminen hoidon kannalta  

 

 tehtyyn työhön kuuluvien suoritteiden, sisältäen myös HILMO-kirjaukset (sähköinen 
ohjelma, ilmaiseksi THL:ltä), kirjaaminen. 

 
 

6.2. Henkilöstö 
 

Kotihoidon henkilökunnalta edellytetään terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun 
lain (559/1994 ja asetus 564/1994) mukaista oikeutta harjoittaa terveydenhoitajan tai sai-
raanhoitajan ammattia tai terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen mu-
kaista oikeutta käyttää lähihoitajan, perushoitajan tai apuhoitajan nimikettä tai sosiaali-
huollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005 ja ase-
tus 608/2005) mukaista lähihoitajan tai mainitun lain siirtymäsäännösten mukaista vas-
taavaa pätevyyttä. 
 
Kun palvelun tuottaja palkkaa terveydenhuollon ammattihenkilöstöä, palvelun tuottaja si-
toutuu tarkistamaan henkilön tiedot Valviran ylläpitämästä rekisteristä. 
 
Sijaisilla tulee olla riittävä sosiaali- ja/tai terveysalan koulutus.  
 
Palvelu- ja hoitosuunnitelmassa määriteltyjä sairaanhoidollisia toimenpiteitä suorittaa en-
sisijaisesti sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja. Myös muu edellä mainittu ammattihenkilös-
tö voi suorittaa hoidollisia ja lääkehoitoon liittyviä toimenpiteitä, jos henkilöstöllä on asi-
aankuuluva perehdytys ja osaaminen tehtävien hoitamiseen. Henkilökunnan osaamisen 
tulee olla asiakkaiden hoidontarpeen edellyttämällä tasolla, ja henkilöstöllä tulee olla riit-
tävästi tietoa kohderyhmän sairauksista sekä niiden vaikutuksista toimintakykyyn ja toi-
mintakykyä ylläpitävistä työtavoista.   
 
Palvelun tuottajan on huolehdittava, että henkilökunnan tehtävänkuvat on määritelty tar-
kasti. 
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Palvelun tuottajan on huolehdittava henkilöstönsä ammattitaidon säilymisestä ja kehittä-
misestä sekä riittävästä täydennyskoulutuksesta. 
 
Henkilökunnan tulee sitoutua yhteistyöhön asiakkaan omaisten ja läheisten kanssa.  
 
Jos palvelun tuottajalla on työsuhteessa enemmän kuin kolme työntekijää, palvelujen 
vastuuhenkilöllä tulee olla sosiaali- ja/tai terveysalan korkeakoulututkinto tai vastaava tut-
kinto, riittävä johtamistaito sekä vähintään kolmen vuoden työkokemus vastaavista tehtä-
vistä. 
 
Henkilökunnalla tulee olla riittävä suomen kielen taito. 
 

7. Palvelun tavoite ja sisältö 
 

Kotihoidon tavoitteena on tukea asiakkaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja mahdolli-
simman itsenäistä kotona selviytymistä. Tavoitteena on lisäksi ylläpitää ja parantaa asi-
akkaiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Omaisia ja lähipiiriä tuetaan 
osallistumaan asiakkaan hoitoon sekä huolenpitoon.  
 
Palveluun sisältyy henkilökohtainen hoiva ja hygienia; hygieniaan liittyvät tehtävät; ravit-
semuksesta huolehtiminen; kodinhoidolliset tehtävät; asiakkaan turvallisuuteen ja esteet-
tömyyteen liittyvät asiat; henkisen ja fyysisen vireyden ylläpito ja huolehtimien; lääkehoi-
don toteutus ja seuranta lääkärin määräysten mukaisesti; terveyden edistämisen ja sai-
raanhoidon suunnittelu, toteutus, ohjaus ja neuvonta; pyykkihuoltoon liittyviä tehtäviä, ko-
din perussiisteyden ylläpitoon liittyvät tehtävät; yhteistyö ja neuvonta asiakkaan, omaisten 
ja muiden yhteistyötahojen kanssa sekä mahdollisesti yöhoito. 
 
Palvelun sisältö on määritelty tarkemmin palvelu- ja hoitosuunnitelmassa. Palvelun tuotta-
jan tulee huolehtia palvelusetelin myöntämispäätökseen liitetyn palvelu- ja hoitosuunni-
telman mukaisista palveluista. 
 
Palvelu- ja hoitosuunnitelman ajantasaisuus tarkistetaan ja arvioidaan aina, kun asiak-
kaan hoidontarve muuttuu ja vähintään puolen vuoden välein. Arviointi tehdään yhdessä 
kunnan kotihoidon henkilöstön kanssa. Yhteisellä arviokäynnillä tehdään tarpeen mukaan 
myös Rai-arviointi ja muut tarvittavat arvioinnit. 
 
Palvelun tuottajan tulee olla yhteydessä kuntaan, jos asiakkaan tilassa tapahtuu oleellisia 
palveluntarpeen muutoksia: asiakas ei enää tarvitse kaikkia niitä palveluita, jotka on pal-
velusetelipäätöksen yhteydessä arvioitu tarpeellisiksi, tai asiakkaan kuntoisuus on hei-
kentynyt, ja palveluita pitää lisätä tai ryhtyä muihin toimenpiteisiin. 
 
Kotihoidossa asiakkaan sairaanhoidollisesta toteuttamisesta vastaa kotihoidon lääkäri, 
terveyskeskuksen lääkäri tai muu lääkäri. Kokonaisvastuu palvelusetelillä tuotetusta sai-
raanhoidosta on aina palvelun tuottajan sairaanhoitajalla tai terveydenhoitajalla, joka toi-
mii lääkäriltä saatujen ohjeiden ja määräysten mukaisesti. 
 
Palvelun tuottajan tulee toteuttaa kotihoidon palvelu siten, että kun asiakas tarvitsee sekä 
kodinhoidollista että sairaanhoidollista apua, asiakas saa molemmat palvelut samalla 
käynnillä. 
 
Asiakkaalle tulee nimetä vastuuhoitaja heti asiakkaaksi tulon jälkeen, ja asiakas sekä tä-
män omainen tai läheinen ovat tietoisia, kuka vastuuhoitaja on. Vastuuhoitaja on pääasi-
allisesti vastuussa asiakkaan hoidosta. 
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Palvelun tuottajan tulee toteuttaa kotihoidon palvelu asiakkaan toimintakykyä edistävän 
työtavan mukaisesti siten, että asiakas käyttää ensisijaisesti omia voimavarojaan autta-
mistilanteissa sekä kotitöiden suorittamisessa ja säilyttää siten toimintakykynsä mahdolli-
simman hyvänä. 
 
Kunta järjestää asiakkaalle tarvittavat apuvälineet lääkinnällisen kuntoutuksen perusteella 
todetun yksilöllisen tarpeen perusteella. 

Asiakas saa kotikunnan hoitotarvikejakeluna sovitun määrän hoitotarvikkeita kunnan käy-
tännön mukaisesti. 
 
Palvelun tuottaja huolehtii siitä, että asiakas saa hänelle kuuluvat julkiset etuudet (esi-
merkiksi Kelan hoitotuen ja asumistuen). Asiakasta tulee tarvittaessa avustaa raha-
asioiden hoidossa. Raha-asioista vastaa asiakas itse tai hänen valtuuttamansa henkilö tai 
edunvalvoja. Tarvittaessa asiakasta avustetaan edunvalvojan hankinnassa.  
 
Palvelun tuottajan on otettava uusi asiakas vastaan kahden työpäivän sisällä palvelun ti-
laamisesta.  
 

8. Palvelusetelijärjestelmän asiakkaat  
 

Asiakkaat ovat henkilöitä, joiden toimintakyky on joko tilapäisesti tai pysyvästi alentunut 
niin, että he tarvitsevat kotona selviytyäkseen toisen henkilön apua päivittäisissä henkilö-
kohtaisissa toimissa ja hoidossa.  
 
Kohderyhmänä ovat kotihoidon asiakkaat, sekä sairaalasta kotiutuvat asiakkaat, joiden 
kotona selviytymisen edellytykset on selvitetty hoitoneuvottelussa. 
 
Palveluseteli voidaan myöntää asiakkaalle, joka täyttää kunnan kotihoitoon pääsyn kritee-
rit. Kunnan työntekijä on tehnyt asiakkaan palvelutarpeen arvioinnin sekä laatinut palvelu- 
ja hoitosuunnitelman, jossa on määritelty palvelun sisältö ja määrä. 
 
Säännöllisen kotihoidon palveluseteli 
 
Palveluseteli voidaan myöntää asiakkaalle, joka täyttää kunnan kotihoitoon pääsyn kritee-
rit. Kunnan työntekijä on tehnyt asiakkaan palvelutarpeen arvioinnin käyttäen Rai- toimin-
takyvyn arviointimittaria, sekä laatinut palvelu- ja hoitosuunnitelman, jossa on määritelty 
palvelun sisältö ja määrä. 
 
Jos kyseessä on sairaalasta kotiutuva asiakas, palvelun tuottajan tulee huolehtia siitä, et-
tä sairaalasta kotiin tuleva asiakas voidaan kotiuttaa turvallisesti eli palvelu käynnistyy 
asiakkaan kotiutushetkestä lukien. Asiakkaan hoitoon ei sallita katkoksia tai viivytyksiä. 
 
Tilapäisen kotihoidon palveluseteli 
 
Tilapäisen kotihoidon palveluseteli voidaan myöntää sairaalasta, poliklinikalta tai lääkärin 
vastaanotolta kotiutuvalle asiakkaalle, kun kyseessä on kertaluontoinen, pääsääntöisesti 
sairaanhoidollinen toimenpide, esimerkiksi avustaminen leikkauksen jälkeisessä pe-
rushoidossa ja pienet hoitotoimenpiteet, tai johonkin toimenpiteeseen liittyvä tapahtuma-
sarja, esimerkiksi silmätippojen laitto ennen kaihileikkausta. Asiakas voi saada tilapäisen 
kotihoidon palvelusetelin niissä tapauksissa, kun hän ei kuntoisuutensa vuoksi pysty käyt-
tämään terveyskeskuksen palveluja. 
 
Tilapäinen kotihoidon palveluseteli voidaan myöntää kotihoidon asiakkaille hoitoon ja 
huolenpitoon kunnan kotihoidon kriteerien mukaisesti. 
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9. Palvelusetelin arvo ja myöntäminen 
 

Säännöllisen kotihoidon palvelusetelit voidaan myöntää enintään vuodeksi kerrallaan. 
Palvelu- ja hoitosuunnitelman puolivuosittaisen tarkistuksen yhteydessä arvioidaan palve-
lusetelien tarve. Arviointi tehdään yhteistyössä kunnan työntekijän kanssa. 
 
Jos palveluntarve muuttuu, kunta arvioi uudelleen, onko palvelusetelin käyttö edelleen 
paras vaihtoehto asiakkaan hoidon ja huolenpidon toteuttamiseksi. Tällöin palveluseteli-
päätös voidaan perua ja asiakkaan palvelut järjestää muulla tavoin. 
 
Palvelusetelin arvoa on korotettava palvelusetelilain 7 §:n 1 momentissa säädettyä kor-
keammaksi, jos asiakkaan tai hänen perheensä toimeentulo tai asiakkaan lakisääteinen 
elatusvelvollisuus muutoin vaarantuu, taikka se on tarpeen muut huollolliset näkökohdat 
huomioon ottaen.  
 
Palvelusetelin arvosta ja arvon korottamisesta annetaan päätös asiakkaalle. 
 
Tilapäisen kotihoidon palveluseteli on kiinteähintainen, joten sen arvo on aina sama asi-
akkaan tuloista riippumatta. 
 
Tilapäinen palveluseteli myönnetään pääsääntöisesti noin kuukaudeksi. 
 
Tilapäinen palveluseteli voidaan myöntää myös kotihoidon asiakkaille, joiden luona käy-
dään säännöllisesti (esimerkiksi kaksi kertaa kuukaudessa). Asiakas ei vielä tarvitse vii-
koittaista apua, vaan selviää kotona esimerkiksi kontrollikäyntien turvin. 
 
Asiakasmaksulainsäädännössä osa palveluista, kuten vaikeavammaisten asumispalvelut, 
on säädetty asiakkaalle maksuttomiksi. Näissä palveluissa palvelusetelin arvo tulee mää-
rätä niin, että omavastuuosuus ei jää asiakkaan maksettavaksi. 
 
 

10. Asiakkaan ostamat lisäpalvelut 
 

Palveluseteli sisältää hoidon sekä huolenpidon palvelu- ja hoitosuunnitelman mukaisesti. 
Jos asiakas ostaa palvelun tuottajalta muuta palvelua, se on asiakkaan itse maksettavaa 
lisäpalvelua. Asiakkaan itsensä maksama lisäpalvelu voi olla esimerkiksi siivousta, ikku-
noiden pesua tai ruuan valmistusta.  
 

11. Sopimusehdot palvelun tuottajan ja asiakkaan väliseen sopimuk-
seen 

 

Palvelun tuottaja tekee asiakkaan tai hänen laillisen edustajansa kanssa sopimuksen 
palvelun hinnasta ja sisällöstä. Sopimuksessa on eritelty palveluseteliin kuuluva palvelu 
sekä palveluntuottajan ja asiakkaan vastuut sekä velvollisuudet. Asiakkaan omavastuu 
merkitään asiakkaan sopimukseen.  

 

Palvelun tuottajan tulee asiakkaan ja tuottajan välisessä kirjallisessa sopimuksessa sopia 
muun muassa raha-asioiden hoidosta sekä asiakkaan avainten hallinnasta. 
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11.1. Palvelukerran peruutus 
 

Palvelun tuottaja voi yksipuolisesti peruuttaa sovitun palvelukerran viimeistään seitsemän 
(7) päivää ennen palvelun tuottamiseen sovittua alkamisaikaa. 
 
Muissa tilanteissa palvelun tuottaja tiedottaa palvelun toteuttamisen esteestä asiakkaalle 
heti, kun se on palvelun tuottajan tiedossa, ja sopii korvaavasta avusta asiakkaan kans-
sa. 
 
Asiakas voi peruuttaa ennalta sovitun avustuskerran ilman veloitusta ilmoittamalla palve-
lun tuottajalle peruutuksesta viimeistään 24 tuntia ennen sovittua avustuskertaa. Myö-
hemmin peruttu tai peruuttamatta jätetty avustusaika katsotaan kokonaan toteutuneeksi. 
 
Asiakkaan tulee ilmoittaa yllättävästä tapahtumasta, kuten sairaalahoitoon joutumisesta, 
johtuvasta avustuskerran peruuntumisesta välittömästi tai heti, kun se on mahdollista. 
 
Palvelun peruutukseksi ei katsota vähäisiä ja asiakkaan sekä palvelun tuottajan yhdessä 
sopimia muutoksia palvelun toteuttamisen paikassa ja aikatauluissa. 

 

11.2. Palvelusopimuksen sopimuskausi ja irtisanominen 
 

Palvelusopimus voidaan tehdä koskemaan kertaluonteista yksittäistä palvelua, määrä-
ajaksi tai enintään asiakkaan kunnalta saaman palvelusetelin voimassaolon ajaksi. 
 
Kertaluonteinen palvelusopimus päättyy ilman irtisanomista, kun palvelu on tuotettu.  
 
Määräaikainen sopimus päättyy ilman irtisanomista sopimukseen merkittynä päättymis-
päivänä, tai se voidaan irtisanoa molemmin puolin. Irtisanomisaika on kaksi (2) viikkoa, ja 
irtisanominen on tehtävä kirjallisesti. 

 

11.3. Palvelun virhe ja viivästyminen 
 

Jos palvelu poikkeaa siitä, mitä palvelun sisällöstä ja laadusta on sovittu, siinä on virhe. 
Palvelun tuottajalla on todistustaakka siitä, että palvelu on suoritettu ammattitaitoisesti ja 
huolellisesti. 
 
Palvelussa on myös virhe, jos se ei vastaa niitä tietoja, jotka palvelun tuottaja on antanut 
palvelun sisällöstä tai suorituksestaan taikka muista palveluksen laatua tai hyväksikäyttöä 
koskevista seikoista, kun palvelusta on markkinoitu tai muuten ennen sopimuksentekoa, 
ja joiden voidaan olettaa vaikuttaneen asiakkaan päätöksentekoon. Sama koskee palve-
lua suoritettaessa annettuja tietoja, joiden voidaan olettaa vaikuttaneen asiakkaan pää-
töksentekoon. Palvelussa on niin ikään virhe, jos palvelun tuottaja ei ole antanut asiak-
kaalle tietoa sellaisesta seikasta, josta tämän olisi pitänyt olla selvillä ja josta tämä perus-
tellusti saattoi olettaa saavansa tiedon.  

 
Palvelun toteuttamisen aikatauluraameista sovitaan yksilöllisessä palvelusopimuksessa. 
Palvelu on viivästynyt, jos palvelua ei toteuteta sovitussa aikataulussa. 
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11.4. Palvelun viivästyminen ja virheen seuraamukset 
 

11.4.1. Oikaisu ja hyvitys  
 

Palvelun tuottajalla on oikeus oikaista palvelun virhe ja viivästyksestä (avustajan myöhäs-
tymisestä) aiheutunut haitta omalla kustannuksellaan, jos palvelun tuottaja tarjoutuu te-
kemään sen viipymättä asiakkaan ilmoittaessa virheestä tai viivästyksestä ja asiakas 
suostuu oikaisuun (esimerkiksi henkilökohtaisen avun toteuttaminen sovittuna ajankohta-
na palvelun tuottajan omalla kustannuksella). Virhe- ja viivästystilanteissa asiakkaalla on 
aina oikeus vaatia palvelun tuottajalta sopimuksen täyttämistä. 
 
Jollei virhettä tai viivästystä voida oikaista tai sitä ei tehdä kohtuullisessa ajassa siitä, kun 
asiakas ilmoitti viivästyksestä tai virheestä, asiakkaalla on oikeus saada hyvitystä tai 
asiakas voi teettää saamatta jääneen palvelun toisella palvelun tuottajalla sopimusrikko-
muksen tehneen palvelun tuottajan kustannuksella. 

 

11.4.2. Sopimuksen purku 
 

Asiakas saa purkaa sopimuksen ilman irtisanomisaikaa palvelun tuottajan virheen tai vii-
västyksen vuoksi, jos sopimusrikkomus on olennainen. (Esimerkiksi työntekijä ei saavu 
lainkaan työpaikalle, eikä palvelun tuottaja ilmoita tästä asiakkaalle tai järjestä välittömästi 
korvaavaa apua; työntekijä laiminlyö olennaisesti sovitun avun toteuttamisen; työntekijä 
esiintyy työpaikalla päihtyneenä, rikkoo turvallisuusmääräyksiä tai tekee palvelua suorit-
taessaan rikoksen, tai sopimusrikkomukset ovat toistuvia). 

 

11.4.3. Vahingonkorvaus  
 

Asiakkaalla on oikeus korvaukseen välittömästä vahingosta, jonka hän kärsii palvelun-
tuottajan viivästyksen tai virheen vuoksi. Palvelun tuottaja ei ole vastuussa viivästyksen 
aiheuttamista vahingoista, jos palvelun tuottaja osoittaa, että viivästys johtuu hänen vai-
kutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä, jota hänen ei kohtuudella voida 
edellyttää ottaneen huomioon sopimusta tehtäessä ja jonka seurauksia hän ei myöskään 
kohtuudella olisi voinut välttää eikä voittaa.  
 
Asiakkaalla on oikeus saada korvausta palvelun viivästymisen tai virheen aiheuttamista 
välillisistä vahingoista vain silloin, kun viivästys tai virhe johtuu palvelun tuottajan puolella 
olevasta huolimattomuudesta. 
 
Asiakas on aina velvollinen toimimaan siten, etteivät viivästyksen tai virheen aiheuttamat 
vahingot lisäänny aiheettomasti hänen toimiensa tai laiminlyöntiensä seurauksena. 
 

11.5. Reklamaatio ja palaute  
 

Asiakkaan pitää ilmoittaa palvelun tuottajalle palvelun viivästymisestä tai havaitsemas-
taan virheestä kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun hän havaitsi viivästyksen tai virheen. 
Palvelun tuottajan palveluihin liittyvät reklamaatiot on esitettävä suoraan palvelun tuotta-
jalle. Asiakas saa edellä sanotun estämättä vedota palvelun virheeseen ja viivästykseen, 
jos palvelun tuottaja on menetellyt törkeän huolimattomasti tai kunnianvastaisesti ja arvot-
tomasti. Palvelun tuottajan tulee vastata reklamaatioon viivytyksettä ja pääsääntöisesti 
kirjallisesti. 
 
Asiakas voi antaa palvelun tuottajalle ja kunnalle palautetta palvelun laadusta sekä muis-
ta palveluun liittyvistä seikoista. Palautetta käytetään palvelun tuottajan toiminnan laadun 
ja asianmukaisuuden arviointiin. Palautteeseen tulee, asiakkaan pyynnöstä, vastata viivy-
tyksettä ja pääsääntöisesti kirjallisesti. 
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Palautetta tulee käyttää palvelun tuottajan toiminnan laadun ja asianmukaisuuden arvi-
ointiin.  
 

12. Palveluiden laskutus 
 

12.1.  Kunta 
 
Kunta maksaa palvelun tuottajalle palvelusetelien arvon ja toteutuneen palvelun mukai-
sen summan laskua vastaan. Laskutusjakso on yksi kuukausi. Palvelusetelilaskutus tulee 
toimittaa kunnalle kuukauden 10. päivään mennessä.  
 
Lisäksi palvelun tuottaja toimittaa kunnalle kuukauden 10. päivään mennessä asiakkaan 
kuittauksella varustetut palveluraportit asiakkaan saamasta palvelusetelillä järjestetystä 
palvelusta tuntitietoineen (palvelupäivä, kellonajat ja toimenpiteet).   
 
Palveluraporttiin tulee olla merkitty myös asiakkaan poissaolojen alkamis- ja päättymis-
päivät tilastointia varten.  
 
Maksuajat: 

                  
                     Maksuaika on 14 vrk laskun saapumisesta lukien. 

 
Laskuihin ei lisätä laskutus- yms. lisiä. 
 
Laskuna käytetään verkkolaskua, ellei muuta ole kirjallisesti sovittu. 
 
Kunta maksaa 50 prosenttia palvelusetelin arvosta yllättävästä tapahtumasta, kuten sai-
raalahoitoon joutumisesta, johtuvasta yhden avustuskerran peruuntumisesta. Kyseessä 
tulee olla avustuskerta, jonka peruutusta asiakas ei ole pystynyt kohtuudella suorittamaan 
viimeistään 3 tuntia ennen suunnitellun avustuskerran alkua. Palvelun tuottaja ei voi las-
kuttaa asiakkaalta kyseisen avustuskerran omavastuuosuutta. 
 
Kunta ei maksa muista peruuntuneista käynneistä. 
 
Palvelun tuottajan tulee toimittaa kunnalle asiakkaan hoitopalaute kertaluontoisista tai 
määrätyn ajan kestävistä hoitopalveluista kahden viikon kuluessa hoidon päättymisestä. 
Hoitopalautteen tulee olla kunnan käytettävissä, ennen kuin lasku maksetaan.   
 
Jos asiakkaan ja palvelun tuottajan sopima hinta palvelusta on pienempi kuin palve-
lusetelin arvo, kunta on velvollinen suorittamaan enintään asiakkaan ja palvelun tuottajan 
sopiman hinnan palvelun tuottajalle. 
 

12.2. Asiakas 
 

Palvelun tuottaja laskuttaa asiakasta setelin arvon ylittävältä osalta (omavastuuosuus) 
sekä asiakkaan ostamat palvelu- ja hoitosuunnitelmaan kuulumattomat lisäpalvelut sopi-
mansa mukaisesti. 
 
Mikäli asiakas laiminlyö omavastuuosuuden maksamisen taloudellisten vaikeuksien 
vuoksi, palvelun tuottajan tulee ottaa yhteyttä palvelusetelin myöntäneeseen viranhalti-
jaan asian selvittämiseksi heti, kun ongelmia ilmenee. 

 
Asiakkaalla on palvelussa esiintyneen virheen tai viivästyksen perusteella oikeus (velvol-
lisuus) pidättyä hyväksymästä palvelun tuottajan palvelusuoritusta siltä osin kuin palvelua 
ei ole suoritettu asianmukaisesti. Toisin sanoen asiakkaan ei tule allekirjoituksellaan hy-
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väksyä palveluraporttia tältä osin. Palvelun tuottajalla on mahdollisuus antaa vastine kun-
nalle. Jos kunta hyväksyy vastineen, kyseiseen avustuskertaan (avustuskertoihin) liittyvä 
palvelusetelin arvo suoritetaan palvelun tuottajalle. 
 
Palveluseteliä voi käyttää vain palvelu- ja hoitosuunnitelman mukaisiin palveluihin.  

 
Laskutus tapahtuu 15 minuutin tarkkuudella.  
 
Palvelun tuottaja voi laskuttaa asiakasta joko täysimääräisenä tai heidän keskinäisen so-
pimuksensa mukaisesti, mikäli asiakas jättää sovitun palvelun peruuttamatta tai ei ole 
paikalla sovitusti. Asiakkaan laskuihin ei lisätä laskutus- yms. lisiä. 

 

13. Laadun hallinta ja valvonta   
 

Kunta, aluehallintovirasto sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira 
toimivat yksityisten sosiaalipalvelujen sekä yksityisen terveydenhuollon lupa- ja valvonta-
viranomaisina. 
 
Kunta valvoo hyväksymiensä palvelun tuottajien palvelujen laatua ja varmistaa, että pal-
velujen laatu täyttää palvelusetelilain sekä sääntökirjan mukaiset kriteerit. 
 
Palvelun tuottaja hyväksyy kunnan tekemät asiakaspalautekyselyt palveluseteliä käyttä-
ville asiakkailleen. 
 
Palvelun tuottaja toimittaa kunnalle henkilöstöluettelon vakansseineen tai nimikkeineen, 
tehtäväkuvineen sekä koulutustietoineen. 
 
Palvelun tuottaja kerää asiakaspalautetta, ja se dokumentoidaan. Palautetta hyödynne-
tään toiminnan kehittämisessä. Palveluntuottaja luovuttaa kunnalle tiedot suorittamistaan 
asiakaspalautekyselyistä. 
 
Palvelun tuottajan tulee raportoida kunnalle neljännesvuosittain palvelusetelillä tuotettua 
palvelua koskevista valituksista, kanteluista, hoitovahinkoilmoituksista ja reklamaatioihin 
johtaneista syistä sekä niiden seurauksena tehdyistä toimenpiteistä. 
 
Palvelun tuottajan tulee informoida kuntaa tarjoamiensa palvelujen laadunvalvonnasta 
sekä hoitopalveluihin liittyvästä potilasturvallisuudesta. 
 
Palvelun tuottajan tulee oma-aloitteisesti ilmoittaa kunnalle olennaisista toiminnan ja pal-
velun muutoksista. Tällaisia muutoksia ovat muun muassa toiminnan lopettaminen, toi-
minnan keskeyttäminen, vastuuhenkilön vaihtuminen sekä yhteistietojen ja palveluhin-
naston muutos.  
 
Kunnalla on oikeus tarkistaa palvelun tuottajan taloudelliset edellytykset ja luottotiedot 
yleisesti käytetyistä rekistereistä. 
 
Palvelun tuottajan tulee laatia vuosittain toimintakertomus, joka sisältää muun muassa 
keskeisten laatutavoitteiden toteutumisen, henkilöstöluettelon vakansseineen tai nimik-
keineen, koulutustietoineen sekä tehtäväkuvineen sekä tiedon täydennyskoulutuksesta ja 
säännöllisten sekä tilapäisten asiakkaiden määrät sekä tilinpäätöksen. Toimintakertomus 
tulee toimittaa kunnalle maaliskuun loppuun mennessä. 
 
Lisäksi palvelun tuottajan tulee vuosittain toimintakertomuksen yhteydessä toimittaa seu-
raavat asiakirjat: 
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 veroviranomaisen todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus ja selvitys sii-
tä, että verovelkaa koskeva viranomaisen hyväksymä maksusuunnitelma on tehty  

 vakuutusyhtiön todistus potilasvahinkolain mukaisen tai muun riittävän vastuuvakuu-
tuksen voimassaolosta 

 työeläkekassan ja/tai vakuutusyhtiön todistus eläkevakuutuksen voimassaolosta 
 

14. Rekisterinpito ja salassapito 
 

14.1. Rekisterinpito 
 

Kunta on palvelusetelillä järjestettävässä palvelussa muodostuvien asiakastietojen henki-
lötietolaissa tarkoitettu rekisterinpitäjä. Muodostuvat asiakirjat, esimerkiksi asiakaskerto-
mukset, ovat kunnan asiakirjoja, vaikka palvelun tuottaja laatii, säilyttää ja arkistoi ne.  
 
Palvelun tuottajalla tulee olla edellytykset tietoturvalliseen rekisterinpitoon, ja kunnalla tu-
lee olla mahdollisuus päästä palvelun tuottajan kunnan lukuun pitämiin asiakasrekisterei-
hin. 

 
Palvelun tuottaja on velvollinen noudattamaan asiakirjojen säilyttämisessä, hävittämises-
sä ja arkistoinnissa vastaavia kunnallista toimintaa koskevia säännöksiä ja ohjeita (muun 
muassa laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 
(159/2007) ja laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999)). Jos palvelun tuotta-
ja laatii toiminnassaan asiakirjoja manuaalisesti, palvelujen järjestämisen ja toteuttamisen 
kannalta olennaiset tiedot (yhteenveto) on tallennettava aina kunnan omaan asiakas- tai 
potilasrekisteriin viimeistään, kun palvelutapahtuma päättyy.  
 
Palvelun tuottajan ja kunnan tulee sopia käytännöstä, jolla turvataan, että palvelujen jär-
jestämisen ja toteuttamisen kannalta tarpeelliset tiedot siirtyvät osapuolelta toiselle palve-
lutapahtuman eri vaiheissa. Tämä mahdollistaa sen, että jokaisen asiakkaan asiakirjat 
muodostavat hänen hoitonsa tai huoltonsa kannalta välttämättömän jatkuvan kokonai-
suuden, johon hoitoa ja huoltoa koskevat ratkaisut tulee perustaa. 
 
Palvelun tuottaja on velvollinen pitämään asiakasasiakirjat ajan tasalla. Palvelujen järjes-
tämisen ja toteuttamisen kannalta olennaiset tiedot on tallennettava viimeistään palvelu-
tapahtuman päättyessä. 

 
Asiakkaan asiakirjat tulee toimittaa kunnalle, kun asiakkaan palvelu päättyy. 
 
Palvelun tuottajalla tulee olla nimetty tietosuojavastaava ja rekisterinpidosta vastaava 
henkilö. 
 

14.2. Salassapito 
 
Palvelun tuottajan ja sen alihankkijan työntekijät, muut työntekijät palvelussuhteen laa-
dusta riippumatta sekä opiskelijat ovat vaitiolovelvollisia asiakkaittensa asioista. Vaitiolo-
velvollisuus on voimassa myös sopimuksen päätyttyä. Palvelun tuottaja on velvollinen ot-
tamaan huomioon salassapitoa koskevat määräykset alihankintasopimuksia tehdessään. 
 
Palvelun tuottaja vastaa myös siitä, että asiakkaan tietoja pääsevät käsittelemään vain ne 
henkilöt, joiden työtehtävien kannalta se on välttämätöntä ja jotka ovat allekirjoittaneet sa-
lassapitosopimuksen. 
 
Henkilökunnalle tulee järjestää säännöllisesti tietoturva- ja tietosuojakoulutusta. 
 
Kunta sitoutuu pitämään salassa palvelun tuottajan liike- ja ammattisalaisuudet. 
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15. Muut erityiset määräykset 
 

15.1. Tietojen anto ja vastuuhenkilöt 
 
Palvelun tuottaja ja kunta sitoutuvat antamaan toisilleen tiedot näiden palvelujen piiriin 
kuuluvasta toiminnastaan, sen muutoksista ja kehittämissuunnitelmista.  
 
Kunta ja palvelun tuottaja asettavat nimeltä tai asemaltaan henkilön tai henkilöt, jotka 
toimivat yhteyshenkilöinä ja vastuuhenkilöinä sääntökirjan toteuttamisessa sekä ilmoitus-
ten vastaanottajina. Vastuuhenkilön vaihtumisesta on ilmoitettava kunnalle tai palvelun 
tuottajalle. 
 

15.2. Hintojen muutos 
 
Palvelun tuottajan ilmoittamat hinnat ovat voimassa 31.12. Tämän jälkeen mahdolliset 
seuraavaa vuotta koskevat uudet hinnat pyydetään toimittamaan kunnalle lokakuun lop-
puun mennessä. Hintojen tarkastamisen perusteena voivat olla henkilökustannusten ja 
yleisen kustannustason muutos. 
 

16. Verotus 
 

16.1. Tuloverotus 
 

Palveluseteli on saajalleen veroton etuus. Verottomuus edellyttää, että palveluseteli on 
myönnetty selvästi määriteltyihin palveluihin, se on henkilökohtainen eikä sitä voi siirtää 
toiselle henkilölle. Palveluseteli ei voi myöskään olla asiakkaalle maksettavaa rahaa, jon-
ka käytön hän itse määrittelisi. 

 
Palveluseteliä käytettäessä asiakkaan omavastuu ei oikeuta kotitalousvähennykseen tu-
loverotuksessa. 

 

16.2. Arvonlisäverotus 
 

Arvonlisäverolain 34 §:n mukaan veroa ei suoriteta terveyden- ja sairaanhoitopalvelun 
myymisestä. Arvonlisäverolain 37 §:n mukaan veroa ei suoriteta sosiaalihuoltona tapah-
tuvasta palvelujen ja tavaroiden myymisestä. 

 

17. Sääntökirjan muuttaminen 
 

Kunnalla on oikeus tehdä muutoksia tämän sääntökirjan ja sen liitteiden sisältämiin mää-
räyksiin. Kunta ilmoittaa palvelun tuottajalle muutoksista kirjallisesti välittömästi päätök-
sen tekemisen jälkeen. Mikäli palvelun tuottaja ei halua tulla sidotuksi muuttuneisiin sään-
töihin, sen tulee ilmoittaa siitä kunnalle kirjallisesti kuudenkymmenen (60) päivän kulues-
sa muutosilmoituksen lähettämisestä. Mikäli kunnalle ei toimiteta edellä mainittua ilmoi-
tusta, palvelun tuottaja sitoutuu noudattamaan muuttuneita ehtoja muutosilmoituksessa 
mainitusta päivästä lukien, mutta kuitenkin aikaisintaan kuusikymmentä (60) päivää muu-
tosilmoituksen toimittamisesta. 
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18. Hyväksymisen peruutus 
 

Kunnan tulee peruuttaa palvelun tuottajan hyväksyminen välittömästi ilman irtisanomisai-
kaa, mikäli 
 

 hyviä hoito- ja palvelukäytäntöjä ei noudateta 

 laissa ja tässä sääntökirjassa hyväksymiselle asetetut edellytykset eivät enää täyty 

 palvelun tuottaja ei noudata sääntökirjan ehtoja kunnan kirjallisesta kehotuksesta 
huolimatta 

 palvelun tuottaja on tullut maksukyvyttömäksi, ei ole kyennyt hoitamaan laskujaan 
eräpäivään mennessä, on aloittanut akordimenettelyn, on asetettu selvitystilaan tai on 
välittömässä vaarassa tulla asetetuksi selvitystilaan 

 palvelun tuottaja tai joku sen johtoon kuuluva henkilö on tuomittu syyllisenä elinkeino-
toimintaan liittyvässä rikoksessa. 

 
Kunnan tulee peruuttaa palvelun tuottajan hyväksyminen, jos palvelun tuottaja pyytää hy-
väksymisensä peruuttamista. Peruuttaminen voidaan tehdä pääsääntöisesti aikaisintaan 
3 kuukauden kuluttua peruuttamispyynnöstä. 
 
Kunta voi perua palvelun tuottajan hyväksymisen, jos palvelun tuottajaa ei ole kunnan 
seurantaraporttien perusteella käytetty kertaakaan vuoden aikana. 
 

19. Palvelusetelin myöntäjän riippumattomuus 
 

Kunnan puolesta palvelusetelin myöntämisestä päättänyt henkilö ei voi olla hoidosta tai 
sosiaalipalvelusta vastaavana henkilönä tai hallinnollisessa luottamusasemassa palvelun 
tuottajalla. Palvelusetelin myöntäneellä henkilöllä ei myöskään saa olla merkittävää omis-
tusta, eikä hän saa käyttää merkittävää päätösvaltaa palvelun tuottajassa tai palvelu tuot-
tajan kanssa samaan konserniin kuuluvassa yhteisössä (yli 10 prosenttia osakkeista, 
osuuksista tai äänivallasta). Omistusrajoitus ei koske palvelun tuottajaa, jonka osakkeilla 
käydään kauppaa arvopaperipörssissä.  

 

20. Sitoumuksen voimassaoloaika  
 

Tämä sääntökirja on voimassa toistaiseksi.  
 

21. Noudatettava sovellettava lainsäädäntö 
 

Palveluun sovelletaan Suomen lainsäädäntöä.  
 
 
 
 
 

LIITTEET:  
 

Liite 1. Hakemus kotihoidon palvelusetelituottajaksi (sis. liitteet: henkilöstölomake ja hintalomake) 
Liite 2. Kotihoidon palvelusetelin toimintaperiaate lyhyesti 
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                                                                                 Liite 1 

 

 

 

 
 

 
 

 

HAKEMUS KOTIHOIDON PALVELUSETELITUOTTAJAKSI 

  
Yrityksemme hakee kotihoidon palvelusetelituottajaksi.  

 

Vakuutamme, että antamamme tiedot ovat oikeita ja asianmukaisia. Olemme lukeneet kotihoi-
don palvelusetelin sääntökirjan sekä sen liitteet ja sitoudumme noudattamaan niiden sisältöä. 

 

 
 
Paikka ja päiväys __________________________________________ 
 
 
 
Allekirjoitus ja nimenselvennys 
(Henkilö, jolla on yrityksen allekirjoitusoikeus)  

 
 
  __________________________________________ 
 

 
 
HAKEMUKSEN PALAUTUSOSOITE  
 

Limingan kunta 
Kotihoito/ Anneli Suutari 
Iivarinpolku 6 
91900 Liminka 
 
Lisätietoja saa tarvittaessa:  
Hoito- ja hoivatyönjohtaja 
Riitta Ruottinen 
etunimi.sukunimi@liminka.fi 
puh. 050 363 1339 

Palvelusetelituottajaksi hakeudutaan tällä hakulomakkeella. Hakeminen 
on mahdollista ympäri vuoden. Kaikki sääntökirjan edellytyksiin sitoutu-
neet sekä pyydetyt, asianmukaiset ja kriteerit täyttävät liitteet toimitta-
neet palvelun tuottajat hyväksytään palvelusetelituottajiksi. Palvelun 
tuottajalle lähetetään päätös hyväksytyksi tulemisesta. Hyväksytyt pal-
velun tuottajat merkitään palvelusetelituottajalistalle, jonka asiakas saa 
internetistä ja/tai kunnan työntekijältä.  

mailto:etunimi.sukunimi@liminka.fi
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Palvelun tuottajaa koskevat tiedot (Täyttäkää huolella kaikki tämän sivun tiedot!): 
 

Palvelun tuottaja 
 
 

Y-tunnus 
 
 

Osoite 
 
 

Palvelusta vastaava johtaja 
 
 

Puhelinnumero 
 
 

Yhteyshenkilö (nimi, joka laitetaan hyväksyttyjen palvelun tuottajien listaan) 
 
 

Puhelinnumero 
 
 

Sähköpostiosoite 
 
 

www-osoite 
 
 

 
Yrityksemme tarjoaa: 
 
Säännöllistä kotihoitoa     Kyllä  Ei 
 
Tilapäistä kotihoitoa      Kyllä  Ei 
 
 
Voiko yrityksenne antaa palvelua myös yöaikaan   Kyllä  Ei  
 
 
    
 
Henkilökunnan kielitaito 
 

 suomi 
 

 ruotsi 
 

 muu, mikä ____________________________________ 
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Palvelun tuottajan on toimitettava kunnalle seuraavat liitteet: 
  
 

Aluehallintoviraston todistukset (kopiot) kuulumisesta  
sekä terveydenhuollon palvelujen antajien rekisteriin  
että sosiaalipalvelujen antajien rekisteriin 
    
Ennakkoperintärekisteriote   

    

Veroviranomaisen todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus ja  
selvitys siitä, että verovelkaa koskeva viranomaisen hyväksymä maksu- 
suunnitelma on tehty  

     

Vakuutusyhtiön todistus lakisääteisistä vakuutusmaksuista;  
potilasvahinkolain mukainen tai muu riittävä vastuuvakuutus    
 

Työeläkekassan ja/tai vakuutusyhtiön todistus eläkevakuutuksen  
ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys  
siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus  
on tehty       

 

YEL-vakuutustodistus (vuosittain toimitettava)    
 

Henkilöstöluettelo vakansseineen tai nimikkeineen sekä  
koulutustietoineen ja tehtäväkuvineen, liite    
 
Omavalvontasuunnitelma      
 
Ajantasainen lääkehoitosuunnitelma     
 
Palveluseteliyrittäjän toiminta-ajatus ja toimintasuunnitelma   
 
Palvelun hinta, liite      
 
 
 
 
 
Liite 1.1  Henkilöstölomake 
Liite 1.2  Hintalomake 
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Palvelun tuottaja          Henkilöstölomake Liite 1.1  

Toimintayksikkö         
 

 

Tietojen antajan nimi 
ja puh.nro         

Liitä tämän lomakkeen liitteeksi henkilökunnan tehtä-
vänkuvat. 

         

         

Henkilökunta  
(sis. oppisopimusopiskelijat)          

Nimike/vakanssi Henkilön nimi Hoitotyön koulutus Vakituinen Sijainen 
Koko- 
aikainen 

Osa-
aikainen 
(%) 

Työaika 
t/pv *) 

Määräaikainen 
ajalle   

                            -   

                            -  

                            -  

                            -  

                            -  

                            -  

                            -  

                            -  

                            -  

                            -  

                            -  
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      LIITE 1.2 

 
 
Palvelun tuottajan nimi  _________________________________ 
 
 
 
HINTATIEDOT 
 

   
Säännöllinen koti-

hoito €/tunti 

 
Tilapäinen kotihoito 

€/tunti 

 
Tilapäinen kotisai-
raanhoito €/tunti 

Arkisin   7.00 – 18.00    

Arkisin 18.00 – 22.00    

Arkisin 22.00 – 7.00    

Lauantaisin   7.00 – 18.00    

Lauantaisin 18.00 – 22.00    

Lauantaisin 22.00 – 7.00    

Sunnuntaisin, 
pyhinä ja aattoina 

7.00 – 18.00    

Sunnuntaisin, 
pyhinä ja aattoina 

18.00 – 22.00    

Sunnuntaisin,  
pyhinä ja aattoina 

22.00 – 7.00    

 
 

Tilapäinen kotihoidon käyntihinta   __________ € 
 
 
Mahdolliset matkakulut  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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      LIITE 2 
 

KOTIHOIDON PALVELUSETELIN TOIMINTAPERIAATE LYHYESTI 
 

Palvelusetelin myöntäminen 
 

Palveluseteliä voidaan tarjota asiakkaalle, joka täyttää säännöllisen tai tilapäisen kotihoi-
don kriteerit. Asiakas voi kieltäytyä hänelle tarjotusta palvelusetelistä, jolloin kunta järjes-
tää hänelle palvelun muulla tavoin. Jos asiakas ottaa palvelusetelin käyttöönsä, hän (tai 
hänen edustajansa) ottaa yhteyttä kunnan hyväksymään palvelusetelituottajaan. 
 
Asiakas ja palvelun tuottaja tekevät palvelusopimuksen palvelu- ja hoitosuunnitelman 
mukaisista palveluista. Sopimukseen voidaan merkitä myös asiakkaan haluamat lisäpal-
velut. 
 
Asiakkaan saama palveluseteli (päätös tms.) kattaa palvelusetelin arvolla palvelun tuotta-
jan hinnan joko osittain tai kokonaan.   
 
Asiakas toimittaa kunnalta saamansa päätöksen sekä palvelu- ja hoitosuunnitelman pal-
velun tuottajalle. Palvelun tuottaja laskuttaa kuntaa palvelusetelin perusteella setelin ar-
voon asti. Palvelun tuottaja laskuttaa setelin arvon ylimenevän osan suoraan asiakkaalta 
palvelusopimuksessa sovittuna ajankohtana. 
 

Laskutus  
 

Palveluseteliä voi käyttää vain palvelu- ja hoitosuunnitelman mukaiseen palveluun. Palve-
lusetelillä ei siis voi maksaa muita palvelun tuottajan tarjoamia palveluita.  

 
Palvelun tuottaja laskuttaa kuntaa palvelusetelin perusteella setelin arvoon asti asiakkaan 
hoitopäiviltä. Palvelun tuottajan tulee lähettää lasku ja palveluraportti asiakkaan poissa-
olotietoineen kunnalle seuraavasti: 
 
 

Kunta Pvm Lasku: 
Verkkolaskutusosoite 

Palveluraportin 
lähetysosoite 

Yhteyshenkilö 

     

     

     

     

     
 

 
 
     

 


