
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 IKÄIHMISTEN TEHOSTETUN 
PALVELUASUMISEN PALVELU-

SETELIN SÄÄNTÖKIRJA 
Palvelutuotantolautakunta 19.12.2018 

    
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

Sisällys 
1. Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta.................................................................... 3 

1.1. Sääntökirja ja sen soveltamisala ........................................................................................ 3 

1.2. Sääntökirjan muuttaminen .................................................................................................. 3 

1.3. Sääntökirjan voimassaoloaika ............................................................................................ 3 

2. Määritelmät .................................................................................................................................... 3 

3. Palveluntuottaja ............................................................................................................................. 4 

3.1. Palveluntuottajaksi hakeutuminen ja palveluntuottajien valvonta .................................... 4 

3.2. Palveluntuottajan hyväksyntä ............................................................................................. 5 

3.3. Palveluntuottajan hyväksymisen peruutus ........................................................................ 5 

3.4. Palveluntuottajaa koskevat yleiset velvoitteet ................................................................... 5 

4. Asiakkaan asema ja oikeusturvakeinot ....................................................................................... 7 

4.1.      Asiakkaan asema ........................................................................................................ 7 

4.2.      Asiakkaan oikeusturvakeinot ...................................................................................... 8 

5. Palvelusetelin arvo ja myöntäminen ............................................................................................ 9 

6. Asiakastietojen käsittely, dokumentointi, arkistointi ja salassapito ..................................... 9 

7. Palvelun laskutus kuntayhtymältä ja asiakkaalta ..................................................................... 10 

7.1. Kuntayhtymä ...................................................................................................................... 10 

7.2. Asiakas ............................................................................................................................... 11 

8. Vastuut ja vakuutukset ................................................................................................................ 11 

9. Palvelusetelillä tuotetut palvelut ikäihmisten tehostetussa palveluasumisessa....................... 11 

9.1  Palvelun sisältö ja palvelun vähimmäisvaatimukset ....................................................... 11 

10. Asiakastietojärjestelmä ............................................................................................................. 19 

11. Palvelusetelin arvo tehostetussa palveluasumisessa ............................................................ 19 

11.1. Palvelusetelin arvo ........................................................................................................ 19 

11.2. Saattohoito ..................................................................................................................... 19 

12. Hintojen muutokset tehostetussa palveluasumisessa ............................................................ 20 

13. Laskutus kunnalta ja asiakkaalta ............................................................................................. 20 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

1. Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta  
 
 

 
1.1.Sääntökirja ja sen soveltamisala 

 
Sääntökirjalla tarkoitetaan asiakirjaa, jolla kuntayhtymä asettaa palvelusetelilain 
5§:ssä tarkoitetut hyväksymiskriteerit palvelun tuottajille. Kuntayhtymä velvoittaa 
palvelun tuottajat jatkuvasti noudattamaan sääntökirjan määräyksiä. 

 
Sääntökirjaa noudatetaan, kun kuntayhtymä järjestää asiakkailleen palveluja 
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain (569/2009) (jatkossa 
palvelu- setelilaki) mukaisesti. 

 
Yksityinen palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan tämän sääntökirjan vaatimuk-
sia siitä alkaen, kun palveluntuottaja hyväksytään palvelusetelituottajaksi. 

 
Sääntökirja ei ole sopimus kuntayhtymän ja palveluntuottajan 
välillä. 

 
Itse palvelua tuotettaessa sitä koskevan sopimuksen osapuolina ovat palvelun- 
tuottaja ja asiakas. Sopimuksen sitoumukset ja vastuut eivät kohdistu kuntayhty-
mään. 

 
1.2.Sääntökirjan muuttaminen 

 
Kuntayhtymällä on oikeus tehdä muutoksia tämän sääntökirjan ja sen liitteiden 
sisältämiin määräyksiin. Kuntayhtymä ilmoittaa palveluntuottajalle muutoksista 
kirjallisesti välittömästi päätöksen tekemisen jälkeen. Mikäli palveluntuottaja ei 
halua tulla sidotuksi muuttuneisiin sääntöihin, sen tulee ilmoittaa siitä kuntayhty-
mälle kirjallisesti kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa muutosilmoituksen lä-
hettämisestä. Mikäli kuntayhtymälle ei toimiteta edellä mainittua ilmoitusta, pal-
veluntuottaja sitoutuu noudattamaan muuttuneita ehtoja muutosilmoituksessa 
mainitusta päivästä lukien, mutta kuitenkin aikaisintaan kuusikymmentä (60) päi-
vää muutosilmoituksen toimittamisesta. 

 

 
 

1.3.Sääntökirjan voimassaoloaika 
 

Tämä sääntökirja on voimassa toistaiseksi. 
 

2. Määritelmät 
 

Tässä sääntökirjassa 
 



1.  Asiakkaalla tarkoitetaan sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 
annetun lain 3 §:n 1 kohdassa tarkoitettua asiakasta ja potilaan asemasta ja 
oikeuksista annetun lain 2 §:n 1 kohdassa tarkoitettua potilasta. 

 
2.  Palvelusetelillä tarkoitetaan järjestämisvastuussa olevan kuntayhtymän 
sosiaali- ja terveyspalvelun saajalle myöntämää sitoumusta (= viranomais-
päätös palvelusetelin myöntämisestä) korvata palvelujen tuottajan antaman 
palvelun kustannukset kunnan ennalta määräämään arvoon asti. Palve-
luseteli on yksi tapa järjestää kuntayhtymän lakisääteisiä sosiaali- ja tervey-
denhuoltopalveluja. Tämän vuoksi asiakkaan asemaan vaikuttavat samat eri-
tyislainsäädännön säännökset kuin muillakin tavoin järjestetyissä sosiaali- ja 
terveyden- huoltopalveluissa. Palvelusetelin käyttäjällä on kuitenkin muista 
järjestämistavoista poiketen oikeus valita haluamansa kuntayhtymän hyväk-
symä palvelun tuottaja. 

 
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009) säätelee palve-
lusetelin käyttöä. Palvelusetelilakia sovelletaan palvelusetelin käyttämiseen 
kuntien järjestämissä sosiaali- ja terveyspalveluissa. Lakia sovelletaan aino-
astaan yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen hankkimiseksi. Tämän vuoksi 
lakia ei voi soveltaa julkisyhteisöjen tuottamien palvelujen hankkimiseen. Pal-
velusetelijärjestelmässä kuntayhtymä ei tule sopimusosapuoleksi palvelusta 
sovittaessa, sillä kyseessä on kuluttajan asemassa olevan asiakkaan ja pal-
velun tuottajan välinen sopimus. 

 
3. Palveluntuottaja on palvelusetelijärjestelmän puitteissa palvelua tuottava, yk-

sityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa (152/1990) tai yksityisten 
sosiaalipalvelujen valvonnasta annetussa laissa (603/1996) tarkoitettu pal-
velun tuottaja. Palvelun tuottaja sitoutuu täyttämään palvelusetelilain 
(569/2009) 5 §:n mukaiset yleiset ehdot. 

 
4. Tulosidonnaisella palvelusetelillä tarkoitetaan palveluseteliä, jonka arvo mää-

räytyy kuntayhtymän määrittelemien asiakkaan jatkuvien ja säännöllisten tu-
lojen mukaan tai jonka arvo perustuu tulojen huomioonottamiseen sosiaali-
huoltolain 3 a luvussa tai sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista an-
netun lain 10 a - 10c §:ssä säädetyllä tavalla; 

 
5.  Omavastuuosuudella tarkoitetaan sitä osuutta yksityisen palvelun tuottajan 

tuottaman palvelun hinnasta, jota kuntayhtymän myöntämän palvelusetelin 
arvo ei kata ja joka jää asiakkaan maksettavaksi. 

 
6. Palveluntuottaja lähettää kuukausittain selvityksen toteutuneista hoitopäivistä 

saa toteutuneen ja hyväksytyn tilitysaineiston perusteella maksun kunnalta 
asiakkaalle antamistaan palveluista.  

 

3. Palveluntuottaja 
 

3.1.Palveluntuottajaksi hakeutuminen ja palveluntuottajien valvonta 
 

Palveluntuottajaksi hakeudutaan kirjallisesti toimittamalla auktorisointilomake liit-
teineen palvelutuotantolautakunnalle. Auktorisointilomakkeen liitteet; 
 

- luettelo palveluista 
- palveluhinnasto 
- todistus verojen maksamisesta 
- verohallinnon rekisteröinti-ilmoitus 
- todistus yrittäjän eläkevakuutuksesta 
- ote kaupparekisteristä 
- viimeisin tilinpäätös asiakirjoineen 
- toimintasuunnitelma 



- selvitys tuottajan käyttämistä alihankkijoista 
- omavalvontasuunnitelma 
- voimassa oleva valvontaviranomaisen toimilupa (AVI / Valvira) 

 
 

Palveluntuottajan tulee toimittaa vaaditut liitteet kerran vuodessa kuntayhtymälle. 
 

Kuntayhtymällä on valvontavelvollisuus tuottajan suorittamaan toimintaan. Kun-
tayhtymä valvoo hyväksymiensä palveluntuottajien palvelujen laatua ja varmis-
taa, että palvelujen laatu täyttää palvelusetelilain sekä sääntökirjan mukaiset kri-
teerit. 

 

 
 

3.2. Palveluntuottajan hyväksyntä 
 

Kuntayhtymä hyväksyy palvelusetelijärjestelmän piiriin kuuluvat palveluntuottajat 
palvelusetelilain edellyttämällä tavalla palvelutuotantolautakunnassa. 
 
 

3.3. Palveluntuottajan hyväksymisen peruutus 
 

Mikäli kuntayhtymä hallinnollisin päätöksin lopettaa palvelujen järjestämisen pal-
velusetelillä tai muuttaa palvelusetelin käytölle asetettuja ehtoja, kuntayhtymällä 
on oikeus peruuttaa palvelun tuottajan hyväksyminen ja poistaa palveluntuotta-
jan nimi hyväksyttyjen palvelutuottajien listalta kolmen kuukauden kuluttua pää-
töksenteosta. 

 
Kuntayhtymällä on oikeus peruuttaa palveluntuottajan hyväksyminen välittömästi 
ilman irtisanomisaikaa, mikäli 

 
-  hyviä palvelukäytäntöjä ei noudateta 
- laissa ja tässä sääntökirjassa hyväksymiselle asetetut edellytykset eivät täyty 
-  palveluntuottaja ei noudata sääntökirjan ehtoja 
- palveluntuottaja on tullut maksukyvyttömäksi, ei ole kyennyt hoitamaan las-

kujaan eräpäivään mennessä, on aloittanut akordimenettelyn, on asetettu 
selvitystilaan tai on välittömässä vaarassa tulla asetetuksi selvitystilaan 

- palveluntuottaja tai joku sen johtoon kuuluva henkilö on tuomittu elin- 
keinotoimintaan liittyvässä rikoksessa. 

 
Kuntayhtymällä on oikeus peruuttaa palveluntuottajan hyväksyminen, jos palve-
luntuottaja pyytää hyväksymisensä peruuttamista. Hyväksynnän peruuttamisen 
jälkeen ko. palveluntuottaja ei voi vastaanottaa palvelutilauksia, joiden maksami-
seen käytetään palveluseteliä. Palveluntuottajan tulee huolehtia niiden palveluti-
lausten perumisesta, jotka se oli ehtinyt sopia ennen hyväksynnän peruutta-
mista. 
 

3.4.Palveluntuottajaa koskevat yleiset velvoitteet 
 

Palveluntuottajan on noudatettava palveluntuottajaa ja sen toimintaa koskevaa 
lainsäädäntöä sekä kaikkia viranomaismääräyksiä ja ohjeita. 

 
Palvelujen tuottajan tulee täyttää kulloinkin voimassa olevat, sitä koskevat erityis-
lainsäädännön edellytykset. Tässä tapauksessa erityislainsäädännöllä tarkoite-
taan erityisesti yksityisestä terveydenhuollosta annettua lakia (152/1990) tai 
yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annettua lakia (603/1996). Palvelua 
tuottavan yksikön kohdalla edellytysten täyttyminen on tarkastettu yksikön perus-
tamisvaiheessa. Perustamisluvan myöntää toimivaltainen aluehallintovirasto 
(AVI) tai Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira. 

 



Sellaiset palveluntuottajat, jotka eivät harjoita ympärivuorokautista sosiaalipal-
velutoimintaa tekevät toimiluvan hakemisen sijaan ilmoituksen yksityisen sosiaa-
lipalvelun tuottamisesta ja toiminnan aloittamisesta vanhuspalvelujohtajalle ja hei-
dät merkitään kuntayhtymän palveluntuottajien rekisteriin. Yrittäjä tekee itse il-
moituksen toiminnan aloittamisesta aluehallintoviranomaiselle. 

 
Sellaiset palveluntuottajat, joiden toimintana on kotipalvelun tukipalvelut, voivat 
tehdä ilmoituksen toiminnasta vanhuspalvelujohtajalle ja heidät merkitään kun-
tayhtymän rekisteriin. 

 
Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan tämän sääntökirjan ehtoja siitä alkaen, 
kun palveluntuottaja hyväksytään palvelusetelillä toteutettavan palvelun palve-
luntuottajaksi. 

 
Palveluntuottajan tuottamien palvelujen on jatkuvasti vastattava vähintään sitä ta-
soa, jota edellytetään vastaavalta kunnalliselta toiminnalta. Samoin palvelun tuot-
tajan on toteutettava asiakkaansa oikeuden laadultaan hyvään terveyden- ja 
sairaanhoitoon sekä sosiaalipalveluihin. Käytännössä kuntayhtymä hyväksyy pal-
velun tason siinä vaiheessa, kun se valitsee tietyn palveluntuottajan mukaan pal-
velusetelijärjestelmään ja ottaa tältä asiaa koskevan sitoumuksen. 
 
Palveluntuottaja tarkistaa palvelusetelipäätöksestä asiakkaan palvelusetelin voi-
massaolon ja käytettävissä olevan määrän ennen palvelutilauksen vastaanotta-
mista. Palveluntuottajalla ei ole laskutusoikeutta, jos asiakkaalla ei ole ollut voi-
massaolevaa palveluseteliä. 

 
Palveluntuottaja tekee asiakkaan kanssa palvelusopimuksen palvelun hinnasta 
ja sisällöstä. Lisäksi sopimuksessa on eritelty palveluntuottajan ja asiakkaan vas-
tuut sekä velvollisuudet. Asiakkaan omavastuu merkitään asiakkaan sopimuk-
seen. 

 
Tarjottavien palvelujen hintatiedot ilmoitetaan tilaajan palvelutuottajarekisterissä. 
Hintatiedot tulee toimittaa asiakkaalle hänen pyynnöstään myös kirjallisessa muo-
dossa. Kunta ei vastaa peruuntuneista palvelutapahtumista aiheutuneista kustan-
nuksista. 
 
Palveluntuottajan        tulee        olla        merkitty        ennakkoperintärekisteriin.  
 
Kuntayhtymällä on oikeus vaatia palvelun tuottajaa toimittamaan kirjalliset todis-
tukset tai muun riittävän näytön siitä, että tässä kohdassa mainitut yleiset edel-
lytykset 
täyttyvät.  
 
Kuntayhtymällä on oikeus tarkistaa palveluntuottajan taloudelliset edellytykset ja 
luot- totiedot yleisesti käytetyistä rekistereistä. 

 
Palveluntuottaja sitoutuu ottamaan ja pitämään voimassa toimintansa edellyt-
tämät riittävän kattavat vakuutukset vahinkojen varalta. Mahdolliset vahingot kor-
vataan ensisijaisesti palveluntuottajan vakuutuksesta ja viime kädessä palvelun-
tuottaja vastaa niistä vahingonkorvauslain mukaisesti. Kuntayhtymä ei vastaa pal-
veluntuottajan palvelujen saajalle aiheuttamista vahingoista. Jos asiakas tarvitsee 
muuta palvelua palveluntuottajan virheestä johtuvasta syystä tai toimenpiteen 
suorittamisen virheellisyyden vuoksi, vastaa aiheutuvista kustannuksista palve-
luntuottaja. 

 
Palvelun markkinoinnin tulee olla hyvän tavan mukaista ja täyttää kuluttajansuo-
jalain vaatimukset. 

 
Palveluntuottajalla on mahdollisuus käyttää alihankkijoita. Palvelusetelihakemuk-
sessa on esitettävä selvitys tuottajan käyttämistä alihankkijoista. Palveluseteliha-
kemuksen tekijä vastaa alihankinnasta kuten omasta toiminnastaan.  



 
Palveluntuottaja ei saa RAY:n tukea eikä muuta yhteiskunnan avustusta toimin-
taan, jossa tuottaa palveluja palvelusetelillä. 

 
Palveluntuottajan tulee informoida kuntayhtymää vuosittain tarjoamiensa palvelu-
jen laadun valvonnasta sekä hoitopalvelujen osalta potilasturvallisuudesta. Kun-
tayhtymää tulee erityisesti informoida asiakkaiden ja potilaiden tekemistä rek-
lamaatioista ja korvausvaatimuksista, reklamaatioihin johtaneista syistä ja niiden 
johdosta tehdyistä toimenpiteistä. 

 
Palveluntuottajan tulee raportoida kuntayhtymälle vuosittain palvelusetelillä tuo-
tettua palvelua koskevista valituksista, kanteluista ja hoitovahinkoilmoituksista sa-
moin kuin kaikkia edellä mainittuja koskevista ratkaisuista ja toimenpiteistä. 

 
Palveluntuottaja sitoutuu toimittamaan kalenterivuosittain kuntayhtymälle raportin 
edellisen vuoden toiminnastaan, joka sisältää yhteystiedot, tiedot henkilökunnan 
määrästä, koulutustasosta, täydennyskoulutuksesta ja lääkehoidon osaamisen 
varmistamisesta sekä asiakkaiden määrästä. Toimintakertomus tulee toimittaa 
kuntayhtymälle maaliskuun loppuun mennessä. 

 
Palveluntuottajan on tiedotettava kuntayhtymää toiminnassa tapahtuvista olen-
naisista muutoksista. Palvelun tuottamiseen vaikuttavien olosuhteiden muutok-
sista (esim. viivytys, este, keskeytys) sekä vastuuhenkilöiden tai yhteystietojen 
muuttumisesta on ilmoitettava sopimuksen vastuuhenkilölle kirjallisesti (myös 
sähköposti käy) viipymättä sen jälkeen, kun muutos on havaittu tai muutoin to-
dennäköinen. 

 
Palveluntuottaja sitoutuu huolehtimaan siitä, että palveluntuottaja taikka sen joh-
tohenkilö tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävä henkilö ei ole syyllisty-
nyt rikosrekisteristä ilmenevällä lainvoimaisella tuomiolla laissa julkisista hankin-
noista 53 §:ssä mainittuun rikokseen tai tekoon tai sanotun lain 54 §:n mukaiseen 
laiminlyöntiin. 
 
Palveluntuottaja huolehtii henkilöstönsä perehdyttämisestä, ammattitaidon säily-
misestä ja kehittämisestä ja riittävästä täydennyskoulutuksesta. Henkilöstöllä on 
oltava riittävä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito. 

 
Palveluntuottaja noudattaa kaikkien työntekijöiden työsuhteissa Suomessa voi-
massa olevaa alan valtakunnallista työehtosopimusta sekä alan työturvallisuutta 
koskevia säännöksiä. 

 
Palveluntuottajan toimitilojen on jatkuvasti täytettävä turvallisuusmääräykset 
niin että yksikössä huolehditaan asiakkaiden turvallisuudesta lain ja viranomais-
ten määräysten mukaisesti. Samoin toimitilojen on täytettävä lain edellyttämät 
palveluntuottajalle asetetut hyväksymisedellytykset.  Liikuntarajoitteisella, esimer-
kiksi pyörätuolia käyttävällä asiakkaalla tulee olla esteetön pääsy palvelun tuotta-
jan toimitiloihin. 

 
Palveluntuottajalle ei osoiteta asiakkaita asiakkaan asuin-
kunnan toimesta. 
 

4. Asiakkaan asema ja oikeusturvakeinot 
 

4.1.Asiakkaan asema 
 

Asiakkaan asemaan sovelletaan palvelusetelilakia, sosiaalihuollon asiakkaan 
asemasta ja oikeuksista annettua lakia sekä potilaan asemasta ja oikeuksista an-
nettua lakia. 

 



Kuntayhtymä päättää siitä, kuka on oikeutettu saamaan palvelu-
setelin. 

 
Palvelusetelin avulla järjestetyn palvelun aloittaminen edellyttää, että Oulunkaa-
ren kuntayhtymän sosiaalityöntekijä/palveluohjaaja on tehnyt palvelutarpeen arvi-
oinnin, laatinut palvelu- ja hoitosuunnitelman ja asiakkaan palvelun sisältö ja 
määrä on määritelty sekä palvelujohtaja on tehnyt palvelupäätöksen. 

 
Mikäli asiakas täyttää palvelun saantikriteerit, kuntayhtymä voi tarjota palvelu-
seteliä palvelun hankkimiseksi asiakkaalle. Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä hä-
nelle tarjotusta palvelusetelistä. Palvelusetelipäätöksellä kuntayhtymä sitoutuu 
maksamaan kustannuksia enintään myönnetyn palvelusetelin arvoon asti. Asiak-
kaan palvelu- ja hoitosuunnitelmassa voi olla sekä palvelusetelillä järjestettävää 
palvelua, että muulla tavalla järjestettyä palvelua. Kuntayhtymän on selvitettävä 
asiakkaalle tämän asema palveluseteliä käytettäessä, palvelusetelin arvo ja 
myönnettävän palvelun sisältö. 

 
Asiakkaan valittua palvelusetelin asiakas vastaa yksityisten palveluntuottajien 
palvelujen piiriin hakeutumisesta. Palveluseteliasiakas valitsee itsenäisesti (tai 
edellä mainitun edustajan avustuksella) itselleen palveluntuottajan Oulunkaaren 
kuntayhtymän hyväksymien yksityisten palveluntuottajien joukosta.  

 
Asiakas tai edellä mainittu edustaja tekee palveluntuottajan kanssa sopimuksen 
palvelun hankkimisesta. Tätä sopimussuhdetta koskevat sopimuksen sisällön mu-
kaan määräytyvät kuluttajaoikeuden ja sopimusoikeuden säännökset sekä oi-
keusperiaatteet. Palvelusetelijärjestelmässä kuntayhtymä ei tule sopimusosapuo-
leksi. Kyseessä on kuluttajan asemassa olevan asiakkaan ja palveluntuottajan 
välinen sopimus. 

 
Asiakas antaa palveluntuottajalle kuntayhtymältä saamansa palvelusetelipäätök-
sen sekä palvelusuunnitelman. 

 
Asiakas on oikeutettu käyttämään palveluseteliä vain kuntayhtymän hyväksymän 
palveluntuottajan tuottamien, tämän sääntökirjan tarkoittamien palvelujen mak-
samiseen. Mikäli asiakas tilaa palvelua yli palvelusetelin arvon, hän vastaa itse 
yli menevistä kustannuksista. 

 
Asiakas voi vaihtaa palveluntuottajaa tai tilata palvelua useammalta palvelutuot-
tajalta palvelusetelipäätöksen voimassaolon aikana. 

 
Mikäli kuntayhtymä lopettaa palvelusetelijärjestelmän, asiakkaan oikeus myön-
nettyyn palveluun säilyy. Tällaisessa tapauksessa kuntayhtymä järjestää palvelun 
muulla tavalla. 
 
4.2.Asiakkaan oikeusturvakeinot 

 
Asiakasta koskevat sosiaalihuollon asiakaslain mukaiset oikeudet, kuten asiak-
kaan mielipiteen, itsemääräämisoikeuden ja osallistumisen huomioiminen; asiak-
kaan hyvä kohtelu, palvelu ja hoito; palvelu- ja hoitosuunnitelmien laadinta; 
molemminpuolinen tietojen antovelvollisuus ja tietojen asianmukainen käsittely 
sekä asiakkaan oikeusturvakeinojen käyttö. 

 
Erimielisyystilanteissa asiakkaan tulee ensisijaisesti ottaa yhteys palveluntuotta-
jaan asian selvittämiseksi. 

 
Asiakas voi antaa palveluntuottajalle ja kuntayhtymälle palautetta palvelun laa-
dusta sekä muista palveluun liittyvistä seikoista. Annettuun palautteeseen palve-
luntuottajan tulee vastata joko välittömästi tai kahden viikon kuluessa asian kiireel-
lisyydestä riippuen. Vastaus palautteeseen on annettava kuntayhtymälle kirjalli-
sesti sekä asiakkaalle hänen valitsemallaan tai toivomallaan tavalla. 

 



Asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus saamastaan kohtelusta.  Asiakas voi 
myös olla yhteydessä palveluun liittyvistä epäkohdista sosiaaliasiamieheen ja/tai 
tehdä kantelun valvontaviranomaisille, kuten aluehallintovirastolle (AVI) tai ylim-
mille laillisuusvalvontaviranomaisille. 

 
Asiakkaan ja palveluntuottajan välistä sopimussuhdetta koskevat sopimuksen si-
sällön mukaan määräytyvät kuluttaja- ja sopimusoikeuden säännökset ja oi-
keusperiaatteet. Asiakkaalla on oikeus käyttää kuluttajaoikeuden mukaisia oi-
keusturvakeinoja reklamaatiotilanteessa ja saattaa asiakkaan ja palveluntuottajan 
välinen erimielisyys (esimerkiksi palvelun viivästys, virhe tai palvelun aiheuttama 
vahinko) kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. 

 

5. Palvelusetelin arvo ja myöntäminen 
 
 

Kuntayhtymä päättää palvelusetelin arvosta ja sen muu-
toksista. 

 
Jos palveluntarve muuttuu, kuntayhtymä arvioi uudelleen, onko palvelusetelin 
käyttö edelleen paras vaihtoehto asiakkaan palvelun toteuttamiseksi. Tällöin 
palvelusetelipäätös voidaan perua ja järjestää asiakkaan palvelut muulla tavoin. 

 
Asiakas maksaa itse ostamansa lisäpalvelut (esimerkiksi fysioterapia-, kam-
paamo- ja jalkahoitopalvelut) kokonaisuudessaan palveluntuottajalle heidän kes-
kinäisen sopimuksensa mukaisesti. 

 
Kuntayhtymä ei voi periä palvelusetelin käyttäjältä asiakasmaksua palvelusta, 
joka sisältyy palvelusetelillä myönnettyyn palveluun. 

 
Kuntayhtymän puolesta palvelusetelin myöntämisestä päättänyt henkilö ei voi olla 
hoidosta tai sosiaalipalvelusta vastaavana henkilönä tai hallinnollisessa luotta-
musasemassa palveluntuottajalla. Palvelusetelin myöntäneellä henkilöllä ei 
myöskään saa olla merkittävää omistusta, eikä hän saa käyttää merkittävää pää-
tösvaltaa palveluntuottajassa tai palveluntuottajan kanssa samaan konserniin 
kuuluvassa yhteisössä (yli 10 prosenttia osakkeista, osuuksista tai äänivallasta). 
Omistusrajoitus ei koske palveluntuottajaa, jonka osakkeilla käydään kauppaa ar-
vopaperipörssissä. 
 
 

6. Asiakastietojen käsittely, dokumentointi, arkistointi ja salassa-
pito 

 
 

Kuntayhtymä ja palveluntuottaja sitoutuvat antamaan toisilleen tarpeellisia tie-
toja sopimuksen tehtäväalueeseen liittyvästä toiminnastaan ja sen muutoksista. 

 
Asiakkaalle palvelua tuotettaessa syntyvät asiakirjat ovat kuntayhtymän asiakir-
joja, vaikka palveluntuottaja ne laatii ja säilyttää. Asiakirjat on laadittava ja doku-
mentoitava henkilötieto- ja arkistolain mukaan tai niiden perusteella annettujen 
määräysten säätämällä tavalla. Syntyneisiin asiakaskirjoihin, niiden säilytykseen 
ja luovutukseen sovelletaan lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta, henkilö- 
tietolakeja ja muita henkilötietojen käsittely koskevia säännöksiä sekä Oulunkaa-
ren kuntayhtymän antamia ohjeita. 

 
Asiakirjojen luovuttamista ja salassapitoa koskevia julkisuuslain säädöksiä sovel-
letaan asiakirjoihin silloinkin, kun ne ovat palvelun tuottajan hallussa. Asiakirjojen 
käsittelyä säätelee myös laki sosiaali - ja terveydenhuollon asiakastietojen säh-
köisestä käsittelystä (159/2007). 

 



Palveluntuottajan tulee antaa henkilöstölleen kirjalliset ohjeet asiakastietojen do-
kumentoinnista ja asiakirjojen laadinnasta, säilyttämisestä sekä salassapidosta. 

 
Sopimuksen päättyessä toimeksiantosuhteessa syntyneet asiakirjat ja manuaali-
nen aineisto toimitetaan arkistomuodostussuunnitelman mukaisesti osoitteeseen 
Oulunkaaren vanhuspalvelut, Micropolis, Piisilta 1, 91100 Ii. 

 
Palvelujen järjestämisen ja toteuttamisen kannalta olennaiset tiedot on tallen-
nettava asiakas- tai potilasrekisteriin. Palvelun tuottajan ja kuntayhtymän tulee 
myös varmistaa, että palvelujen järjestämisen ja toteuttamisen kannalta tarpeelli-
set tiedot siirtyvät osapuolelta toiselle palvelutapahtuman eri vaiheissa. Tämä 
mahdollistaa sen, että jokaisen potilaan ja asiakkaan asiakirjat muodostavat hä-
nen hoitonsa tai huoltonsa kannalta välttämättömän jatkuvan kokonaisuuden, 
johon tulee hoitoa ja huoltoa koskevat ratkaisut perustua. 

 
Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan laissa säädettyä salassapito- ja vaitiolo-
velvollisuutta sekä tietosuojasta ja tietoturvasta annettuja säännöksiä. Palvelun-
tuottaja sitoutuu pitämään salassa ja käsittelemään huolellisesti saamansa sa-
lassa pidettävät asiakirjat. Tietojen on säilyttävä virheettöminä ja eheinä. 

 
Palveluntuottaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että kaikki asiakas- ja poti- 
lastietoja käsittelevät työntekijät (palvelusuhteen laadusta riippumatta) ja opiske-
lijat sitoutuvat kirjallisesti laissa edellytettyyn vaitiolovelvollisuutteen siten, ettei-
vät he luovuta yksityisestä henkilöstä saamiaan tietoja ulkopuoliselle. Sitoumus 
on voimassa senkin jälkeen, kun he eivät ole tuottajan palveluksessa tai har-
joittelupaikassa. Palveluntuottaja vastaa myös siitä, että asiakkaan tietoja pää-
sevät käsittelemään vain ne henkilöt, joiden työtehtävien kannalta se on välttä-
mätöntä ja jotka ovat allekirjoittaneet salassapitositoumuksen. 
Kuntayhtymä sitoutuu pitämään salassa palveluntuottajan liike- ja ammattisalai-
suudet. Effica- tai muun asiakastietojärjestelmän mahdollisesta käytöstä sovi-
taan erikseen kuntayhtymän ja palveluntuottajan välillä. 

 
Salassapitoa koskevia määräyksiä noudatetaan asiakkaan palvelun päätyttyä-
kin. 

 

7. Palvelun laskutus kuntayhtymältä ja asiakkaalta 
 

 
7.1.Kuntayhtymä 

 
Kuntayhtymä maksaa palveluntuottajalle palvelusetelin arvon ja toteutuneen pal-
velun mukaisen summan laskua vastaan. Laskutusjakso on yksi kuukausi. Pal-
veluntuottaja laskuttaa asiakkaalle annetun palvelusetelin mukaisen arvon kun-
tayhtymältä jälkikäteen. 

 
Maksuehto on 14 päivää netto laskun päiväyksestä. Palveluntuottaja laskuttaa 
tilaajaa viitteellisellä verkkolaskulla kerran kuukaudessa toteutuneiden vuoro- 
kausien mukaisesti jälkikäteen ja siten, että lasku on lähetettävä tilaajalle viimeis-
tään palvelun tuottamista seuraavan kuukauden 10. päivään mennessä. 

 
Viivästyskorkona käytetään voimassa olevaa Suomen Pankin vahvistamaa vii-
västyskorkoa. 

 
Erillisiä kustannuksia kuten esimerkiksi laskutus- ja toimistokuluja tms. ei hyväk-
sytä. 

 
Jos asiakkaan ja palveluntuottajan sopima hinta palvelusta on pienempi kuin pal-
velusetelin arvo, kuntayhtymä on velvollinen suorittamaan palveluntuottajalle 
enintään asiakkaan ja palveluntuottajan sopiman hinnan. 



 
 

 
 
7.2. Asiakas 

 
Palveluntuottaja laskuttaa asiakkaalta mahdollisen omavastuuosuuden ja asiak-
kaan mahdollisesti ostamat lisäpalvelut palveluntuottajan ja asiakkaan keskinäi-
sen sopimuksen mukaisesti. 

 
Jos asiakas ei pysty suoriutumaan palveluntuottajalle maksettavista mahdolli-
sista omavastuuosuuksistaan, palveluntuottajan tulee ilmoittaa tilanteesta Ou-
lunkaaren kuntayhtymän taloustoimistoon heti ongelmien tultua ilmi. 

 
Laskuihin ei lisätä laskutus- yms. lisiä. 

 
 

8. Vastuut ja vakuutukset 
 

 
Palveluntuottajalla tulee olla voimassa oleva potilasvakuutus. 

 
Kuntayhtymä ei vastaa palveluntuottajan asiakkaalle tai hänen omaisuudelleen 
tai ulkopuolisille henkilöille tai heidän omaisuudelleen aiheuttamista vahingoista. 
Kuntayhtymä ei vastaa myöskään asiakkaan palveluntuottajalle tai ulkopuoliselle 
henkilölle tai heidän omaisuudelleen aiheuttamista vahingoista. 

 
Palveluntuottajalla tulee olla riittävät vastuu- ja tapaturmavakuutukset kyseessä 
olevien vahinkojen varalta. Kuntayhtymä ei vastaa palveluntuottajan ja asiak-
kaan keskenään sopimista muista kuin tässä sääntökirjassa palvelusetelillä mak-
settaviksi määritellyistä palveluista miltään osin. 

 
 

 

9. Palvelusetelillä tuotetut palvelut ikäihmisten tehostetussa palvelu-
asumisessa 

 
 

Tehostetulla palveluasumisella tarkoitetaan sosiaalihuoltolain 17 §:n 1 momentin 
4 kohdassa tarkoitettuja asumispalveluja palveluntuottajan ylläpitämässä palve-
lukodissa. Asumispalvelut on tarkoitettu niille vanhuksille, jotka eivät rajoitetun 
toimintakykynsä vuoksi selviydy omassa kodissaan, vaan tarvitsevat ympärivuo-
rokautista valvottua asumista siihen liittyvine palveluineen. 

 
 

9.1 Palvelun sisältö ja palvelun vähimmäisvaatimukset 
 

 
Palveluntuottajan palvelun tulee olla sisällöltään ja laadultaan vähintään tämän 
sääntökirjan mukainen. 

 
Tehostettu palveluasuminen sisältää asiakkaan ympärivuorokautisen 
palvelun ja huolenpidon asumispalveluyksikössä sekä sitä tukevat palve-
lut, kuten henkilökohtaisen avustamisen asunnossa ja sen ulkopuolella 
(päivittäiset toiminnot, harrastukset, asiointi ja vierailut), siivous-, hygie-
nia- ja turvapalvelut sekä asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet. Palve-
luun sisältyvät sairaanhoitajan suorittamat hoitotoimenpiteet ja asiakkaan 



terveydentilan arviointi ja seuranta sekä sen vaatimat toimenpiteet. Pal-
veluyksikkö kannustaa omaisia ja läheisiä osallistu- maan vanhuksen ar-
keen tehostetun palveluasumisen yksikössä. 

 
Tehostettu palveluasuminen edellyttää henkilökunnan välitöntä läsnäoloa 
vuorokauden ympäri. Asiakas saa halutessaan aina yhteyden henkilökun-
taan vuorokauden ajasta riippumatta joko turvajärjestelmän avulla tai hen-
kilökohtaisesti. 

 
Palvelun tarkoituksena on edistää ja ylläpitää asiakkaiden fyysistä, 
psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä, tuottaa hoivaa ja huolenpitoa ko-
dinomaisessa ympäristössä sekä vastata asiakkaiden sairaanhoidollisiin 
tarpeisiin. Palveluyksikössä on taattava mahdollisuus asumiseen elämän 
loppuun asti ja tarvittaessa saattohoitoon. Asiakkaiden hoivan tarpeen li-
sääntyminen ei ole syy siirtymiseen pois palveluyksiköstä. 

 
Tehostettuun palveluasumiseen muuttavalle asiakkaalle tehdään hoito- ja 
palvelusuunnitelma. 

 
Hoitotarvikkeiden osalta häntä koskevat samat menettelyt kuin muitakin 
kuntalaisia, mikäli hän täyttää Oulunkaaren kuntayhtymän palvelutuotan-
tolautakunnan kulloinkin vahvistamat ohjeet hoitovälinejakelua koskien. 

 
Asuinhuoneiston vuokraamisesta laaditaan huoneenvuokralain mukainen 
vuokrasopimus palveluntuottajan ja asumispalveluyksikössä asuvan asi-
akkaan kesken.  Asiakkaalta perittävä vuokra ei saa ylittää paikkakun-
nan/asuinalueen vastaavan asuinrakennuksen keskimääräistä vuokrata-
soa. Asiakkaalta peritään ateriamaksua ainoastaan niiltä päiviltä, joina 
hän on läsnä. Yksiköllä on oltava ateriakohtainen hinnoittelu. Palvelun-
tuottaja voi periä asiakkaalta ainoastaan tosiasiallisesti toteutuneet ate-
riat. 

 
Palvelun tuottaja ei voi periä asiakkailta muita kiinteitä, hoitoon liittyviä 
palvelumaksuja. 

 
Asiakkaan lain mukaiset sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään kuntayh-
tymässä, ellei toisin sovita. Lääkäripalvelujen osalta tuottaja on yhtey-
dessä asiakkaan terveysasemalle ja sopii yhteistyöstä lääkäripalvelujen 
järjestämisestä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Kustannusvastuut on esitetty seuraavassa tau-
lukossa 
 
 

  Vastuutaho   

  Kuntayhtymä 
Tuot-
taja 

Asia-
kas Lisätietoja 

Yleiset tilat         

Vuokra     x 

Asiakkaan  osuus  
yleisten  tilojen 
kustannuksista. 

Jätehuolto   x     
Vakuutukset   x     
Ulkoalueet   x     
Laitteet ja kalusteet   x     
Verhot ja matot   x     
Päivä- ja aikakauslehdet   x     
          
Yksityistilat         
Vuokra     x   
Käyttömaksu ( vesi, sähkö)     x   
Puhtaana -/kunnossapito   x     
Jätehuolto   x     

Vakuutukset   x x 

Asiakkaan oman 
irtaimiston vakuut- 
tamisesta vastaa 
asiakas. Kiinteis-
töön liittyvistä va-
kuutuksista vas-
taa palveluntuot-
taja. 

Kalusteet, verhot, matot, ir-
taimisto ja vuodevaatteet     x 

Tehostetussa pal-
veluasumisessa 
asuminen on ver-
rattavissa kotona 
asumiseen. Asia-
kas kalustaa ja si-
sustaa huoneen 
omilla tavaroil-
laan. 

Tuotantohyödykkeet         
Ateriamaksu     x   
Elintarvikkeet   x     
Siivous-pesu- ja puhdistus-
aineet   x     
Henkilökunnan ja vierailijoi-
den käsihygienia, käsien-
pesu- ja desinfektioaineet 
sekä käsipyyhepaperit   x     
Henkilökunnan hoidossa 
tarvitsemat suojavälineet   x     

Vaipat x   x 

Yksilökohtainen 
tarve sekä kun-
tayhtymän ohjeis-
tus 

Lääkkeet     x   



Lääkkeiden jakelu henkilö-
kunnan toimesta yksikössä 
tai apteekin annosjakeluna   x     
Henkilökohtaiseen hygieni-
aan liittyvät aineet ja tarvik-
keet     x   
Turvajärjestelmät   x     

IT-laitteet ja ohjelmistot; 
puhelin, fax, mo-deemi/laa-
jakaista, atk-laitteet- ja oh- 
jel-mistot, käyttökoulutus   x     

 
 
 

Tilat, laitteet ja välineet 
 
 

Palveluntuottajalla on toiminnan edellyttämät  asianmukaiset tilat  sekä  
toimintaympäristö, jotka mahdollistavat tehostetun asumispalvelun tuot-
tamisen. 
Asiakkaat voivat oleskella, liikkua ja toimia yksikössä esteettömästi ja 
turvallisesti. 
Yhteistilat ovat sopivat asiakkaiden palvelutarpeeseen nähden. Tiloissa 
on pystyttävä järjestämään kuntouttavaa toimintaa sekä yhteisiä tilai-
suuksia. 
Palveluntuottaja järjestää hoitosängyn asiakkaan käyttöön tarvittaessa. 
Asiakkailla on yhden hengen huoneet sekä riittävät hygienia- ja wc tilat, 
aluehallintoviran- omaisen toimiluvan mukaisesti. Esteetön liikkuminen 
on oltava mahdollista. Jos tilat ovat useassa tasossa, talossa on oltava 
hissi. 
Asiakkailla on mahdollisuus tuoda omia huonekalujaan ja muita tavaroi-
taan huoneeseensa kodinomaisuuden sekä viihtyvyyden lisäämiseksi. 
Tiloista on oltava esteetön pääsy ulkoilemaan. 
Tilojen, laitteiden ja koneiden ylläpidosta ja huollosta on kunnossapito- 
ja hygieniasuunnitelmat. Vastuuhenkilöt on nimetty. Vaarallisille aineille 
on lukittavat säilytystilat. 
Apuvälineiden lainaamisessa ja hankinnassa tavoitteena on, että palve-
luntuottaja järjestää henkilölle tarvittaessa apuvälineet, jolloin henkilöllä 
on mahdollisuus asua tehostetun palveluasumisen yksikössä elämänsä 
loppuun asti. Näin pyritään välttämään asiakkaan joutuminen vaativam-
paan hoitomuotoon. 
Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineet 
Apuvälinepalvelut ovat lääkinnällistä kuntoutusta silloin kun apuvälineen 
luovutuksen tarkoituksena on tukea, ylläpitää tai parantaa ihmisen toi-
mintakykyä jokapäiväisissä toiminnoissa taikka ehkäistä toimintakyvyn 
heikentymistä. Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineitä ovat apuvälinei-
den saatavuusperusteiden mukaisesti asiakkaan tarvitsemat yksilölliset 
ja henkilö- kohtaiseen käyttöön tulevat apuvälineet. Ne myönnetään lää-
ketieteellisin perustein kuntayhtymän fysioterapeutin tekemän apuväli-
nearvioinnin jälkeen. Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineet myöntää 
ja kustantaa kuntayhtymä. 
Saattohoidossa oleva asiakas 
Saattohoitovaihe voi aiheuttaa erityistilanteen, jolloin on tarkoituksenmu-
kaista myöntää apu- välineitä palveluasumisen yksikössä tapahtuvan 
selviytymisen tueksi, jotta asiakkaan siirtäminen vaativampaan hoito-
muotoon voidaan välttää. Saattohoitovaiheesta on oltava olemassa lää-
kärin kirjaus. Apuvälineet myöntää ja kustantaa kuntayhtymä. 



Tehostetun palveluasumisen yksikön omat apuvälinehankinnat 
Kun apuvälineen käytön tavoitteena on henkilökunnan ergonomian ja 
työturvallisuuden turvaaminen ja apuvälineen käyttämisestä vastaa pää-
asiassa henkilökunta, vastaa apuvälineiden kustannuksista asumispal-
veluyksikkö itse. 
Asiakkaan huone on lukittavissa sisältä päin. Henkilökunnalla on nopea 
pääsy myös lukittuun asiakkaan huoneeseen vaaratilanteessa. 
Yhteiseen oleskelutilaan suositellaan induktiosilmukkaa. 

 
 
 
Henkilöstö 
 
 

  

Toimintayksikön palveluiden vastuuhenkilöllä on koko sopimuskauden ajan 
aluehallintoviran- omaisen edellyttämä koulutus ja kokemus. 

Hoitohenkilökunnan on täytettävä ammatilliset ja lakisääteiset vaatimukset, 
jotka vaaditaan ympärivuorokautista vanhusten asumista tuottavilta yksiköiltä. 
Sairaanhoitajan ja muun terveydenhuollon henkilöstön kelpoisuusvaatimukset 
on säännelty terveydenhuollon ammatti- henkilöistä annetussa laissa (L ter-
veydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994). Sosiaalihuollon ammatillisen 
henkilöstön kelpoisuudesta on säännelty laissa 2005/272, asetus 2005/608. 

Henkilöstömitoitukseen lasketaan: 

 Toimintayksikön palvelujen vastuuhenkilö lasketaan henkilöstömitoitukseen 
sillä osuudella, kun he tekevät varsinaista hoitotyötä (maks. 50 %) 

Kuntoutus-, terapia- ja muu kelpoisuusehdot täyttävä henkilöstö luetaan hen-
kilöstö- mitoitukseen heidän hoitoon osallistuvan työpanoksensa verran 
Henkilöstömitoitus on aluehallintoviranomaisen luvan tai sopimuksessa mää-
ritellyn mukainen mitoitus.  
Sijaisilla tulee olla Valviran edellyttämä riittävä sosiaali- ja/tai terveysalan kou-
lutus. 

Palveluyksikön henkilöstömitoitus tarkoittaa todellista mitoitusta, jossa pois-
saolevat on korvattu sijaisilla. Tarvittava hoito turvataan kaikkina vuorokau-
den aikoina. Hoitohenkilökunnan määrä on mitoitettu asiakkaiden tarpeiden ja 
toimintakyvyn mukaan. 
Sairaanhoitaja on paikalla asiakkaiden käytettävissä arkipäivisin. 
Koko henkilökunnalla on voimassaolevat työsopimukset. 
Jokaisessa työvuorossa on nimetty vähintään toisen asteen sosiaali- ja/tai 
terveydenhuollon tutkinnon omaava, työvuoron vastuuhoitaja, jolla on mm. 
lääkehoitovastuu. 

 
 

  

 

 

 

 



                     Osaaminen 

 

Henkilökunnan osaamisen tulee olla asiakkaiden erityispiirteiden ja hoidon 
tarpeen edellyttämällä tasolla. 
Palveluyksikön henkilökunnan on kyettävä yhteistyöhön asiakkaan, hänen 
omaisten/ läheisten sekä muiden asiakkaalle oleellisten yhteistyötahojen 
kanssa. 
Toimintayksikön on huolehdittava henkilöstönsä ammattitaidon säilymisestä 
ja kehittämisestä, mm. täydennyskoulutuksen turvin. 
Henkilöstöllä on riittävä suomen kielen taito. 

 

 

                Laadun hallinta 

 

Toimintayksikön tehtävänä on huolehtia asiakkaiden itsemääräämisoikeuden 
säilyttämisestä, oikeudenmukaisuudesta ja hyvästä kohtelusta sekä yksilölli-
syyden ja turvallisuuden takaamisesta. Vastuu tästä on sekä palveluntuotta-
jalla että toimintayksikön vastaavalla johtajalla. Palveluyksikön on huolehdit-
tava siitä, että jokaisen asiakkaan yksilölliset tarpeet otetaan huomioon ja niihin 
vastataan. 
Toimintayksikön arvot ja toimintaperiaatteet on määritelty. Johtamisen vas-
tuut ja valtuudet on kirjallisesti määritelty 
Asiakaspalautetta kerätään ja se dokumentoidaan. Palautetta hyödynnetään 
toiminnan kehittämisessä. Palaute raportoidaan tilaajalle toimintakertomuk-
sessa vuosittain. 
Toimintayksikössä arvioidaan säännöllisesti hoivan ja hoidon tarvetta sekä ta-
voitteita. 
Palveluntuottaja on määritellyt ja dokumentoinut laatuvaatimuksensa ja kes-
keiset laatutavoitteensa. 
Palveluyksiköllä on kirjallinen lääkehuoltosuunnitelma (STM opas 2005:32) ja 
nimetty lääke- huollosta vastaava henkilö. 
Palveluyksikössä sovelletaan yleisesti hyväksyttyjä hoito-suosituksia, kuten 
Käypä hoito – suosituksia, Sairaanhoitajan käsikirjan ja THL:n suosituksia 
sekä Ikäihmisten palvelujen laatusuosituksia (STM:n julkaisut 2013:11). 
Palveluyksikkö on laatinut kirjalliset toimintaohjeet äkillisiä sairaskohtauksia ja 
tapaturmia varten. 
Palveluyksikön on laadittava lain yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) 
mukainen oma- valvontasuunnitelma. Uuden palvelun tuottajan on laadittava 
omavalvontasuunnitelma kuuden kuukauden kuluessa toiminnan aloittami-
sesta. 

 

 

 

 

 

 

 



             Palvelun sisällön vaatimukset 

 

Asiakkaalle annettavien palvelujen tulee olla suunnitelmallisia ja tavoitteellisia. 
Asiakkaan olemassa olevia voimavaroja on tuettava ja palvelun on oltava yksilöllisiin 
tarpeisiin perustuvaa. 
Tuottaja sitoutuu tuottamaan laadullisesti hyvää sosiaalihuoltoa sosiaalihuollon asiak-
kaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (812/2000) mukaisesti. 
Asiakkaalle tulee lähtökohtaisesti mahdollistaa asuminen palveluyksikössä elämänsä 
loppuun asti. 
Asiakkaalle on nimetty omahoitaja heti asiakkaan saapuessa toimintayksikköön ja 
asiakas sekä omainen/ läheinen ovat tietoisia kuka omahoitaja on. Omaisilla/ lähei-
sillä on mahdollisuus tavata omahoitaja säännöllisesti ja osallistua läheisensä hoi-
toon. 

Asiakkaalle tehdään asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa yksilöllinen päivittäistä 
hoitoa ja palvelua ohjaava palvelu- ja hoitosuunnitelma, joka sisältää myös elämän-
kaaritiedot ja jossa määritellään henkilökunnan antama kuntouttava ja toimintakykyä 
ylläpitävä hoiva sekä muut asiakkaan selviytymistä tukevat palvelut ja hoidon tavoit-
teet. 
Palvelu- ja hoitosuunnitelman ajantasaisuus tarkistetaan ja arvioidaan säännöllisesti, 
kuitenkin vähintään puolivuosittain ja aina tarvittaessa. 
Palveluntuottaja huolehtii asiakkaan asioidenhoitajan kanssa siitä, että asiakas saa 
hänelle kuuluvat julkiset etuudet (esim. Kela). 

Asiakkaan päivittäistä palvelua ohjaavassa hoito- ja palvelusuunnitelmassa on mai-
ninta siitä, miten asiakkaan raha-asiat hoidetaan. Asiakasta avustetaan tarvittaessa 
raha-asioiden hoidossa. (Raha-asioiden hoidosta vastaa asiakas itse tai hänen val-
tuuttamansa henkilö/ edun- valvoja.) Tarvittaessa asiakasta avustetaan edunvalvojan 
hankinnassa. 
Palveluyksikkö huolehtii laboratorionäytteiden ottamisesta ja laboratorionäytteiden 
mahdollisesta kuljettamisesta analysoitavaksi. 
Asiakkaan terveydentilaa seurataan ja arvioidaan. 
Palveluyksikkö vastaa kuljetusjärjestelyistä ja tarvittaessa järjestää saattajan sosiaali- 
ja terveydenhuollon palveluihin. 

Asiakkaille järjestetään kuntouttavaa ja virikkeellistä toimintaa. Palveluyksiköllä on vii-
koittainen ryhmätoimintaohjelma. Ryhmätoiminnan toteutumista seurataan ja doku-
mentoidaan. Myös asiakkaan yksilölliset mielenkiinnon kohteet huomioidaan. 
Asiakkailla on mahdollisuus osallistua palveluyksikön päivittäisiin askareisiin. 
Asiakkaan henkilökohtaisesta hygieniasta (ml. suuhygienia ja ihonhoito) huolehdi-
taan. 
Palveluun sisältyy asiakkaan kodin päivittäisestä siisteydestä huolehtiminen ja tar-
peellinen liina- ja vaatehuolto. 
Palveluyksikkö pystyy järjestämään asiakkaille saattohoidon yksikössään. Yksiköllä 
on ohjeet saattohoidon toteuttamisesta. Seuraavassa on kuvattu prosessi saattohoi-
dosta sopimisesta. 
1.   Asukas tarvitsee saattohoitoa 
2.   Saattohoidosta on lääkärin päätös. 
3.   Saattohoidosta on sovittu omaisten kanssa. 
4.   Tuottaja arvioi tarvitseeko asiakkaan hoito lisäresursointia. 

5.   Palveluntuottajaa tekee vanhustyönjohtajalle ilmoituksen saattohoidon alkami-
sesta. Saattohoidossa olevasta asiakkaasta palvelusetelituottajalla on mahdollisuus 
periä korotettua hintaa korkeintaan Oulukaaren kuntayhtymän palvelusetelin arvon 
mukaisen summan verran. Saattohoito ei vaikuta asiakkaan omavastuuosuuteen. 

6.   Vanhustyön johtaja hyväksyy mahdollisen lisähinnan saattohoidon ajalta. 

7. Saattohoito voi alkaa 



8. Jos saattohoito jatkuu pidempään kuin 1 kk, yrittäjä informoi asiasta vanhuspalve-
lujohtajaa. 
Asiakkaalla on halutessaan mahdollisuus ulkoilla päivittäin. Ulkoilu on toteutettava 
turvallisesti. Ulkoilujen toteutumista seurataan ja ulkoilutuokiot dokumentoidaan. 
Rajoitteiden ja pakotteiden käyttö: Päätökset asiakkaan turvallisuuden varmistamista 
koskevista rajoitteista on olemassa. 

 

 

                       Ateriat 

 

Asiakkaille järjestetään päivittäinen ruokailu valtakunnallisen ikäihmisten ra-
vintosuosituksen mukaisella ateriarytmillä, jolla turvataan hänelle riittävä nes-
teiden- ja ravinnonsaanti. 
Aterioihin mahdollisesti liittyvistä asiakkaan erityistoiveiden huomioimisesta 
tuottaja ja asia- kas voivat sopia erikseen ja tuottaja voi laskuttaa tästä asia-
kasta sopimuksen mukaan. 
Aamupäivän välipala kuuluu energiatiheää ruokavaliota noudattaville. 
Asiakkaille järjestetään päivittäinen ruokailu yhteisissä tiloissa ja asiakasta 
avustetaan ruokailussa tarvittaessa. 
Ateriapalvelun tuottajan tulee tarjota ikäihmisten makutottumuksia 
vastaavia maittavia ja ravintosisällöltään iäkkäiden ravitsemuksesta annettu-
jen suositusten mukaisia aterioita. 
Aterioista on tehty monipuolinen 5-6 viikon kiertävä ruokalista, joka on asiak-
kaan ja omaisen nähtävillä. 
Erityisruokavaliot järjestetään niitä tarvitseville asiakkaille. 
Lounasateria on ateria, jolla tyydytetään n. 1/3 päivittäisestä energian saan-
nista 
Asiakkaiden yöpaasto ei jää yli 11 tunnin mittaiseksi. 
Asiakkaiden ravitsemusta ja painoa seurataan säännöllisesti ja poikkeamiin 
puututaan. 

 

                           Turvallisuus 

 

Yksikössä on henkilökuntaa ympärivuorokauden. Asiakas saa halutessaan 
aina yhteyden henkilökuntaan vuorokauden ajasta riippumatta joko turvajär-
jestelmän avulla tai henkilökohtaisesti. 
Palveluyksiköllä on pelastusviranomaisten hyväksymä pelastussuunnitelma 
ja turvallisuus- selvitys. 
Palveluyksiköllä on turvallisuussuunnitelma, joka perustuu pelastustoimen 
lainsäädäntöön 
(561/1999) ja lisäksi siinä on kartoitettu sisäisten ja ulkoisten uhkien vaarati-
lanteet. 
Piha-alueet ovat turvallisia ja kulkureitit esteettömiä. 
Riskikartoitukset tehdään säännöllisesti ja korjaavat toimenpiteet dokumentoi-
daan. 

 

 

 

 



                            Ympäristöasiat 

 

Palvelun tuottajan tulee ottaa toiminnassaan huomioon mahdollisimman vähäinen 
ympäristö- kuormitus. Oulunkaaren kuntayhtymä edellyttää palveluiden tuottami-
sessa käytettävien aineiden, koneiden, välineiden sekä menetelmien olevan ympäris-
töystävällisiä ja kestävän kehityksen mukaisia. Ympäristömerkillä varustettujen tai 
sen mukaisesti tuotettujen palvelujen oletetaan täyttävän edellytetyt ympäristöperus-
teet. 
Palveluntuottajalla on kirjallinen suunnitelma siitä, miten hän ottaa toiminnassaan 
huomioon kestävän kehityksen. 

 

10. Asiakastietojärjestelmä  
 

Palveluntuottajalta edellytetään hoitotyöhön liittyvien asiakastietojen ja työ-
suoritteiden kirjaamista seuraavien ohjeiden mukaisesti: 

 
§ lainsäädännön edellyttämän hoitotyön kirjaaminen sekä asiakkaan 

kokonaistilanteen kirjaaminen hoivan kannalta 
 
§ asiakkaan palvelutarpeen seuraaminen ja yhteistyö kunnan 

kanssa palvelu- ja hoitosuunnitelman päivittämisessä (arviointi) 
 

Lähtökohtana on, että palveluntuottaja hankkii työvälineet (tietokone, laaja-
kaista ja asianmukainen virussuojaus). 

 
Tilaajan asiakastietojärjestelmän käytöstä sovitaan aina erikseen ja siitä teh-
dään erillinen sopimus.  
 
 

11. Palvelusetelin arvo tehostetussa palveluasumisessa 
 

11.1.Palvelusetelin arvo 
 

Tehostetun palvelusetelin arvo on tulosidonnainen, ja sen arvosta annetaan 
päätös asiakkaalle. Kuntayhtymän tulee saada asiakkaalta tarvittavat tulotie-
dot palvelusetelin arvon määräämistä varten. 
 

 
11.2.Saattohoito 

 
Saattohoidossa olevasta asiakkaasta palvelusetelituottajalla on mahdollisuus 
periä korotettua hintaa korkeintaan Oulukaaren kuntayhtymän palvelusetelin 
arvon mukaisen summan verran. Saattohoito ei vaikuta asiakkaan omavastuu-
osuuteen. 

 

 

 

 

 



12. Hintojen muutokset tehostetussa palveluasumisessa 
 

Palveluasumisen vuorokausihinnat ovat voimassa kalenterivuoden. Tämän jäl-
keen mahdolliset seuraavaa vuotta koskevat uudet hinnat pyydetään toimitta-
maan kuntayhtymälle edellisen vuoden elokuun loppuun mennessä. Edellisestä 
poiketen hintojen alentaminen on aina mahdollista. 
 
Mahdollisesta palvelun hinnanmuutoksesta tulee ilmoittaa asiakkaalle vähin-
tään kolme kuukautta etukäteen. 
 

13. Laskutus kuntayhtymältä ja asiakkaalta 
 

 
Palveluntuottaja laskuttaa asiakkaalta vuokran, ateriat, palvelusetelin omavas-
tuuosuuden (setelin arvon ylimenevän osan vuorokausihinnasta) ja asiakkaan 
mahdollisesti ostamat lisäpalvelut palveluntuottajan ja asiakkaan keskinäisen so-
pimuksen mukaisesti. 
 
Lisäksi palveluntuottaja toimittaa kuntayhtymälle asiakkaan poissaolojen alka-
mis- ja päättymispäivät tilastointia (läsnäolopäivät) ja laskun maksamista varten. 
 
Jos hoito keskeytyy muista kuin palveluntuottajasta tai palveluntuottajan ali- 
hankkijasta johtuvista syistä tilapäisesti, tilaaja maksaa palveluntuottajalle en-
simmäiseltä 7:ltä vuorokaudelta asiakkaan palvelusetelin arvon ja seuraavilta 
14 vuorokaudelta 50 % asiakkaan palvelusetelin arvosta. Tämän jälkeen pois-
saolopäivistä ei makseta. Tilapäinen poissaolo tarkoittaa sitä, että asiakas 
on hoidettavana esim. sairaalassa tai muussa hoitopaikassa ja poissaolon 
kesto on kokonaisia vuorokausia (klo 00.00 – 24.00). Kuoleman tapauksissa 
tai palvelun päättyessä muusta syystä tilaaja maksaa palveluntuottajalle pal-
velun vuorokausihinnan seuraavaan päivään. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kuntakohtaisen laskutusosoitteet; 

Oulunkaaren kuntayhtymän verkkolaskujen välittäjänä toimii OpusCapita Solutions Oy, ja välit-
täjätunnus on E204503. 

Oulunkaaren kuntayhtymän y-tunnus on 1006538-5. 

Oulunkaaren kuntayhtymä, Iin palvelualue, Iin vanhuspalvelut, PL 6668, 01051 LASKUT 
OVT-tunnus: 0037100653855220 
Välittäjä: OpusCapita Solutions Oy, välittäjätunnus E204503 

Salaista tietoa sisältävät liitteet pyydetään lähettämään osoitteeseen: Oulunkaaren kuntayh-
tymä, Iin vanhuspalvelut, Sari Vitikka, PL 24, 91101 Ii 

Oulunkaaren kuntayhtymä, Pudasjärven palvelualue, Pudasjärven vanhuspalvelut, PL 
6676, 01051 LASKUT 
OVT-tunnus: 0037100653855320 
Välittäjä: OpusCapita Solutions Oy, välittäjätunnus E204503 

Salaista tietoa sisältävät liitteet pyydetään lähettämään osoitteeseen: 
Oulunkaaren kuntayhtymä, Pudasjärven vanhuspalvelut, Irja Säkkinen, PL 10, 93101 Pudas-
järvi 

Oulunkaaren kuntayhtymä, Simon palvelualue, Simon vanhuspalvelut, PL 6700, 01051 
LASKUT 
OVT-tunnus: 0037100653855620 
Välittäjä: OpusCapita Solutions Oy, välittäjätunnus E204503 

Salaista tietoa sisältävät liitteet pyydetään lähettämään osoitteeseen: 
Oulunkaaren kuntayhtymä, Simon vanhuspalvelut, Päivi Sipola, Varkkermontie 1, 95200 Simo 

Oulunkaaren kuntayhtymä, Utajärven palvelualue, Utajärven vanhuspalvelut, PL 6684, 
01051 LASKUT 
OVT-tunnus: 0037100653855420 
Välittäjä: OpusCapita Solutions Oy, välittäjätunnus E204503 

Salaista tietoa sisältävät liitteet pyydetään lähettämään osoitteeseen: 
Oulunkaaren kuntayhtymä, Utajärven vanhuspalvelut, Anne Koskinen, PL 18, 91601 Utajärvi 

Oulunkaaren kuntayhtymä, Vaalan palvelualue, Vaalan vanhuspalvelut, PL 6692, 01051 
LASKUT 
OVT-tunnus 0037100653855520 
Välittäjä: OpusCapita Solutions Oy, välittäjätunnus E204503 

Salaista tietoa sisältävät liitteet pyydetään lähettämään osoitteeseen: 
Oulunkaaren kuntayhtymä, Vaalan vanhuspalvelut, Marja Nuojua, Vaalantie 14, 91700 Vaala 

 
Laskutuksen osalta yhdyshenkilö: Taloussihteeri/ controller 050 4387508 
 

 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


