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1.  

1.1.  soveltamisala 

S a, jolla kunta  asettaa palvelusetelilain 
5 v ksymiskriteerit palvelun tuottajille. Kunta  velvoittaa 
palvelun tuottajat jatkuvasti no   

kirjaa noudatetaan, kun kunta   asiakkailleen palveluja 
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelu  annetun lain (569/2009) (jatkossa 
palvelu- setelilaki) mukaisesti. 

Yksityinen palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan irjan vaatimuk-
 alkaen, kun palveluntuottaja hy lvelusetelituottajaksi. 

kirja ei ole sopimus ku  ja palveluntuottajan 
v l  

Itse palvelua an sopimuksen osapuolina ovat palvelun- 
tuottaja ja asiakas. Sopimuksen sitoumukset ja vastuut eiv  kuntayhty-

. 

1.2.  muuttaminen 

 on oikeus oksia   ja sen liitteiden 
 yksiin. Kunta  ilmoittaa palveluntuottajalle muutoksista 

kirjalli  n. M  palveluntuottaja ei 
halua tulla sidotuksi muuttuneisiin n  sen tulee ilmoittaa 

 kirjallisesti kuudenkymmenen v  kuluessa muutosilmoituksen 
het t  Mi   ei toimiteta  mainittua ilmoitusta, pal-
veluntuottaja sitoutuu noudattamaan muuttuneita ehtoja muutosilmoituksessa 
mainitusta v  lukien, mutta kuitenkin aikaisintaan kuusikymment  (60) 
v  muutosilmoituksen toimittamisesta. 

1.3.  voimassaoloaika 
 

kirja on voimassa toistaiseksi. 
 

2.  

n  

1.  Asiakkaalla tarkoitetaan sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 
annetun lain 3 akasta ja potilaan asemasta ja 
oikeuksista annetun lain 2  tarkoitettua potilasta. 

2.  Palv  tarkoitetaan vastuussa olevan  
sosiaali- ja terveyspalvelun saajalle  (= viranomais-

 palveluseteli ) korvata palvelujen tuottajan antaman 



palvelun kustannukset kunnan ennalta  arvoon asti. Palve-
luseteli on yksi tapa un  la  sosiaali- ja tervey-
denhuoltopalveluja.  vuoksi asiakkaan asemaan vaikuttavat samat eri-
tyislai  kset kuin muillakin jeste  sosiaali- ja 
terveyden- huoltopalveluissa. Palvelusetelin  on kuitenkin muista 

mistavoista poiketen oikeus valita haluamansa  hyv
 palvelun tuottaja. 

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelu  (569/2009) alve-
lusetelin  Palvelusetelilakia sovelletaan palvelusetelin seen 
kuntien j s  sosiaali- ja terveyspalveluissa. Lakia sovelletaan aino-
astaan yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen han oksi 
lakia ei voi soveltaa julkisy  tuottamien palvelujen hankkimiseen. Pal-
veluseteli jes  kunta  ei tule sopimusosapuoleksi palvelusta 
sovittaessa,   on kuluttajan asemassa olevan asiakkaan ja pal-
velun tuottajan v s. 

3. Palveluntuottaja on palveluseteli j itteissa palvelua tuottava, yk-
sityi  terveydenhuollosta annetussa laissa (152/1990) tai yksityisten 
sosiaalipalvelujen valvonnasta annetussa laissa (603/1996) tarkoitettu pal-
velun tuottaja. Palvelun tuottaja y  palvelusetelilain 
(569/2009) 5 iset yleiset ehdot. 

4. Tulosidonnaisella palv  tarkoitetaan palveluseteli  jonka arv
yy  akkaan jatkuvien ja listen 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 detyll la; 

5.  Omavastuuosuudella tarkoitetaan si  osuutta yksityisen palvelun tuottajan 
tuottaman palvelun hinnasta, jota   palvelusetelin 
arvo ei kata ja joka akkaan maksettavaksi. 

6. Palveluntuottaja  
saa toteutuneen ja hyv  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 
 -ilmoitus 
  
  
 v asiakirjoineen 
 toimintasuunnitelma 
 selvitys lihankkijoista 
 omavalvontasuunnitelma 
 voimassa oleva valvontaviranomaisen toimilupa (AVI / Valvira) 

 
 

Palveluntuottajan tulee toimittaa vaaditut liitteet kerran vuodessa . 



Ku  on valvontavelvollisuus tuottajan suorittamaan toimintaan. Kun-
ta  valvoo hyv  palveluntuottajien palvelujen laatua ja varmis-
taa, vel veluseteli kirjan mukaiset kri-
teerit. 

3.2. Palveluntuottajan hy y  

Kunta  hyv in kuuluvat palveluntuottajat 
palvelusetelilain edel l  tavalla palvelutuotantolautakunnassa. 
 
 

3.3. Palveluntuottajan hy ymisen peruutus 

 hallinnollisin  lopettaa palvelujen l-
velusetelill  tai muuttaa palvelusetelin  asetettuja ehtoja,  
on oikeus peruuttaa palvelun tuottajan hyv ja poistaa palveluntuotta-
jan nimi hy yjen palvelutuottajien listalta kolmen kuukauden kuluttua 

osta. 

 on oikeus peruuttaa palveluntuo inen l  
ilman irtisanomisai  

-  hyvi  ei noudateta 
- kirjassa hy elle asetetut edelly yty 
-  palveluntuottaja ei nouda kirjan ehtoja 
- palveluntuottaja on tullut maksu  ei ole kyennyt hoitamaan las-

kujaan v  menness , on aloittanut akordimenettelyn, on asetettu 
selvitystilaan tai on l  vaarassa tulla asetetuksi selvitystilaan 

- palveluntuottaja tai joku sen johtoon kuuluva  on tuomittu elin- 
keinotoimintaan liittyv a. 

 on oikeus peruuttaa palveluntuottajan hyv ksyminen, jos palve-
luntuottaja pyy  hyv  peruuttamista. Hy n en 

keen ko. palveluntuottaja ei voi vastaanottaa palvelutilauksia, joiden maksami-
seen  palveluseteli  Palveluntuottajan tulee huolehtia niiden palveluti-
lausten perumisesta, jotka se oli ehtinyt sopia ennen hyv  peruutta-
mista. 
 

 palveluntuottajan viranomaisen 

 tu korvausvelvollisuus 

iaalikustannusten 
korvaamisen. Korvausten   neuvotteluin 

 
 

3.4.Palveluntuottajaa koskevat yleiset velvoitteet 

Palveluntuottajan on noudatettava palveluntuottajaa ja sen toimintaa koskevaa 
lains  kaikkia viranomais y ja ohjeita. 

Palvelujen tuottajan tulee  voimassa olevat, koskevat erityis-
l n  edellytykset. s  tapauksessa erityislai  tarkoite-
taan erityisesti yksity  terveydenhuollosta annettua lakia (152/1990) tai 
yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annettua lakia (603/1996). Palvelua 



tuottavan yksi  edellytysten yminen on tarkastettu yk
tamisvaiheessa. Perustamisluvan altainen aluehallintovirasto 
(AVI) tai Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira. 

Sellaiset palveluntuottajat, jotka eiv  harjoita vuorokautista sosiaalipal-
velutoimintaa tekev  toimiluvan hakemisen sijaan ilmoituksen yksityisen sosiaa-
lipalvelun tuottamisesta ja toiminnan aloittamisesta vanhuspalvelujohtajalle ja hei-
d t merkit   palveluntuottajien rekisteriin. 
moituksen toiminnan aloittamisesta aluehallintoviranomaiselle. 

Sellaiset palveluntuottajat, joiden toimintana on kotipalvelun tukipalvelut, voivat 
uksen toiminnasta vanhuspalvelujohtajalle ja   kun-

 rekisteriin. 

Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan   ehtoja  alkaen, 
kun palveluntuottaja  palveluseteli  toteutettavan palvelun palve-
luntuottajaksi. 

Palveluntuottajan tuottamien palvelujen on jatkuvasti vastattava h  
soa, jota edelly valta kunnalliselta toiminnalta. Samoin palvelun tuot-
tajan on toteutettava asiakkaansa oikeuden laadultaan hyv  terveyden- ja 
sai  sosiaalipalveluihin. y  kunta  hyv  pal-
velun tason iheessa, kun se valitsee tietyn palveluntuottajan mukaan pal-
vel  l  koskevan sitoumuksen. 
 
Palveluntuottaja tarkistaa palv  asiakkaan palvelusetelin voi-
massaolon ja e v  olevan  palvelutilauksen vastaanotta-
mista. Palveluntuottajalla ei ole laskutusoikeutta, jos asiakkaalla ei ole ollut voi-
massaolevaa palveluseteli . 

Palveluntuottaja tekee asiakkaan kanssa palvelusopimuksen palvelun hinnasta 
ja l  Lis ksi sopimuksessa on eritelty palveluntuottajan ja asiakkaan vas-
tuut  velvollisuudet. Asiakkaan omavastuu mer  asiakkaan sopimuk-
seen. 

Tarjottavien palvelujen hintatiedot ilmoitetaan tilaajan  
Hintatiedot tulee toimittaa asiakkaalle  pyy  sessa muo-
dossa. Kunta ei vastaa peruuntuneista palvelutapahtumista aiheutuneista kustan-
nuksista. 
 
Palveluntuottajan        tulee        olla        merkitty        enna isteriin.  
 

 on oikeus vaatia palvelun tuottajaa toimittamaan kirjalliset todis-
tukset tai muun      kohdassa mainitut yleiset edel-
lytykset v   
 

 on oikeus tarkistaa palveluntuottajan taloudelliset edellytykset ja 
luottotiedot y e  . 

Palveluntuottaja sitoutuu ottamaan ja  voimassa toimintansa edellyt-
  vakuutukset vahinkojen varalta. Mahdolliset vahingot kor-

vataan ensisijaisesti palveluntuottajan vakuutuksesta ja viime s  palvelun-
tuottaja  vahingonkorvauslain mukaisesti. Kunta  ei vastaa pal-
veluntuottajan palvelujen saajalle aiheuttamista vahingoista. Jos asiakas tarvitsee 
muuta palvelua palveluntuottajan vir  syy  tai toimenpiteen 
suorittamisen virheellisyyden vuoksi, vastaa aiheutuvista kustannuksista palve-
luntuottaja. 

Palvelun markkinoinnin tulee olla hyv tavan mukaista ja uttajansuo-
jalain vaatimukset. 



Palveluntuottajalla on mahdollisuus  alihankkijoita. Palvelusetelihakemuk-
sessa on esite  selvitys lihankkijoista. Palveluseteliha-

astaa alihankinnasta kuten omasta toiminnastaan.  

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

Palveluntuottajan tulee informo  vuosittain tarjoamiensa palvelu-
jen laadun valvonnasta  hoitopalvelujen osalta potilasturvallisuudesta. Kun-

 tulee erityisesti informoida asiakkaiden ja potilaiden  rek-
lamaatioista ja korvausvaatimuksista, reklamaatioihin johtaneista syi  ja niiden 
johdosta tehdyi . 

Palveluntuottajan tulee  vuosittain palveluseteli  tuo-
tettua palvelua koskevista valituksista, kanteluista ja hoitovahinkoilmoituksista sa-
moin kuin kaikkia ittuja koskevista ratkaisuista ja toimenpi  

Palveluntuottaja sitoutuu toimittamaan kalenterivuosittain k  raportin 
edellisen vuoden toiminnastaan, joka ystiedot, tiedot hen nan 

s  koulutustasosta, yskoulutuksesta ja kehoidon osaamisen 
var  asiakkaiden  Toimintakertomus tulee toimittaa 

 maaliskuun loppuun menness . 

Palveluntuottajan on tiedotettava  toiminnassa tapahtuvista olen-
naisista muutoksista. Palvelun tuottamiseen vaikuttavien olosuhteiden muutok-
sista (esim. viivytys, este, kes  vastuuhenki eystietojen 
muuttumisesta on ilmoitettava sopimuksen vastuuhen  kirjallisesti (my s 

  viipy   kun muutos on havaittu tai muutoin to-
den  

Palveluntuottaja sitoutuu huolehtimaan  ett  palveluntuottaja taikka sen joh-
tohenkil tai edustus-, s- tai valvontavaltaa k v  hen  ei ole syyllisty-
nyt rikosre  ilmenev  lainvoimaisella tuomiolla laissa julkisista hankin-
noista 53  rikokseen tai tekoon tai sanotun lain 54 
laiminly n. 
 
Palveluntuottaja huolehtii hen  perehdy s  ammattitaidon ly-

 ja  ja yskoulutuksesta. Hen l
oltava inen ja kirjallinen suomen kielen taito. 

Palveluntuottaja noudattaa kaikkien e  essa voi-
massa olevaa alan valtakunnall musta vallisuutta 
koskev . 

Palveluntuottajan toimitilojen on jatkuva e  
ditaan asiakkaiden turvallisuudesta lain ja viranomais-

ten  mukaisesti. Samoin toimitilojen on t  lain edellytt
palveluntuottajalle asetetut hyv lytykset.  Liikuntarajoitteisella, esimer-

tuolia l   elun 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  potilaan asemasta ja oikeuksista an-
nettua lakia. 

Kunta   kuka on oikeutettu saamaan palvelu-
setelin. 

Palvelusetelin jestetyn palvelun aloittaminen edelly  kaa-
n sosiaali veluohjaaja on tehnyt palvelutarpeen arvi-

oinnin, laatinut palvelu- ja hoitosuunnitelman ja asiakkaan palv  ja 
r  on tehnyt palvel  

 asiakas  palvelun saantikriteerit, kunta  voi tarjota palvelu-
velun hankkimiseksi asiakkaalle. Asiakkaalla on oikeus  

nelle tarjotusta palveluseteli  Palv  kunta  sitoutuu 
maksamaan kustannuksia eni  yn palvelusetelin arvoon asti. Asiak-
kaan palvelu- ja hoitosuunnitelmassa voi olla sek v v
palvelua,  muulla tavalla jeste  palvelua.  on selv  
asiakkaalle  asema palveluseteli   palvelusetelin arvo ja 

velun . 

Asiakkaan valittua palvelusetelin asiakas vastaa yksityisten palveluntuottajien 
palvelujen piiriin hakeutumisesta. Palveluseteliasiakas valitsee esti (tai 
edell  mainitun edustajan avustuksella) itselleen palveluntuottajan Oulunkaaren 

 hyv  yksityisten palveluntuottajien joukosta.  

tu edustaja tekee palveluntuottajan kanssa sopimuksen 
palvelun hankkimisesta. etta koskevat sopimuksen si
kaan y  kuluttajaoikeuden ja sopimusoikeuden kset 
keusperiaatteet. Palv l kunta  ei tule sopimusosapuo-
leksi. Ky  on kuluttajan asemassa olevan asiakkaan ja palveluntuottajan 

linen sopimus. 

Asiakas antaa palveluntuottajalle  saamansa palveluseteli
velusuunnitelman. 

Asiakas on oikeutettu veluseteli  vain k  hyv  
palveluntuottajan tuottamien,  n  tarkoittamien palvelujen mak-
samiseen. Mi  asiakas tilaa palvelua yli palv
yli menevi uksista. 

Asiakas voi vaihtaa palveluntuottajaa tai tilata palvelua useammalta palvelutuot-
tajalta palveluseteli imassaolon aikana. 

 kunta  lopettaa palvel  asiakkaan oikeus 
nettyyn palveluun y. uksessa   palvelun 
muulla tavalla. 
 

4.2.Asiakkaan oikeusturvakeinot 

Asiakasta koskevat sosiaalihuollon asiakaslain mukaiset oikeudet, kuten asiak-
kaan mielipiteen, itsem ikeuden ja osallistumisen huomioiminen; asiak-
kaan hyv  kohtelu, palvelu ja hoito; palvelu- ja hoitosuunnitelmien laadinta; 
molemminpuolinen tietojen antovelvollisuus ja tietojen asian

akkaan oikeusturvakeinojen  

Erimielisyystilanteissa asiakkaan tulee ensisijaisesti ottaa yhteys palveluntuotta-
jaan asian selv  



Asiakas voi antaa palveluntuottajalle ja  palautetta palvelun laa-
 muista palveluun liittyvi  seikoista. Annettuun palautteeseen palve-

luntuottajan tulee vastata joko l  tai kahden viikon kuluessa asian kiireel-
l  riippuen. Vastaus palautteeseen on annettava  kirjalli-
sesti en valitsemallaan tai toivomallaan tavalla.

Asiakkaalla on oikeus  muistutus saamastaan kohtelusta.  Asiakas voi 
yhtey palveluun   sosiaaliasiamieheen ja/tai 

t  valvontaviranomaisille, kuten aluehallintovirastolle (AVI) tai ylim-
mille laillisuusvalvontaviranomaisille. 

Asiakkaan ja palveluntuottajan l  sopimussuhdetta koskevat sopimuksen si-
l  mukaan ytyv  kuluttaja- ja sopimusoikeuden kset ja oi-

keusperiaatteet. Asiakkaalla on oikeus  kuluttajaoikeuden mukaisia oi-
keusturvakeinoja reklamaatiotilanteessa ja saattaa asiakkaan ja palveluntuottajan 

linen erimielisyys (esimerkiksi palv  virhe tai palvelun aiheuttama 
vahinko) kuluttajariitalauta v  

 

5. Palvelusetelin arvo ja my  

Kunta  velusetelin arvosta ja sen muu-
toksista. 

Jos palveluntarve muuttuu, kunta  arvioi uudelleen, onko palvelusetelin 
leen paras vaihtoehto asiakkaan palvelun toteuttamiseksi.  

palvelu voidaan perua ja  asiakkaan palvelut muulla tavoin. 

Asiakas maksaa itse ostamansa lvelut (esimerkiksi fysioterapia-, kam-
paamo- ja jalkahoitopalvelut) kokonaisuudessaan palveluntuottajalle hei

 sopimuksensa mukaisesti. 

Kunta  ei  palv  asiakasmaksua palvelusta, 
joka si  palvelusetelill lveluun. 

 puolesta palvelusetelin s   hen  ei voi olla 
hoidosta tai sosiaalipalvelusta vastaavana hen  tai hallinnollisessa luotta-
musasemassa palveluntuottajalla. Palvelusetelin l  hen  ei 

 saa  omistusta, ei   saa  mer
altaa palveluntuottajassa tai palveluntuottajan kanssa samaan konserniin 

kuuluvassa yhteis  10 prosenttia osakkeista, osuuksista tai nivallasta). 
Omistusrajoitus ei koske palveluntuottajaa, jonka osakkeilla kauppaa ar-
vopaperip . 
 
 

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

Kunta  ja palveluntuottaja sitoutuvat antamaan toisilleen tarpeellisia tie-
toja sopimuksen v en liittyv  muutoksista. 

Asiakkaalle palvelua tuotettaessa synty  asiakirjat ovat k  asiakir-
joja, vaikka palveluntuottaja ne laatii j y  Asiakirjat on laadittava ja doku-
men o- ja arkistolain mukaan tai niiden perusteella annettujen 

 l  tavalla. Syntyneisiin asiakaskirjoihin, ytykseen 
ja luovutukseen sovelletaan lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta, hen - 
tietolakeja ja muita hen  koskevia   Oulunkaa-

antamia ohjeita. 



Asiakirjojen luovuttamista ja salassapitoa koskevia julkisuuslain  sovel-
letaan asiakirjoihin silloinkin, kun ne ovat palvelun tuottajan hallussa. Asiakirjojen 
k i   laki sosiaali - ja terveydenhuollon 

  (159/2007). 

Palveluntuottajan tulee antaa hen  kirjalliset ohjeet asiakastietojen do-
kumentoinnista ja asiakirjojen laadinnasta, i   salassapidosta. 

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

Palvelujen en ja toteuttamisen kannalta olennaiset tiedot on tallen-
nettava asiakas- tai potilasrekisteriin. Palvelun tuottajan ja  tulee 
m   palvelujen isen ja toteuttamisen kannalta tarpeelli-
set tiedot siirtyv  osapuolelta toiselle palvelutapahtuman eri vai
mahdollistaa sen, ett tilaan ja asiakkaan asiakirjat muodostavat 
nen hoitonsa tai huoltonsa kannalta l kuvan kokonaisuuden, 
johon tulee hoitoa ja huoltoa koskevat ratkaisut perustua. 

 
Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan laissa d  salassapito- ja vaitiolo-
velvollisuutta  tietoturvasta annettuja  Palvelun-
tuottaja sitoutuu pi  l  huolellisesti saamansa sa-
lassa pide asiakirjat. l  vi i  

Palveluntuottaja on velvollinen huolehtimaan   kaikki asiakas- ja poti- 
v  e  (palvelusuhteen laadusta riippumatta) ja opiske-

lijat sitoutuvat kirjallisesti laissa edellytettyyn vaitiolovelvollisuutteen siten, ettei-
 he luovuta yksityi  miaan tietoja ulkopuoliselle. Sitoumus 

on voimassa senkin n, kun he eiv  ole tuottajan palveluksessa tai har-
joittelupaikassa. Palveluntuottaja vastaa m   asi
sev  e  vain ne  joiden vien kannalta se l

t  ja jotka ovat allekirjoittaneet salassapitositoumuksen. 
Kunta  sitoutuu pi  salassa palveluntuottajan liike- ja ammattisalai-
suudet. Effica- tai muun asia  mahdollisesta i-
taan erikseen  ja palveluntuottaja i  

Salassapitoa koskevia etaan asiakkaan palvelun 
kin. 

 

7. Palvelun laskutus kun  

7.1.Kunta  

Kunta  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-

  

Maksuehto on 14 v  netto laskun v  Palveluntuottaja laskuttaa 
tilaajaa viitteellisel  verkkolaskulla kerran kuukaudessa toteutuneiden vuoro- 
kausien  ja siten,  lasku on e  tilaajalle viimeis-

lvelun tuottamista seuraavan kuukau v . 

Viiv  voimassa olevaa Suomen Pankin vahvistamaa vii-
yskorkoa. 



Erilli  kustannuksia kuten esimerkiksi laskutus- ja toimistokuluja tms. ei hy
 

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



 
 

7.2. Asiakas 

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

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

Laskuihin ei lis skutus- yms  

8. Vastuut ja vakuutukset 

Palveluntuottajalla tulee olla voimassa oleva potilasvakuutus. 

Kunta  ei vastaa palveluntuottajan asiakkaalle tai  omaisuudelleen 
tai ulkopuolisille hen  tai  omaisuudelleen aiheuttamista vahingoista. 
Kunta  ei s  asiakkaan palveluntuottajalle tai ulkopuoliselle 
hen  omaisuudelleen aiheuttamista vahingoista. 

Palveluntuottajalla tulee olla  vastuu- ja tapaturmavakuutukset 
olevien vahinkojen varalta. Kunta  ei vastaa palveluntuottajan ja asiak-
kaan kes  sopimista muista kuin  sa palv  mak-
settavik lyi  

 
 

9. Palvelu
asumisessa 

Tehostetulla palveluasumisella tarkoitetaan sosiaalihuoltolain 17  1 momentin 
4 kohdassa tarkoitettuja asumispalveluja palveluntuottajan yl ve-
lukodissa. Asumispalvelut on tarkoitettu niille vanhuksille, jotka eiv  rajoitetun 
toiminta  vuoksi selviydy omassa kodissaan, vaan tarvitsevat ym vuo-
rokautista valvottua asumista siihen liittyvine palveluineen. 

9.1 Palvelun  ja palvelun v vaatimukset 

Palveluntuottajan palvel l  ja laadul i
 mukainen. 

Tehostettu palveluasuminen  asiakkaan vuorokautisen 
palvelun ja huolenpidon asumispalv   tukevat palve-
lut, kuten henki  avustamisen asunnossa ja sen ulkopuolella 

v  toiminnot, harrastukset, asiointi ja vierailut), siivous-, hygie-
nia- ja turvapalvelut  asuntoon kuuluvat lineet ja laitteet. Palve-
luun  sairaanhoitajan suorittamat hoitotoimenpiteet ja asiakkaan 



terveydentilan arviointi ja seuranta se  sen vaatimat toimenpiteet. Pal-
v  kannustaa omaisia ja i  osallistu- maan vanhuksen ar-
keen tehostetun palveluasumisen  

Tehostettu palveluasuminen edell  henkil l  loa 
vuorokauden ymp ri. Asiakas saa halutessaan aina yhteyden 
taan vuorokauden ajasta riippumatta joko l vulla tai hen-
kil kohtaisesti. 

Palvelun tarkoituksena on  ja yl  asiakkaiden fyy  
psyy  sosiaalista toimintaky  tuottaa hoivaa ja huolenpitoa ko-
dinomaisessa ym   vastata asiakkaiden sairaanhoidollisiin 
tarpeisiin. Palveluyksi  on taattava mahdollisuus asumiseen n 
loppuun asti ja tarvittaessa saattohoitoon. Asiakkaiden hoivan tarpeen li-

yminen ei ole syy siirtymiseen pois palv  

Tehostettuun palveluasumiseen muuttavalle  hoito- ja 
palvelusuunnitelma. 

Hoitotarvikkeiden osalta  koskevat samat menettelyt kuin muitakin 
kuntalaisia,   y  Oulunkaaren 
tolautakunnan kulloinkin vahvistamat ohjeet hoito ejakelua koskien. 

Asuinhuoneiston vuokraamisesta laaditaan huoneenvuokralain mukainen 
vuokrasopimus palveluntuottajan ja asumispalveluyksik  asuvan asi-
akkaan kesken.  Asiakkaalta peritt  ei saa yl  paikkakun-
nan/asuinalueen vastaavan asuinra  vuokrata-
soa. Asiakkaalta peri an niil  v  joina 

  Y  on oltava ateriakohtainen hinnoittelu. Palvelun-
tuottaja voi  asiakkaalta ainoastaan tosiasiallisesti toteutuneet ate-
riat. 

Palvelun tuottaja ei voi peri  asiakkailta  hoitoon liittyvi  
palvelumaksuja. 

Asiakkaan lain mukaiset sosiaali- ja terveyspalvelut e  kuntayh-
 ellei toisin sovita. lujen osalta tuottaja on yhtey-

terveysasemalle ja sopii yhtei  lvelujen 
i  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kustannusvastuut on esitetty seuraavassa tau-
lukossa 
 
 

  Vastuutaho   

   
Tuot-
taja 

Asia-
kas  

Yleiset tilat         

Vuokra     x 

Asiakkaan  osuus  
yleisten  tilojen 
kustannuksista. 

   x     
Vakuutukset   x     
Ulkoalueet   x     
Laitteet ja kalusteet   x     
Verhot ja matot   x     

- ja aikakauslehdet   x     
          
Yksityistilat         
Vuokra     x   

     x   
Puhtaana -/kunnossapito   x     

   x     

Vakuutukset   x x 

Asiakkaan oman 
irtaimiston vakuut- 
tamisesta vastaa 
asiakas. Kiinteis-

kuutuksista vas-
taa palveluntuot-
taja. 

Kalusteet, verhot, matot, ir-
taimisto ja vuodevaatteet 

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

   
Ateriamaksu 
Elintarvikkeet 
Siivous-pesu- ja puhdistus-
aineet 

pesu- ja desinfektioaineet 
 

 

Vaipat tus 
 



tai apteekin annosjakeluna 

aan 
keet     

 

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

 
 
 

 
 
 

Palveluntuottajalla on toiminnan 

tamisen. 

turvallisesti. 
Yhteistilat ovat sopivat asiakkaiden palveluta

suuksia. 

 
- ja wc tilat, 

aluehallintoviran- 
on oltava mahdollista. Jos tilat ovat useassa tasossa, talossa on oltava 
hissi. 
Asiakkailla on mahdollisuus tuoda omia huonekalujaan ja muita tavaroi-
taan huoneeseensa kodinomaisuuden  

 
ossapito- 

ja hygieniasuunnitel
on lukittavat  

paan hoitomuotoon. 
 

luovutuksen tarkoi

den saatavuusperusteiden mukaisesti asiakkaan tarvitsemat yksil
- 

 
Saattohoidossa oleva asiakas 

Saattohoitovaihe voi aiheuttaa erityistilanteen, jolloin on tarkoituksenmu-
- 

selviytymisen minen vaativampaan hoito-
muotoon voidaan 

  



 

omian ja 

asiassa h den kustannuksista asumispal-
 

 huoneeseen vaaratilanteessa. 
Yhteiseen oleskelutilaan suositellaan induktiosilmukkaa. 

 
 
 

 
 
 

aluehallintoviran-  

Sairaanhoitajan ja muun ter
lon ammatti- 

veydenhuollon ammattihenkil on ammatillisen 
 

 

 
 

Kuntoutus-, terapia- 
-   

ritellyn mukainen mitoitus.  

- ja/tai terveysalan kou-
lutus. 

sta, jossa pois-
saolevat on korvattu sijaisilla. Tarvittava hoito turvataan kaikkina vuorokau-
den aikoina. 
toimintakyvyn mukaan. 
Sairaanhoitaja  

 

- ja/tai 

 
 

 

  

 

 

 

 



                     Osaaminen 

 

en ja hoidon 
 

kanssa. 

 
 

 

 

                Laadun hallinta 

 

syyden ja tur ntuotta-

t
vastataan. 

t  

sessa vuosittain. 

voitteita. 

keiset laatutavoitteensa. 

- huollosta vastaava  
-suosituksia, kuten 

 
 

tapaturmia varten. 

mukainen oma- valvontasuunnitelma. Uuden palvelun tuottajan on laadittava 
omavalvontasuunnitelma kuuden kuukauden kuluessa toiminnan aloittami-
sesta. 

 

 

 

 

 

 

 



              

 

Asiakkaalle annettavien palvelujen tulee olla suunnitelmallisia ja tavoitteellisia. 

Asiakkaan olemassa olevia voimavaroja on tuettava ja palvelun on 
tarpeisiin perustuvaa. 

kaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (812/2000) mukaisesti. 

 
loppuun asti. 

toon. 

hoitoa ja palvelua ohjaava palvelu- 

teet. 

Palvelu- ja hoitosuunnitelman ajantasaisuus tarkistetaan ja arv
kuiten tarvittaessa. 

 

- ja palvelusuunnitelmassa on mai-
an raha-asiat hoidetaan. Asiakasta avustetaan tarvittaessa 

raha-asioiden hoidossa. (Raha-
- valvoja.) Tarvittaessa asiakasta avustetaan edunvalvojan 

hankinnassa. 

mahdollisesta kuljettamisesta analysoitavaksi. 

Asiakkaan terveydentilaa seurataan ja arvioidaan. 

- 
ja terveydenhuollon palveluihin. 

koittai
kohteet huomioidaan. 

 

taan. 

huolehtiminen ja tar-
peellinen liina- ja vaatehuolto. 

on ohjeet saattohoidon toteuttamisesta. Seuraavassa on kuvattu prosessi saattohoi-
dosta sopimisesta. 

1.   Asukas tarvitsee saattohoitoa 

 

3.   Saattohoidosta on sovittu omaisten kanssa. 

 

 alkami-
sesta. Saattohoidossa olevasta asiakkaasta palvelusetelituottajalla on mahdollisuus 

mukaisen summan verran. Saattohoito ei vaikuta asiakkaan omavastuuosuuteen. 

6.   Va  

7. Saattohoito voi alkaa 



lujohtajaa. 

Ulkoilu on toteutettava 
turvallisesti. Ulkoilujen toteutumista seurataan ja ulkoilutuokiot dokumentoidaan. 

koskevista rajoitteista on olemassa. 

 

 

                       Ateriat 

 

teiden- ja ravinnonsaanti. 
erityistoiveiden huomioimisesta 

tuottaja ja asia- 
kasta sopimuksen mukaan. 

 
ja asiakasta 

avustetaan ruokailussa tarvittaessa. 
 

annettu-
jen suositusten mukaisia aterioita. 
Aterioista on tehty monipuolinen 5-

 
 

Lounasateria on ateria, jolla 
nista 

 

puututaan. 
 

                           Turvallisuus 

 

 

ja turvallisuus- selvitys. 

 

lanteet. 
Piha-  

daan. 
 

 

 

 



                             

 

- 

teet. 

 
 

10. Asiakasti s  

Palveluntuottajalta edelly yvien asiakastietojen ja ty
suoritteiden kirjaamista seuraavien ohjeiden mukaisesti: 

 lains lly  kirjaaminen an 
kokonaistilanteen kirjaaminen hoivan kannalta 

 
 asiakkaan palvelutarpeen seuraaminen ja yhteist  kunnan 

kanssa palvelu- ja hoitosuunni ivi viointi) 

 lveluntuottaja hankkii v  (tietokone, laaja-
kaista ja asianmukainen virussuojaus). 

Tilaajan asia e   sovitaan aina erikseen ja siit  teh-
 erillinen sopimus.  

 
 

11. Palvelusetelin arvo tehostetussa palveluasumisessa 

11.1.Palvelusetelin arvo 

Tehostetun palvelusetelin arvo on tulosidonnainen, ja sen arvosta annetaan 
 asiakkaalle. Kun  tulee saada asiakkaalta tarvittavat tulotie-

dot palveluseteli m n. 
 

11.2.Saattohoito 

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

 

 

 

 

 



12. Hintojen muutokset tehostetussa palveluasumisessa 

Palveluasumisen vuorokausihinnat ovat voimassa kalenterivuoden. 
keen mahdolliset seuraavaa vuotta koskevat uudet hinnat pyy  toimitta-
maan  edellisen vuoden elokuun loppuun menness . Edell
poiketen hintojen alentaminen on aina mahdollista. 
 
Mahdollisesta palvelun hinnanmuutoksesta tulee ilmoittaa asia

 kuukautta e  
 

13. Laskutus ku  ja asiakkaalta 

Palveluntuottaja laskuttaa asiakkaalta vuokran, ateriat, palvelusetelin omavas-
tuuosuuden (setelin arvon yl  osan vuorokausihinnasta) ja asiakkaan 
mahdollisesti ostamat lvelut palveluntuottajan ja asia en so-
pimuksen mukaisesti. 
 

 palveluntuottaja toimittaa  asiakkaan poissaolojen alka-
mis- i i i skun maksamista varten. 

Jos hoito keskeytyy muista kuin palveluntuottajasta tai palveluntuottajan ali- 
hankkijasta johtuvista sy  esti, tilaaja maksaa palveluntuottajalle en-

  vuorokaudelta asiakkaan palvelusetelin arvon ja seuraavilta 
14 vuorokaudelta 50 % asiakkaan palvelusetelin arvosta.   pois-

i  ei makseta. nen poissaolo tarkoittaa   asiakas 
on hoidettavana esim. sairaalassa tai muussa hoitopaikassa ja poissaolon 
kesto on kokonaisia vuorokausia (klo 00.00  24.00). Kuoleman tapauksissa 
tai palvelun  syy  tilaaja maksaa palveluntuottajalle pal-
velun vuorokausihinnan seuraav v . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kuntakohtaisen laskutusosoitteet; 

 E204503. 

-tunnus on 1006538-5. 

, PL 6668, 01051 LASKUT 
OVT-tunnus: 0037100653855220 

 

 
 

, PL 
6676, 01051 LASKUT 
OVT-tunnus: 0037100653855320 

 

 

 

on vanhuspalvelut, PL 6700, 01051 
LASKUT 
OVT-tunnus: 0037100653855620 

 

 
ipola, Varkkermontie 1, 95200 Simo 

, PL 6684, 
01051 LASKUT 
OVT-tunnus: 0037100653855420 

 

 
 

, PL 6692, 01051 
LASKUT 
OVT-tunnus 0037100653855520 

 

 
 

 
Laskutuksen osalta yhdy  Taloussihteeri/ controller 050 4387508 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


