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Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta – yleinen osa 
 
 
 

1 Määritelmät 
 
Tässä sääntökirjassa 
 
1. asiakkaalla tarkoitetaan sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista anne-
tun lain 3 §:n 1 kohdassa tarkoitettua asiakasta ja potilaan asemasta ja oikeuksista an-
netun lain 2 §:n 1 kohdassa tarkoitettua potilasta; 
 
2. palvelusetelillä tarkoitetaan järjestämisvastuussa olevan kunnan sosiaali- ja ter-
veyspalvelun saajalle myöntämää sitoumusta korvata palvelujen tuottajan antaman 
palvelun kustannukset kunnan ennalta määräämään arvoon asti. Palveluseteli on yksi 
tapa järjestää kunnan lakisääteisiä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluja. Tämän 
vuoksi asiakkaan asemaan vaikuttavat samat erityislainsäädännön säännökset kuin 
muillakin tavoin järjestetyissä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluissa. Palvelusetelin 
käyttäjällä on kuitenkin muista järjestämistavoista poiketen oikeus valita haluamansa 
kunnan hyväksymä palvelun tuottaja.  
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009) säätelee palvelusetelin 
käyttöä. Palvelusetelilakia sovelletaan palvelusetelin käyttämiseen kuntien järjestä-
missä sosiaali- ja terveyspalveluissa. Lakia sovelletaan ainoastaan yksityisten sosi-
aali- ja terveyspalvelujen hankkimiseksi. Tämän vuoksi lakia ei voi soveltaa julkisyhtei-
söjen tuottamien palvelujen hankkimiseen. Palvelusetelijärjestelmässä kunta ei tule 
sopimusosapuoleksi palvelusta sovittaessa, sillä kyseessä on kuluttajan asemassa 
olevan asiakkaan ja palvelun tuottajan välinen sopimus; 
 
3. tulosidonnaisella palvelusetelillä tarkoitetaan palveluseteliä, jonka arvo mää-
räytyy kunnan määrittelemien asiakkaan jatkuvien ja säännöllisten tulojen mukaan tai 
jonka arvo perustuu tulojen huomioon ottamiseen sosiaalihuoltolain 10 § tai sosiaali- ja 
terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 10 a - 10c §:ssä säädetyllä tavalla.  
 
4. omavastuuosuudella tarkoitetaan sitä osuutta yksityisen palvelun tuottajan tuot-
taman palvelun hinnasta, jota kunnan myöntämän palvelusetelin arvo ei kata ja joka 
jää asiakkaan maksettavaksi 
 
5. kunnalla tarkoitetaan Seinäjoen kaupunkia  
 
6. sääntökirjalla tarkoitetaan asiakirjaa, jolla kunta asettaa palvelusetelilain 5 §:ssä 
tarkoitetut hyväksymiskriteerit palvelun tuottajille. Kunta velvoittaa palvelun tuottajat 
jatkuvasti noudattamaan sääntökirjan määräyksiä. Yksityinen palvelun tuottaja sitou-
tuu noudattamaan tämän sääntökirjan ehtoja siitä alkaen, kun palvelun tuottaja hyväk-
sytään palvelusetelillä toteutettavien sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajaksi. Itse pal-
velua tuotettaessa sitä koskevan sopimuksen osapuolina ovat palvelun tuottaja ja 
asiakas. Sopimuksen sitoumukset ja vastuut  eivät kohdistu kuntaan. 
 
 

2 Asiakkaan asema 
 
Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä hänelle tarjotusta palvelusetelistä, jolloin kunnan 
tulee ohjata hänet kunnan muilla tavoin järjestämien palvelujen piiriin. 
 
Palvelusetelin saanut asiakas tekee palvelujen tuottajan kanssa sopimuksen palvelun 
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hankkimisesta. Tätä sopimussuhdetta koskevat sopimuksen sisällön mukaan määräy-
tyvät kuluttajaoikeuden ja sopimusoikeuden säännökset ja oikeusperiaatteet. Asiak-
kaan ja palvelun tuottajan välistä sopimusta koskevan erimielisyyden saattamisesta 
kuluttaja- riitalautakunnan käsiteltäväksi säädetään kuluttajariitalautakunnasta anne-
tussa laissa. 
 
Kunnan on selvitettävä asiakkaalle tämän asema palveluseteliä käytettäessä, pal-
velu- setelin arvo, palvelun tuottajien hinnat, omavastuuosuuden määräytymisen pe-
rusteet ja arvioitu suuruus sekä vastaavasta palvelusta sosiaali- ja terveydenhuollon 
asiakas- maksuista annetun lain mukaan määräytyvä asiakasmaksu. 
 
Asiakkaan on annettava palvelusetelin myöntämistä varten tarvittavat tulotiedot tai 
kaupunki voi käyttää verotietoja laskelmien pohjana. Asiakkaalle on annettava myös 
tieto siitä, mistä muualta ja mitä häntä koskevia tietoja voidaan hänen suostumukses-
taan riippumatta hankkia. Asiakkaalle on varattava tilaisuus tutustua muualta hankittui-
hin tietoihin ja antaa asiassa tarpeellinen selvitys. 
 
Asiakkaan valittua palvelusetelin, hänen tulee itse hakeutua hyväksytylle yksityiselle 
palvelun tuottajalle. Reklamaatiotilanteessa kuluttajan tulee ilmoittaa tyytymättömyy-
destään sopimuskumppanilleen eli palvelun tuottajalle. 
 
Asiakkaan asemaan sovelletaan palvelusetelilakia, sosiaalihuollon asiakkaan ase-
masta ja oikeuksista annettua lakia sekä potilaan asemasta ja oikeuksista annettua 
lakia.  Palvelujen tuottamiseen palvelusetelillä sovelletaan kuluttajansuojalakia. Asiak-
kaalla on oikeus käyttää kuluttajaoikeuden mukaisia oikeusturvakeinoja reklamaatioti-
lanteessa. Seuraamuksiin kuuluvat kuluttajan oikeus pidättyä maksusta, virheen oi-
kaisu, hinnan alennus, kaupan purku ja vahingonkorvaus. Palveluseteliä käyttävä 
asiakas voi saattaa sopimussuhdettaan koskevan erimielisyyden kuluttajariitalauta-
kunnan käsiteltäväksi. 
 
Potilaslain mukaan potilaan oikeusturvakeinoja ovat terveydenhuollon toimintayksi-
kön vastaavalle johtajalle tehtävä muistutus sekä oikeus tehdä kantelu hoidosta tai 
hoitoon liittyvästä kohtelustaan terveydenhoitoa valvovalle viranomaiselle, joita ovat 
läänin- hallitukset sekä sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira. 
 
Sosiaalihuoltolain mukaan asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus kohtelustaan sosiaali-
huollon toimintayksikön vastuuhenkilölle tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle. 
Asiakkaalla on myös mahdollisuus kantelun tekemiseen. 
 
 
 

3 Palvelun tuottajan velvoitteet 
 
Palvelun tuottaja on palvelusetelijärjestelmän puitteissa palvelua tuottava, yksityisestä 
terveydenhuollosta annetussa laissa (152/1990) tai laki yksityisistä sosiaalipalveluista 
(922/2011) tarkoitettu palvelun tuottaja. Palvelun tuottaja sitoutuu täyttämään palvelu-
setelilain (569/2009) 5 §:n mukaiset yleiset ehdot. 
 
Kunnalla on oikeus vaatia palvelun tuottajaa toimittamaan kirjalliset todistukset tai 
muun riittävän näytön siitä, että tässä kohdassa mainitut yleiset edellytykset täyttyvät. 
Lisäksi kunta voi halutessaan pyytää myös muita todistuksia. 
 

1. Rekisteröinti ennakkoperintärekisteriin 
Palvelun tuottaja sitoutuu olemaan rekisteröitynä verohallinnon ennakkoperintäre-
kisterissä. 



5 
 

 
2. Palvelun tuottajaa koskevan erityislainsäädännön edellytykset 

Palvelujen tuottajan tulee täyttää kulloinkin voimassa olevat, sitä koskevat erityislain-
säädännön edellytykset. Tässä tapauksessa erityislainsäädännöllä tarkoitetaan erityi-
sesti yksityisestä terveydenhuollosta annettua lakia (152/1990) tai laki yksityisistä sosi-
aalipalveluista (922/2011). Palvelua tuottavan yksikön kohdalla edellytysten täyttymi-
nen on tarkastettu yksikön perustamisvaiheessa. Perustamisluvan myöntää toimival-
tainen aluehallintovirasto (AVI) tai Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Val-
vira. Luvan saanut palvelujen tuottaja rekisteröidään yksityisten sosiaali- ja terveyspal-
velujen antajien Ysteri-rekisteriin, jota AVI:t ylläpitävät yhdessä Valviran kanssa. 
 
Sellaiset palveluntuottajat, jotka eivät harjoita ympärivuorokautista sosiaalipalvelutoimin-
taa tekevät toimiluvan hakemisen sijaan ilmoituksen toiminnan aloittamisesta sosiaali-
huollosta vastaavalle toimielimelle siinä kunnassa, jossa palvelun tuottaja antaa ko. pal-
veluja.  
 
Lisäksi palveluntuottajan tulee sitoutua huolehtimaan siitä, ettei sitä tai sen hallinto-, 
johto- tai valvontaelimen jäsentä tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävää 
henkilöä rasita Laissa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016, 
pykälissä 80 ja 81 mainitut poissulkemisperusteet. Seinäjoen kaupungilla on oikeus 
irtisanoa palvelusopimus päättymään välittömästi, vaikka edellä mainitut perusteet 
olisivat syntyneet vasta palvelusetelituottajaksi hyväksymisen jälkeen. 

 
Palvelun tuottaja vastaa myös alihankkijoidensa toiminnasta samassa laajuudessa ja 
kuten omasta toiminnastaan. 
 
 

3. Vähimmäispalvelutaso 
Palvelun tuottajan tuottamien palvelujen on jatkuvasti vastattava vähintään sitä tasoa, 
jota edellytetään kaupungin toiminnalta. Samoin palvelun tuottajan on toteuttava asi-
akkaansa oikeuden laadultaan hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon sekä sosiaali-pal-
veluihin. Käytännössä kunta hyväksyy palvelun tason siinä vaiheessa, kun se valitsee 
tietyn palveluntuottajan mukaan palvelusetelijärjestelmään ja ottaa tältä asiaa koske-
van sitoumuksen. Palvelun tuottaja sitoutuu kuvaamaan kaupungille, miten sen henki-
löstö ylläpitää ammattitaitoaan. 
 

4. Vakuutusturva 
Palvelun tuottaja sitoutuu ottamaan ja pitämään voimassa toimintansa edellyttämät 
lakisääteiset vakuutukset vastuun varalta, kuten potilasvahinkolain sekä terveyden-
huollon ammattihenkilöistä annetun lain mukaiset vakuutukset.  
 
Mahdolliset vahingot korvataan ensisijaisesti palvelun tuottajan vakuutuksesta ja viime 
kädessä palvelun tuottaja vastaa niistä vahingonkorvauslain mukaisesti. Kunta ei vas-
taa palvelun tuottajan palvelujen saajalle aiheuttamista vahingoista. Jos palvelu joudu-
taan uusimaan tai asiakas tarvitsee muuta palvelua palvelun tuottajan virheestä johtu-
vasta syystä tai toimenpiteen suorittamisen virheellisyyden vuoksi, vastaa aiheutuvista 
kustannuksista palvelun tuottaja. 
 

5. Toimitilat 
Palvelun tuottajan toimitilojen on jatkuvasti täytettävä turvallisuusmääräykset niin että 
yksikössä huolehditaan asiakkaiden turvallisuudesta lain ja viranomaisten määräys-
ten mukaisesti. Samoin toimitilojen on täytettävä lain edellyttämät palvelun tuottajalle 
asetetut hyväksymisedellytykset. Liikuntarajoitteisella, esimerkiksi pyörätuolia käyttä-
vällä asiakkaalla tulee olla esteetön pääsy palvelun tuottajan toimitiloihin.  
 

6. Hintatiedot ja ajanvarauksen peruuttaminen  
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Palvelun tuottajalla tulee olla internetsivut, joilta käy ilmi toimitilojen osoitetiedot sekä tar-
jottavien palvelujen tiedot. Mikäli palveluun varataan tapaamisaika, on palvelun tuottajan infor-
moitava palveluseteliä käyttävää asiakasta siitä, että asiakkaan on itse korvattava aiheutuneet 
kustannukset, kuitenkin enintään 50 % palvelun kokonaishinnasta, mikäli tämä jättää peruutuk-
sen tekemättä tai peruu liian myöhään. Tarjottavien palvelujen hintatiedot tulee toimittaa asiak-
kaalle hänen pyynnöstään myös kirjallisessa muodossa. Palvelun tuottajan tulee olla tavoi-
tettavissa puhelimitse virka-aikana.  
 
 

7. Hinnanmuutokset 
Palvelusetelituottaja voi muuttaa hintoja kerran kahdentoista (12) kuukauden aikana. 
Hinnanmuutosilmoitukset on lähetettävä tiedoksi kaupungin hankintatoimeen 12 viik-
koa ennen uusien hintojen voimaantuloa 
 
 

8. Asiakastyytyväisyys ja asiakaspalaute 
Palvelun tuottaja sitoutuu toimimaan siten, että asiakastyytyväisyys on hyvä. 
Kertaluontoisissa tai määrätyn ajan kestävissä hoitopalveluissa palvelun tuottaja si-
toutuu toimittamaan asiakkaan hoitopalautteen kunnalle kahden viikon kuluessa hoi-
don päättymisestä. Hoitopalautteen tulee olla kunnan käytettävissä ennen kuin lasku 
maksetaan.  
 

9. Tiedonanto kunnalle 
Palvelun tuottajan tulee informoida kuntaa säännöllisesti tarjoamiensa palvelujen laa-
dun valvonnasta sekä hoitopalvelujen osalta potilasturvallisuudesta. Kuntaa tulee eri-
tyisesti informoida asiakkaiden tekemistä reklamaatioista ja korvausvaatimuksista, rek-
lamaatioihin johtaneista syistä ja niiden johdosta tehdyistä toimenpiteistä.  
 
Palvelun tuottajan tulee raportoida kunnalle palvelusetelillä tuotettua hoitoa koskevista 
julkisoikeudellisista valituksista, kanteluista ja hoitovahinkoilmoituksista samoin kuin 
kaikkia edellä mainittuja koskevista ratkaisuista.  
 

10.  Asiakas- ja potilasasiakirjat 
Palvelun tuottaja laatii palvelusetelijärjestelmässä asiakasasiakirjat palvelutapahtu-
man yhteydessä. Palvelun tuottajan tulee noudattaa huolellisuutta tietojen käsittelyssä 
ja esimerkiksi huolehtia siitä, että salassa pidettäviä tietoja käsitellään oikein. Palve-
lun tuottajan tulee käsitellä asiakirjoja siten kuin henkilötietolaissa (523/1999) ja laissa 
sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007) sekä 
muussa sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännössä säädetään. 
 
Kunta on palvelusetelillä järjestettävässä palvelussa syntyvien potilas- ja asiakasasia-
kirjojen henkilötietolaissa tarkoitettu rekisterinpitäjä. Palvelun tuottajan tulee asiakirjoja 
käsitellessään noudattaa, mitä kaupungin asiakirjojen käsittelystä säädetään (laki vi-
ran- omaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999). 
Palvelujen tuottajan tulee laatia asiakas- ja potilastietoja sisältävät asiakirjat henkilö-
tietolain, potilaslain ja sosiaalihuollon asiakaslain edellyttämällä tavalla vastaavasti 
kuin kunnan omassa toiminnassaan. 
 
Omalla toiminnalla tarkoitetaan kunnan omaa palvelutuotantoa. Jos palvelujen tuot-
taja laatii toiminnassaan asiakirjoja manuaalisesti, kunnan tulee huolehtia siitä, että 
palveluseteliä käytettäessä kyseiset asiakirjat viedään sähköiseen järjestelmään vas-
taavasti kuin kunnan itsensä tuottamissa palveluissa.  
 
Terveydenhuollon lainsäädännöstä tulee vaatimus ylläpitää rekisteriä. Terveydenhuol-
lon ammattihenkilöllä on lakiin perustuva velvollisuus säilyttää potilasasiakirjoja. Tästä 
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syystä terveydenhuollon ammattihenkilön tulee pitää rekisteriä ja säilyttää kopio jokai-
sesta kaupungille toimittamastaan asiakirjasta voidakseen esittää asiakirjat terveyden-
huollon viranomaisille mahdollisten potilasvahinko- tai muiden valvonta-asioiden yh-
teydessä. Palvelun tuottaja on velvollinen säilyttämään kunnalle toimitettujen asiakirjo-
jen kopioita saman säilytysajan kuin mikä kunnalle on lainsäädännössä määritelty kos-
kien asiakirjojen säilyttämistä. Sama koskee käyttölokitiedostoja. 
 
Asiakas voi esittää tarkastuspyynnön tai virheen oikaisupyynnön rekisterinpitäjälle eli 
kunnalle tai, jos palvelun tuottajan ja kunnan välillä on erikseen sovittu, suoraan palvelun 
tuottajalle. Kunta on kuitenkin viime kädessä se, joka ratkaisee tarkastus- ja oikai-
supyynnön.  
 
Koska kyse on viranomaisasiakirjoista, tiedon luovutuksesta päättää aina kunta rekis-
terinpitäjänä. Asiakirjojen luovuttamista ja salassapitoa koskevia julkisuuslain säädök-
siä sovelletaan asiakirjoihin silloinkin, kun ne ovat palvelun tuottajan hallussa. Asiakir-
jojen käsittelyä säätelee myös laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköi-
sestä käsittelystä (159/2007). 
 

11. Markkinointi 
Palvelun tuottajan markkinoinnin on oltava asiallista, luotettavaa ja hyvän tavan mu-
kaista. Ylisanoja tai vertailumuotoja ei saa käyttää. Markkinoilla ei tule luoda tarpee-
tonta sosiaali- ja terveyspalvelujen kysyntää. Hinnoista ilmoittamisen tulee tapahtua 
vertailukelpoisella tavalla siten, että palveluseteliä käyttävä asiakas voi vaivatta pää-
tellä palvelun kokonaishinnan ja sen osuuden, joka jää hänen maksettavakseen. 
 

12. Lainsäädäntö 
Palvelun tuottajan on noudatettava kaikkia palvelun tuottajaa ja sen toimintaa koske-
vaa lainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä ja ohjeita. Palveluntuottaja sitoutuu nou-
dattamaan voimassa olevaa työsopimuslainsäädäntöä ja alan työehtosopimuksia. Pal-
veluun sovelletaan Suomen lainsäädäntöä. 
 

13. Sähköisen palvelusetelijärjestelmän käyttö 
Palvelun tuottaja sitoutuu hakeutumaan kunnan käyttöön ottamaan sähköiseen palve-
lusetelijärjestelmään siten, että palvelun tuottaja laskuttaa kaupungin osuutta palvelu-
setelistä sähköisesti järjestelmän kautta. Samalla palveluntuottaja sitoutuu myös mui-
hin järjestelmän vaatimuksiin.  
 

14. Kunnan asettamat muut vaatimukset 
Palvelun tuottaja sitoutuu noudattamaan kunnan kussakin yksittäistapauksessa mah-
dollisesti asettamia muita vaatimuksia. Kunta voi yksittäistapauksessa asettaa palvelua 
tuottavalle yksikölle edellä mainittujen edellytysten lisäksi myös muita vaatimuksia. Tä-
män säännöksen tarkoituksena on antaa kunnalle joustavat mahdollisuudet huomioida 
esimerkiksi tietyn asiakasryhmän erityistarpeet. Kunta voi vaatia, että palveluntuottaja 
ylittää tietyt minimiedellytykset esimerkiksi resurssiensa puolesta, mutta tällaista ehtoa 
ei saa muotoilla tiettyä palvelun tuottajaa suosivaan ja toisia syrjivään muotoon.  
 
Mittareiden käyttö 
Palvelujen tuottaja sitoutuu kunnan ohjeiden mukaisesti tarvittaessa käyttämään asia-
kas- luokitukseen tai laadunhallintaan liittyviä mittareita. (Fyysisen ja psyykkisen toiminta-
kyvyn arvioinnissa käytetään apuna toimintakykymittaria (Rai viimeistään 1.4.2023) ja tarvitta-
essa muita arviointimenetelmiä mm. MMSE, Cerad)  
 
Osallistuminen laadunmittauksiin ja kehittämistoimintaan 
Palvelun tuottaja sitoutuu osallistumaan kunnan osoittamiin palvelun laadun mittauksiin 
ja palvelujen kehittämistoimenpiteisiin sekä osallistumaan mahdollisiin palveluseteliasi-
oita käsitteleviin perehdytyksiin tai kehittämistapaamisiin. 
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Hyväksymisen peruuttaminen 
Kunnalla on oikeus peruuttaa palvelun tuottajan hyväksyminen ja poistaa palvelun 
tuottajan nimi hyväksyttyjen palvelun tuottajien listasta välittömästi ilman irtisanomisai-
kaa: 
a) hyviä hoito- ja palvelukäytäntöjä ei noudateta; 
b) palvelun tuottaja ei noudata kunnan kirjallisesta kehotuksesta huolimatta sääntökir- 
       jan ehtoja; 
c) palvelun tuottaja on tullut maksukyvyttömäksi, ei ole kyennyt hoitamaan las-

kujaan eräpäivään mennessä, on aloittanut akordimenettelyn, on asetettu sel-
vitystilaan tai on välittömässä vaarassa tulla asetetuksi selvitystilaan; tai 

d) palvelun tuottaja tai joku sen johtoon kuuluva henkilö on tuomittu syyllisenä 
elinkeinotoimintaan liittyvässä rikoksessa. 

e)  kunta lopettaa palvelujen järjestämisen palvelusetelillä tai muuttaa palvelusetelin 
   käytölle  asetettuja ehtoja  

 
Palvelun tuottaja vakuuttaa antamansa tiedot oikeiksi. Hakeutumalla kunnan pal-
velusetelituottajaksi palvelun tuottaja sitoutuu ilmoitettujen tietojen oikeellisuu-
teen ja hyväksymiskriteereiden sekä liitteiden mukaisten ohjeiden noudattami-
seen. 
 
Tuottaja on hyväksytty kunnan palvelusetelituottajaksi sen jälkeen, kun kunta on tehnyt 
asiasta hyväksymispäätöksen.  
 

4 Kunnan velvoitteet 
 
Kunnan on pidettävä luetteloa hyväksymistään palvelujen tuottajista. Tiedot palvelujen 
tuottajista, näiden tuottamista palveluista ja niiden hinnoista tulee olla julkisesti saata-
villa internetissä tai muulla soveltuvalla tavalla.  
 
Palveluseteli myönnetään ainoastaan Seinäjoen kaupungin alueella toimivaan yksik-
köön.  
 
Kunnan on selvitettävä asiakkaalle tämän asema palveluseteliä käytettäessä, palve-
lusetelin arvo, palvelun tuottajien hinnat, omavastuuosuuden määräytymisen perus-
teet ja arvioitu suuruus sekä vastaavasta palvelusta sosiaali- ja terveydenhuollon 
asiakasmaksuista annetun lain mukaan määräytyvä asiakasmaksu. 
 
Kunnan täytyy informoida asiakasta siitä, mistä ja mitä häntä koskevia tietoja voidaan 
hänen suostumuksettaan hankkia. Kunnan on varattava asiakkaalle tilaisuus tutustua 
muualta hankittuihin tietoihin ja tarvittaessa antaa asiaa koskevaa selvitystä. 
 
Kunnan tulee myös peruuttaa palvelujen tuottajan hyväksyminen ja poistaa palvelujen 
tuottaja luettelosta, jos hyväksymiselle asetetut edellytykset eivät enää täyty tai palvelu-
jen tuottaja pyytää hyväksymisen peruuttamista.  
 
Kunnalla on lisäksi velvollisuus valvoa hyväksymiensä palvelujen tuottajien palvelujen 
laatua hyväksymismenettelyn lisäksi myös palvelujen tuottamisen yhteydessä. Kunnan 
tulee täten varmistaa, että palvelujen tuottajat täyttävät toiminnalle asetetut vähim-
mäisedellytykset. 
 
Kunta valitsee palvelusetelijärjestelmän piiriin kuuluvat palvelut tuottajat palveluseteli-
lain edellyttämällä tavalla. Kunnan tulee ottaa palvelun tuottajan valintaa koskeva asia 
käsittelyyn yhden (1) kuukauden kuluessa palvelun tuottajan ilmoittautumisesta ja teh-
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tävä päätös palvelun tuottajan hyväksymisestä tai hylkäämisestä kolmen (3) kuukau-
den kuluessa ilmoittautumisesta.  
 
Asiakas- ja potilasasiakirjat, jotka syntyvät setelillä palvelua järjestettäessä ja toteu-
tettaessa, ovat viranomaisen asiakirjoja. Vaikka palvelujen tuottaja laatii asiakirjat 
palvelutapahtuman yhteydessä, vastaa kunta rekisterinpitäjänä viime kädessä niiden 
käsittelystä. Palvelujen järjestämisen ja toteuttamisen kannalta olennaiset tiedot on tallen-
nettava viimeistään palvelutapahtuman päättyessä aina kunnan omaan asiakas- tai potilas-
rekisteriin. Palvelun tuottajan ja kunnan tulee myös varmistaa, että palvelujen järjestä-
misen ja toteuttamisen kannalta tarpeelliset tiedot siirtyvät osapuolelta toiselle palve-
lutapahtuman eri vaiheissa. Tämä mahdollistaa sen, että jokaisen potilaan ja asiak-
kaan asiakirjat muodostavat hänen hoitonsa tai huoltonsa kannalta välttämättömän 
jatkuvan kokonaisuuden, johon tulee hoitoa ja huoltoa koskevat ratkaisut perustaa. 
 
 

5 Verotus 
 

Palveluseteli on saajalleen veroton etuus. Verottomuus edellyttää, että palveluseteli 
• myönnetään selkeästi määriteltyihin palveluihin 
• on henkilökohtainen eikä siirrettävissä toiselle henkilölle 
• ei ole suoraan asiakkaalle maksettavaa rahaa, jonka käytön hän itse määrittelee 
 
Palveluseteliä käytettäessä asiakkaan omavastuu ei oikeuta kotitalousvähennykseen 
tuloverotuksessa. 
 
Arvonlisäverolain 34 §:n mukaan veroa ei suoriteta terveyden- ja sairaanhoitopalvelun 
myynnistä. Terveyden ja sairaanhoitopalvelulla tarkoitetaan ihmisen terveydentilan 
sekä toiminta- ja työkyvyn määrittämiseksi taikka terveyden sekä toiminta- ja työkyvyn 
palauttamiseksi tai ylläpitämiseksi tehtäviä toimenpiteitä, jos kysymyksessä on: 
1. valtion tai kunnan ylläpitämässä terveydenhuollon toimintayksikössä annettava hoito 

taikka yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa tarkoitettu hoito; tai 
2. sellaisen terveydenhuollon ammattihenkilön antama hoito, joka harjoittaa toimin-

taansa lakiin perustuvan oikeuden nojalla tai joka on lain nojalla rekisteröity. 
 
Arvonlisäverolain 37 §:n mukaan veroa ei suoriteta sosiaalihuoltona tapahtuvasta pal-
velujen ja tavaroiden myynnistä. Sosiaalihuollolla tarkoitetaan valtion tai kunnan har-
joittamaa sekä sosiaaliviranomaisten valvomaa muun sosiaalihuollon palvelujen tuot-
tajan harjoittamaa toimintaa, jonka tarkoituksena on huolehtia lasten ja nuorten huol-
losta, lasten päivähoidosta, vanhustenhuollosta, kehitysvammaisten huollosta, muista 
vammaisten palveluista ja tukitoimista, päihdehuollosta sekä muusta tällaisesta toi-
minnasta. 
 
 

6 Valvonta ja sääntökirjan muuttaminen 
 
Kunta on palvelusetelilain nojalla velvollinen valvomaan hyväksymiensä yksityisten pal-
velun tuottajien tuottamien palvelujen tasoa ja poistamaan palvelun tuottaja hyväksytty-
jen palvelun tuottajien joukosta, mikäli sääntökirjan määräyksiä ei noudateta. Asiak-
kaan käyttäessä palveluseteliä kaupunki ei ole sopimussuhteessa sosiaali- tai terveys-
palvelua tuottavaan yksityiseen palvelun tuottajaan. 
 
Palvelun tuottaja sitoutuu noudattamaan sääntökirjan ehtoja. Mikäli palvelun tuot-
taja ei täytä sääntökirjassa määrättyjä ehtoja, kunta voi poistaa palvelun tuottajan 
hyväksyttyjen palvelun tuottajien joukosta.  
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Kunta ja palvelun tuottaja asettavat nimeltä tai asemaltaan henkilön tai henkilöt, 
jotka toimivat yhteyshenkilöinä ja vastuuhenkilöinä sääntökirjan toteuttamisessa 
ja ilmoitusten vastaanottajina. 
 
Kunnalla on oikeus tehdä muutoksia tämän sääntökirjan ja sen liitteiden sisältämiin 
määräyksiin. Kunta ilmoittaa muutoksista palvelun tuottajalle kirjallisesti välittömästi 
päätöksen tekemisen jälkeen. Mikäli palvelun tuottaja ei halua tulla sidotuksi muuttunei-
siin sääntöihin, tulee sen ilmoittaa siitä kirjallisesti kaupungille kuudenkymmenen (60) 
päivän kuluessa muutosilmoituksen lähettämisestä. Mikäli kunnalle ei toimiteta edellä 
mainittua ilmoitusta, sitoutuu palvelun tuottaja noudattamaan muuttuneita ehtoja uutosil-
moituksessa mainitusta päivästä lukien, kuitenkin aikaisintaan kuusikymmentä (60) 
päivää muutosilmoituksen toimittamisesta. 
 
Tämä sääntökirja on voimassa toistaiseksi. 
 
 
 
Tehostettu palveluasuminen – palvelukohtainen osio 
  

7 Palvelusetelijärjestelmän mahdolliset asiakkaat  
 

Palvelusetelin käyttömahdollisuutta tarjotaan niille asiakkaille, jotka täyttävät nykyi-
set tehostetun palveluasumisen piiriin pääsyn kriteerit eli heille on tehty SAS-arvi-
ointi ja päätös tehostetun palveluasumisen palvelun myöntämisestä. 
 
Tehostettu palveluasuminen tarkoittaa sosiaalihuoltolain 17 §:n 1 momentin 4 koh-
dassa tarkoitettuja asumispalveluja vanhuksille palveluntuottajan ylläpitämissä pal-
velukodeissa. 
 
Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu ikääntyneille, jotka eivät toimintaky-
kynsä takia selviydy omassa kodissaan ja tarvitsevat palveluasumisympäristöä, 
jossa on henkilökunta ympäri vuorokauden.  
 
Tehostetun palveluasumisen asukkaita kuvaavat jotkin seuraavista määrittelyistä: 
 
- asukkaiden toimintakyky on selvästi alentunut 
- asukkaat tarvitsevat runsaasti ja jatkuvasti apua tai ohjausta päivittäisissä toi-

minnoissaan 
- asukkaat tarvitsevat liikkuessaan apuvälineitä tai henkilökohtaista avustamista 
- asukkailla voi olla virtsanpidätyskyvyttömyyttä 
- asukkailla voi olla useita ikääntymiseen liittyviä pitkäaikaissairauksia 
- asukkaiden arkielämässä selviytyminen edellyttää ympärivuorokautista valvon-

taa ja henkilökunnan välitöntä saatavilla oloa 
- asukkaiden muistitoiminnot ovat alentuneet 
- muistiyksikköä tarvitsevien asukkaiden muistitoiminnot ovat vaikeasti tai keski-

vaikeasti alentuneet ja heillä on diagnostisoitu vaikea/keskivaikea dementia 
- muistiyksikköä tarvitsevilla voi olla karkailutaipumusta ja he tarvitsevat tästä 

syystä valvottua asuinympäristöä 
 
Seuraavat tilanteet estävät palvelusetelin myöntämisen asiakkaalle: 
 
1. Asiakas haluaa kieltäytyä tarjotusta palvelusetelistä, jolloin kunnan tulee ohjata 

hänet kunnan muilla tavoin järjestämien palvelujen piiriin (6 §, laki sosiaali- ja ter-
veydenhuollon palvelusetelistä  569/2009) 
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2. Asiakas tai hänen omaisensa/läheisensä ei ole kykeneväinen ottamaan 
vastuuta palvelusetelillä tuotetusta palvelusta. 

3. Asiakas ei täytä palvelusetelin käytölle vaadittua palvelutarvetta (6 §, laki sosi-
aali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä 569/2009 ja 7 § laki sosiaalihuollon 
asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2008). 

 

8 Palvelusetelillä tuotettavan palvelun aikarajoitus 
 
Palveluntuottajan on tarjottava tehostetun palveluasumisen paikkaa asiakkaalle, mikäli 
tuottajan yksikössä on paikka vapaana. Palveluntuottaja ei voi kieltäytyä vapaalle pai-
kalle tulevasta palveluseteliasiakkaasta, muutoin kuin henkilöstövajeen perusteella (lain 
mukainen henkilöstömitoitus alittuu)  

 
Kaupungilla tulisi olla tarjota asiakkaille riittävästi vaihtoehtoisia palvelusetelituottajia tai 
mikäli tämä ei toteudu, asiakkaalla tulisi olla mahdollisuus esittää mieleistään palvelun-
tuottajaa. Kaikkien palvelun tuottajien on kuitenkin täytettävät kaupungin vaatimat pal-
velun tuottajien hyväksymiskriteerit voidakseen tulla hyväksytyksi palvelusetelituotta-
jaksi.  
 
Palvelutaloon uutena asiakkaana muuttavan asiakkaan palveluseteli on voimassa 
muuttopäivästä lukien. Palvelutaloon itsenäisesti ennen palvelusetelipäätöstä hakeutu-
neen asukkaan palveluseteli astuu voimaan palvelusetelin myöntämispäivästä.  
  
 

9  Palvelun tuottajan henkilökunnan pätevyys- ja mitoitusvaatimukset 
 
Tehostetun palveluasumisen yksikön hoitohenkilökunnan tulee täyttää ammatilliset ja 
lakisääteiset vaatimukset, jotka vaaditaan ympärivuorokautista ikäihmisten asumista 
tuottavilta yksiköiltä. Sairaanhoitajan ja muun terveydenhuollon henkilöstön kelpoisuus-
vaatimukset on säännelty terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (laki 
terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994). Lain tarkoituksena on edistää potilas-
turvallisuutta sekä terveydenhuollon palvelujen laatua. Lain kolmannessa luvussa sää-
detään myös terveydenhuollon ammattia koskevista yleisistä vaatimuksista.  
 
Lähihoitajan pätevyydestä säädetään sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoi-
suusvaatimuksista annetussa laissa (8§, laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön 
kelpoisuusvaatimuksista 817/2015 ja asetus 153/2011). Lain tarkoituksena on edistää 
sosiaalihuollon asiakkaan oikeutta laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon ja hyvään kohte-
luun edellyttämällä, että sosiaalihuollon ammatillisella henkilöstöllä on tarvittava koulu-
tus ja perehtyneisyys. 
 
Toiminnasta vastaavilta henkilöiltä edellytetään uusien yksiköiden osalta (laki sosiaali-
huollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 817/2015) kelpoisuuslain 
21§:n 4 mom. mukaisesti soveltuvaa korkeakoulututkintoa, alan tuntemusta ja riittävää 
johtamistaitoa.  
Toimintayksikön sijaisilla tulee olla riittävä sosiaali- ja/tai terveysalan koulutus. 
Henkilökunnan osaamisen tulee olla asiakkaiden hoidontarpeen edellyttämällä tasolla. 
Palveluyksikön henkilökunnan on kyettävä yhteistyöhön asiakkaan, hänen omais-
tensa/läheistensä, terveys- ja kulttuuripalvelujen tuottajien sekä kunnan toimijoiden 
kanssa. 
 
Toimintayksikön on huolehdittava henkilöstönsä ammattitaidon säilymisestä ja kehittä-
misestä muun muassa täydennyskoulutuksen turvin (laki terveydenhuollon henkilös-
töstä 559/1994). 
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Lääkehuollosta vastaavien tulee täyttää lääkehuollosta vastaavien kelpoisuus voimas-
saolevan ohjeen mukaisesti (Turvallinen lääkehoito: Opas lääkehoitosuunnitelman laati-
miseen 2021:6, STM) 
 
Sairaanhoitajan kelpoisuuden omaava työvuorossa jokaisena viikonpäivänä 
 
Hoitohenkilöstön mitoituksen tulee olla vähintään voimassa olevan vanhuspalvelulain 
mukainen ellei voimassaoleva Valviran/AVI:n myöntämä lupa korkeampaa edellytä  

 
− toimintayksikön palvelujen vastuuhenkilö lasketaan hoitohenkilöstömitoitukseen sillä 

osuudella, kun he tekevät varsinaista hoitotyötä, max. 50%  
−   kuntoutus- ja terapiahenkilöstö luetaan hoitohenkilöstömitoitukseen siltä osin, kun 

he ovat yksikön asiakkaiden käytössä 
− ateria- ja siivouspalvelusta vastaavalla henkilöstöllä tulee olla alan pätevyysvaati-

mukset täyttävä koulutus. Edellä mainittu ja muu hoitotyöhön osallistuva henkilöstö 
luetaan henkilöstömitoitukseen heidän hoitoon osallistuvan työpanoksensa verran 

− palveluyksikön henkilöstömitoitus tarkoittaa todellista mitoitusta, jossa poissaolevat 
on korvattu sijaisilla. Tarvittava hoito turvataan kaikkina vuorokauden aikoina. 

− koko henkilökunnalla voimassa olevat työsopimukset 
− sijaishenkilöstön käytöstä tulee olla sovittu menettelytapa, miten henkilöstöä rekry-

toidaan poikkeavia tilanteita varten (loma-ajat, äkilliset poissaolot) 
 
 
Henkilöstöllä on oltava riittävä suomenkielen taito. Palvelun tuottaja sitoutuu huoleh-
timaan siitä, että sen henkilökuntaan kuuluu riittävä määrä tämän kohdan edellytykset 
täyttäviä henkilöitä.  
 
 
Palveluyksikön toiminnan tulee perustua Ikäihmisten palvelujen voimassa oleviin laa-
tusuosituksiin (STM) 
 
 

10 Palvelun sisältövaatimukset 
 
Tehostettu palveluasuminen tarkoittaa sosiaalihuoltolain 17§:n 1 momentin 4 kohdassa 
tarkoitettuja ikäihmisten asumispalvelua. Palveluseteliin oikeutetut asukkaat eivät 
muistisairauden tai muiden toimintakyvyn rajoitteiden vuoksi selviydy kotiin järjestettä-
vien palveluiden turvin. Heidät on hyväksytty hakijaksi ympärivuorokautiseen tehostet-
tuun palveluasumiseen. Avuntarve on säännöllistä ja jatkuvaa siten, että hoidettavat tar-
vitsevat jatkuvaa valvontaa ja apua päivittäisissä toiminnoissa. Asukkaiden sairaudet 
ovat siinä määrin vakaassa tilassa, että sairaalahoitoa ei tarvita. 
 
Tehostetussa palveluasumisessa edistetään hyvinvointia ja luodaan turvallinen sekä 
esteetön asuinympäristö. Asuminen sisältää asukkaan ympärivuorokautisen palvelun 
ja huolenpidon sekä sitä tukevat palvelut, kuten henkilökohtainen avustaminen asun-
nossa ja sen ulkopuolella (päivittäiset toiminnot, harrastukset, asiointi ja vierailut), 
siivous-, hygienia- ja turvapalvelut sekä asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet.  
 
Tehostetun palveluasumisen tulee sisältää asiakkaiden kuntoisuuden edellyttämät, 
yksilöllisen ja ajantasaisen hoito- ja palvelusuunnitelman mukaiset palvelut sekä asi-
akkaan kokonaistilanteen säännöllisen arvioinnin. Asiakkaalle annettavien palvelujen 
tulee olla suunnitelmallisia ja tavoitteellisia. Asiakkaan olemassa olevia voimavaroja 
on tuettava ja palvelun on oltava yksiköllisiin tarpeisiin perustuvaa. Palvelun tuottaja 
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sitoutuu tuottamaan laadullisesti hyvää sosiaalihuoltoa asiakkaan asemasta ja oi-
keuksista annetun lain (812/2000) mukaisesti. Asiakkaan kodin päivittäisestä siistey-
destä huolehditaan ja tarpeellinen liina- ja vaatehuolto järjestetään. 
 
Asukkaan tulee kyetä asua palveluyksikössä elämänsä loppuun asti, ellei hän joudu 
hoidontarpeensa takia siirtymään sairaalahoitoon. 
 
Ostettava palvelu sisältää mm. seuraavat kokonaisuudet: 
 
1. Hoito- ja palvelusuunnitelma 
 
− laaditaan yhteistyössä, asukkaan ja hänen läheistensä tai edunvalvojan sekä palve-

luntuottajan kanssa 
− hoito- ja palvelusuunnitelman tarkistetaan kerran vuodessa tai asiakkaan palvelu-

tarpeen muuttuessa 
− asiakkaalle on nimetty omahoitaja heti asiakkaan saapuessa toimintayksikköön 

asiakas ja omainen/läheinen ovat tietoisia siitä, kuka omahoitaja on. 
− asiakkaan tarvitsemien henkilökohtaisten tarvikkeiden ym. hankinnasta tulee sopia 

yhteistyössä asiakkaan ja läheisten kanssa sekä mahdollistaa em. tarvikkeiden itse-
näinen hankinta tai hankinta omaisen avustuksella. Mikäli asiakas ei saa tarvittavia 
apuvälineitä julkisen apuvälinelainaamon yksikön kautta, palveluntuottajan edellyte-
tään hankkivan/vuokraavan tarvittavat apuvälineet. 

− asiakkaan hoidon kannalta tehdään riittävät ja asianmukaiset kirjaukset  
 
2. Päivittäisissä toiminnoissa selviytymiseen tarvittavat hoito- ja huolenpitopal-

velut sekä toimintakykyä ylläpitävät palvelut  
 
− perushoito ja huolenpito 
− ravitsemuksesta huolehtiminen ja tarvittava ruokailussa avustaminen. Ateriapalvelut 

kuvattu tarkemmin liitteessä 1 
− fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn ylläpitäminen ja kehittäminen 

sekä näitä tukevien työmenetelmien käyttäminen 
− henkilökohtaisen hygienian ja hampaiden hoidossa ja pukeutumisessa avustaminen 
− liikkumisen, levon ja sosiaalisen kanssakäymisen turvaaminen 
− ammattitaitoisen henkilöstön tuki ja ohjaus jokapäiväisessä elämässä, osallistu-

misen mahdollisuus toimintakyvyn mukaan arjen elämään ja askareisiin sekä 
harrastuksiin ja ulkoiluun 

− yhteydenpidot omaisiin ja muihin läheisiin 
− yksityisyyden mahdollistaminen 
− palveluntuottaja huolehtii asiakkaan asioidenhoitajan kanssa siitä, että asiakas 

saa hänelle kuuluvat julkiset etuudet (esim. Kela) 
− asiakasta avustetaan tarvittaessa raha-asioiden hoidossa. Raha-asioista vastaa 

asiakas itse tai hänen valtuuttamansa henkilö tai edunvalvoja. Tarvittaessa asia-
kasta avustetaan edunvalvojan hankinnassa ja kerrottaan myös mahdollisuudesta 
tehdä edunvalvontavaltuutus (laki edunvalvontavaltuutuksesta 648/2007) 

− tarvittaessa kauppa-asioiden hoito ja muiden hyvinvointipalveluiden tilaaminen 
 
3. Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut 

 
Yksikössä vastataan asukkaan perussairaanhoidosta, johon sisältyy 

 
a)Turvallinen lääkehoito 
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Yksikössä tulee olla kirjallinen lääkehoitosuunnitelma, joka noudattaa kulloinkin voi-
massa olevaa Turvallinen lääkehoito -opasta. Palveluntuottaja tarkistaa lääkehoi-
tosuunnitelman vähintään vuosittain ja tarvittaessa päivittää sen. Yksikössä tulee 
olla nimetty lääkehuollosta vastaava henkilö. Lääkkeet säilytetään lukollisessa 
lääkekaapissa ja jokaisen asiakkaan omat lääkkeet säilytetään erikseen.  

 
Lääkeluvallinen, koulutettu työntekijä jakaa lääkkeet tai käytetään apteekin an-
nosjakelua. Tällöin palveluntuottaja maksaa annosjakelun kustannukset. Palvelun-
tuottaja vastaa siitä, että lääkehoitoon osallistuvilla työntekijöillä on asianmukaiset 
lääkeluvat. Hoitajalla tulee olla kirjallinen lupa (teoria, lääkelaskut, PKV) lääkehoi-
don toteuttamiseen sekä sairaanhoidollisten tehtävien näytöt. Lääkehuoltoon 
sisältyy myös varautuminen asiakkaan mahdolliseen huumauslääkehoitoon. Hu-
umauslääkkeiden (N-lääkkeet) säilytykseen tulee olla erillinen kiinteä lukittava 
kaappi. Hoitajilla tulee olla suoritettuna terveyskeskuksen hyväksymä INR koulutus 

 
b) Ihon ja eritystoimintojen hoito, mukaan lukien pitkäaikaisten haavojen tavano-
mainen hoito. 

 
c) Pitkäaikaisten sairauksien säännölliseen hoitoon kuuluva seuranta ja toimen-
piteet,  kuten insuliinipistokset, verensokerimittaukset, verenpaineseuranta jne. 

 
d) Asiakkaan terveydentilan ja yleistilan muutosten seuranta ja asianmukainen 
toiminta tilanteen muuttuessa.  

 
e) Tarvittaessa laboratorionäytteiden ottaminen ja tällöin myös laboratorionäyttei-
den kuljettaminen ja toimittaminen analysoitavaksi. Mikäli laboratorionäytteet tai 
muut tutkimukset edellyttävät käyntiä y-talolla, sinne saattaminen.  

 
f) Päivittäisissä elämisen toiminnoissa tai perussairaanhoidossa tarvittavat yhteis-
essä käytössä olevat tavanomaiset kulutustarvikkeet ja yhteiskäyttöön tarkoitetut ja 
ergonomiaa tukevat apuvälineet. 

 
g) Hoitovälineet, kuten CRP- ja INR-mittari, stetoskooppi, verenpainemittari, veren-
sokerimittari, happisaturaatiomittari ja vaaka. 

 
h) Hoitotarvikkeet sisältäen tavanomaiset haavanhoitotuotteet, sidetarpeet ja haa-
vanhoitovälineet.  
 
i)Happipullot tulee olla yksiköissä yksikön kustantamana äkillisissä tilanteissa ja 
saattohoidossa. 

 
j) Wc- ja käsipaperi, vuodesuojat, ruokalaput, yhteistilojen pesuaineet, käsien des-
infiointiaineet, poikkilakanat 

 
k) asiakkaan avustaminen apuvälineiden käytössä, saamisessa ja kunnossa-
pidossa. Henkilökohtaiset apuvälineet asiakas voi saada sosiaali- ja ter-
veystoimesta yksilöllisen tarveharkinnan perusteella samoin perustein kuin kotona 
asuva. Asiakkaalla tulee olla asianmukainen hoitosänky ja hänelle tulee järjestää 
tarvittaessa sähkötoiminen hoitosänky ja keskisuuren painehaavariskin patja. 

 
l) Palveluyksikössä käytetään yleisesti hyväksyttyjä suosituksia, kuten käypä hoito- 
ja THL:n – suositukset sekä noudatetaan alueellista hoidonporrastusohjeita ja 
Seinäjoen kaupungin linjauksia ja ohjeistuksia. Tällaisia ovat esim. kuoleman 
toteamisesta ja saattohoidosta. 
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m) Palveluasumisyksikkö järjestää asiakkaille saattohoidon yksikössään. Saat-
tohoito tarkoittaa vaikeasti sairaan ihmisen hoitoa silloin, kun parantavasta hoido-
sta on luovuttu, eikä taudin etenemistä pystytä hillitsemään eli kuolema on odotet-
tavissa lähiviikkoina. Päätöksen saattohoidon aloittamisesta tekee asiakkaan 
hoidosta vastaava lääkäri.  

  
n) palveluntuottajan on huolehdittava siitä, että henkilökunnalla on Tartuntatautilain 
(1227/2016) mukainen tieto ja osaaminen infektioiden ehkäisy- ja torjun-
takäytännöistä. Henkilökunnan on käytettävä tarvittavia suojaimia viranomaisten 
voimassa olevien ohjeiden mukaisesti. Palveluntuottajan on hankittava tarvittavat 
suojaimet henkilöstölle sekä perehdytettävä heidät niiden käyttöön erityyppisissä 
tilanteissa. 

 
o) Palveluntuottajia edellytetään noudattamaan Seinäjoen terveyskeskuksen hy-
gienia- ja epidemiaohjeita sekä edellytetään noudattamaan Seinäjoen epidemiasel-
vitystyöryhmän määräyksiä  

p) Yksikössä on oltava valmius ottaa käyttöön palveluntuottajan kustanuksella 
Lifecare potilastietojärjestelmä tai joku muu Seinäjoen kaupungin käyttämä järjest-
elmä. 

  
Perusterveydenhuollon lääkäripalvelut 

 
Seinäjoen kaupunki järjestää osaan Seinäjoella sijaitsevista palveluyksiköistä 
lääkäripalvelut. Lääkäripalvelut tuotetaan itse tai hankitaan ostopalveluna. Palvelu 
järjestetään kaupungin ostopalvelun (palveluseteli/puitesopimus) piirissä oleville 
seinäjokelaisille asiakkaille. Seinäjoen kaupunki pidättää oikeuden lääkäripalvelun 
piiriin kuuluvien asiakkaiden määrittelyyn. Lääkäripalvelun järjestäminen lähipalve-
luna yksikössä edellyttää vähintään 10–12 seinäjokelaisen, tämän palvelun piiriin 
kuuluvan henkilön, asumista yksikössä. Muutoin perusterveydenhuollon lääkäri-
palvelu on saatavissa y-talolta. Asiakas käyttää y-talon lääkäripalvelua tarvittaessa 
palveluntuottajan avustamana.  
Ajoittain (lääkärivaje, epidemiatilanne) lääkäripalveluja voidaan joutua pri-
orisoimaan, mikä koskee myös ikäihmisten palveluja ja lääkäripalvelua lähipalve-
luna palveluyksiköissä. 
Mikäli Seinäjoen kaupunki hankkii lääkäripalvelun ostopalveluna palveluyksikköön, 
noudatetaan palveluyksikössä Seinäjoen kaupungin sopimia käytäntöjä (esim. 
vastuulääkärimalli). 

 
a) Uuden asiakkaan muuttaessa yksikköön laaditaan yhteenveto ja sovitaan hoitolin-

jat. Hoitosuunnitelman teossa noudatetaan Seinäjoen terveydenhuollon ohjeis-
tusta ja suunnitelman laatimiseen osallistuvat potilaan lisäksi läheiset. Lääkärin 
lähikierto tapahtuu noin 1-3 kuukauden välein. Potilaat, joiden hoitaja arvioi 
tarvitsevan lääkärin tutkimusta, tulee olla ennakolta valmisteltuja. (Hoitajan tekemä 
hoidon tarpeen arvio, sovitut seurantatiedot, toimintakyvyn selvittäminen, hoi-
tolinjojen tarkastus, voinnin muutokset ja mahdollisten lääkemuutosten vaikutus 
vointiin jne.).  

 
b) Viikoittain on etäkierto/konsultaatioaika lääkärille. Tämä voi tapahtua puhelimitse 

tai reaaliaikaisesti tietoturvallisella verkkoyhteydellä. 
  

c) Kiireellisissä asioissa toimitaan erillisen ohjeen mukaan.  
 

d) Vuositarkastukset tehdään kerran vuodessa lääkäripalvelusta vastaavan toimijan 
ilmoittamana aikana. Asiakkaiden vointi arvioidaan ja tarkistetaan henkilökunnan 
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ennakolta tekemä hoito- ja kuntoutussuunnitelma, määrätään tarvittavat 
tutkimukset. Vuositarkastuksiin sisältyy lääkityksen kokonaisarviointi, 
lääkemääräysten kirjoittamien /uusiminen ja tarvittavien lausuntojen ja todistusten 
laadinta. 

 
e) Palveluyksikössä käytetään yleisesti hyväksyttyjä suosituksia, kuten käypä hoito- 

ja THL:n – suositukset sekä noudatetaan alueellista hoidonporrastusohjeita ja 
Seinäjoen kaupungin linjauksia.  

  
f) Yksikön sairaanhoitajan ammatilliseen osaamiseen kuuluvat sairaanhoidolliset 

tehtävät. Sairauksien hoitoon kuuluvat muut toimenpiteet hoitavan lääkärin ohjei-
den mukaisesti, asiakkaan tilan seuranta ja asianmukainen toiminta tilan 
muuttuessa, mm kiireellisen hoidon arviointi ja kiireellisen avun järjestäminen joko 
paikan päälle tai terveydenhuollon toimintayksikössä. 

 
 

 

11 Tilat, laitteet, välineet ja puhtaanapito 
 
Toimitilat soveltuvat asukkaiden tarpeisiin ja luovat kodinomaisen, toimivan, esteettö-
män, toimintakykyä tukevan ja turvallisen asuinympäristön, jotka mahdollistavat tehos-
tetun asumispalvelun tuottamisen. Asiakkaat voivat oleskella, liikkua ja toimia hoitoyksi-
kössä esteettömästi ja turvallisesti. Yhteistilat ovat sopivat asiakkaiden palvelutarpee-
seen nähden. Tiloissa on pystyttävä järjestämään kuntouttavaa toimintaa sekä yhteisiä 
tilaisuuksia. Asiakkaiden on saatava käyttöönsä riittävästi jokapäiväistä toimintaa hel-
pottavia apuvälineitä.  
 
Asuintilat 
Pääsääntöisesti asukkaalla on käytössään yksityisyyden varmistava yhden hengen 
huone, hygienia, WC-tila omassa käytössään ja tarvittavat säilytystilat.  Perustellusta 
toiminnallisesta syystä voi olla myös kahden hengen huoneita tai väliovella varustetut 
vierekkäiset huoneet mm. pariskuntien käyttöön. Asuinhuoneen pinta-ala yhdelle henki-
lölle on vähintään 20 m². Asiakas voi osallistua yhteisön elämään. Hänellä on mahdolli-
suus turvalliseen ulkoiluun, harrastamiseen ja yhteisölliseen toimintaan osallistumiseen 
omassa yhteisössä. Asukas voi liikkua yhteisissä ja turvallisissa tiloissa sekä osallistua 
kodin askareisiin ja päivittäisiin toimintoihin. Asiakas saa yksiköllisen palvelu- ja hoito-
suunnitelmansa mukaisen riittävän ja ympärivuorokautisen ohjauksen, hoivan, hoidon, 
tuen ja palvelut ammattitaitoiselta henkilöstöltä. Asiakkaalle mahdollisestaan asuminen 
omassa kodissaan kuolemaansa asti, ellei hänelle tule tarvetta hoidontarpeensa takia 
siirtyä sairaalahoitoon. 
Muistisairaiden turvallisuuteen tulee kiinnittää erityishuomiota. Yksikön tilojen tulee olla 
sellaiset, että hoitajan läsnäolo on helppo havaita ja asiakas kokee olonsa turvalliseksi. 
Yhteistilat ovat sopivat asiakkaiden palvelutarpeeseen nähden.  
Paljon liikkumatilaa tarvitseville, esim. muistisairaille asiakkailla tulee olla riittävästi 
tilaa itsenäiseen liikkumiseen ja ulkoiluun. Jos talossa on useita kerroksia, parvekkei-
den tulee olla myös riittävän tilavia liikkumiseen. 
 
Lisäksi 

− Asukashuoneet on varustettu sähköisillä kodinomaisilla sängyillä. 
− Esteetön liikkuminen on oltava mahdollista. Jos tilat ovat useassa tasossa, ta-

lossa on oltava riittävän suuri hissi, johon mahtuu hyvin hoitosänky. 
− Asiakas voi tuoda omia huonekalujaan ja muita tavaroitaan huoneeseensa ko-

dikkuuden sekä viihtyvyyden lisäämiseksi. 
− Asiakkaan yksityisyys turvataan päivittäisten hoitotoimenpiteiden aikana. 
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− Tiloista on oltava esteetön pääsy ulkoilemaan ja asiakkailla on oltava mahdolli-
suus halutessaan itsenäisesti ulkoilla turvallisesti päivittäin joko turvallisella pi-
halla tai riittävän isoilla parvekkeella. 

− Asiakkaalle hankitaan riittävät apuvälineet, mikäli niiden tarve on todettu. 
− Tilojen, laitteiden ja koneiden ylläpidosta ja huollosta on kunnossapito- ja hy-

gieniasuunnitelmat. Vastuuhenkilöt on nimetty. 
 

Yleiset ja yhteiset tilat 
 
Asumisyksikössä on 
− yhteinen ruokailutila asukkaille sekä riittävät tilat henkilökunnalle ruuan jakelua 

ja säilytystä varten 
− tarvittava määrä yhteistiloja harrastus- ja viriketoimintaan sekä yhteisten tilai-

suuksien järjestämiseen asukkaille 
− tila turvallisen lääkehoidon järjestämiseksi  
− asukkaan hoitoon liittyvien ja muuta arkaluontoista tietoa sisältävien asiakirjo-

jen säilytystilat henkilötietolain (1999/523 huolellisuusvelvoitteen mukaisesti) 
− tarvittavat siivousvälineiden säilytystilat  
− henkilökunnan sosiaalitilat sekä tarvittavat toimistotilat  
 
Ulko-alueet ja parvekkeet 
 
Asumisyksikössä on  
− turvallinen ulkoilupiha, minne myös apuvälineitä käyttävät pääsevät esteettö-

mästi ja turvallisesti  
− ulkoilutilat tai parvekkeet on suunniteltu siten, että myös vuoteessa ulkoilemi-

nen onnistuu 
 
Turvallista asuinympäristöä edistävät lisäksi mm. seuraavat tekijät: 
− Yksikössä on ajanmukainen kulunvalvonta ja lukittavat ovet.  
− Yksiköllä on kirjallinen turvallisuussuunnitelma, johon sisältyy palo- ja pelastus-

suunnitelma, suunnitelma väkivallan varalle ja ensiapusuunnitelma.  Riskien 
kartoitus ja turvallisuussuunnitelma, joka perustuu pelastustoimen lainsäädän-
töön (561/1999) päivitetään vuosittain. Henkilökunnan turvallisuuskoulutus to-
teutetaan vuosittain. 

− Rakennuksen turvallisuuden osalta noudatetaan ympäristöministeriön asetusta 
paloturvallisuudesta.   

− Rakennuksessa on automaattinen sammutuslaitteisto. 
− Aluehallintovirasto on hyväksynyt tilat ikäihmisten tehostettuun palveluasumi-

seen soveltuviksi.  
− Yksikössä on ohjeistettu jätteiden lajittelu ja ongelmajätteiden asianmukainen 

käsittely sekä jätteiden keräyksen toimittaminen.  
 
Puhtaanapitopalvelut 
Palvelun tuottaja vastaa kaikista talon tilojen siivouksista ja kiinteistöhuollosta sekä 
varmistaa toiminnan vaatiman puhtaustason ylläpidon.  
Asukkaan huoneen ja wc-tilojen siisteydestä huolehditaan päivittäin.  
Infektio- ja erityistilanteissa siivouksen toteutusta on muutettava hygieniaohjeistusten 
mukaiseksi. 
Puhtaanapitopalvelut kuvattu tarkemmin liitteessä 2 
 
 

12 Asiakasmaksut ja asiakkaan ostamat lisäpalvelut 
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- Palveluseteli pitää sisällään palvelu- ja hoitosuunnitelman mukaisen hoidon ja huolenpi-

don sekä ateriat. Asiakasmaksaa itse muut palvelukodissa tavanomaiseen kotona asu-
miseen kuulumattomat palvelut kuten parturi, jalkojenhoitaja, asiointimatkakulut, pankki-
asian hoito, lääkärikäynnit ja hammaslääkärin vastaanotto, fysioterapia, teatteri- ja elo-
kuvakäynnit yms.  
 
Asukkaat ovat vuokrasuhteessa palveluntuottajaan ja asukas maksaa vuokran ja 
muut siihen liittyvät kustannukset suoraan palveluntuottajalle tai kiinteistön omista-
jalle, mikäli palveluntuottajan ja kiinteistön omistaja ovat näin sopineet. Asuinhuo-
neiston vuokraamisesta laaditaan huoneenvuokralain mukainen vuokrasopimus pal-
velun tuottajan ja asumispalveluyksikössä asuvan asukkaan kesken.  
 
 

13 Palvelupalautteen toimittaminen kaupungille 
 
Tieto keskeytyksistä hoidossa toimitetaan kuukausittain jälkikäteen kunnalle. Palvelu- 
ja hoitosuunnitelma tarkistetaan kuuden (6) kuukauden välein ja aina asiakkaan hoidon 
tarpeen muuttuessa. Näistä tulee lähettää tiedot kunnalle.  
 
 

14 Palvelun laatu ja erityisten laatumittareiden seuranta ja raportointi  
 

Kaupunki valvoo palvelun tuottajan toimintaa. Tuottajilta vaadittavat raportit tulee toi-
mittaa kaupungin määrittelemän aikataulun mukaisesti. 
Toimintayksikön tehtävänä on huolehtia asiakkaiden itsemääräämisoikeuden säilyttä-
misestä, oikeudenmukaisuudesta ja hyvästä kohtelusta sekä yksiköllisyyden ja tur-
vallisuuden takaamisesta. Vastuu tästä on sekä palvelun tuottavalla että toimintayksi-
kön vastaavalla johtajalla. Palveluyksikön on huolehdittava siitä, että jokaisen asiak-
kaan yksikölliset tarpeet otetaan huomioon ja niihin vastataan.  
 
Ostettavan palvelun hyvän laadun varmistamiseksi edellytetään, että viranomaismää-
räyksiä ja yleisiä ohjeita noudatetaan  
− hoidossa, asiakkaan kohtelussa ja henkilöstön kohtelussa  
− asiakkaalle laadittua hoito- ja palvelusuunnitelmaa 
− ikäihmisten palveluja koskevaa voimassa olevaa STM:n laatusuositusta   
− henkilöstön pätevyydestä ja kelpoisuudesta sekä täydennyskoulutuksesta annettuja 

määräyksiä 
− tietosuojasta on huolehdittu asianmukaisesti 
− yleisiä hyviä käytäntöjä henkilöstön työhyvinvoinnin edistämiseksi (mm. selkeästi 

määritellyt tehtäväkuvat ja vastuut, kirjallisesti kuvatut toimintamallit, työhyvinvointi-
suunnitelma ja -kyselyt, kehityskeskustelut, voimassa oleva sopimus henkilöstön työ-
terveyshuollosta) 

− palveluntuottajan tulee kerätä säännöllisesti asiakaspalautetta ja tehdä itsearviointia 
− tuottaja toimittaa tilaajalle asiakas/henkilöstöpalauteyhteenvedot joka toinen vuosi 

maaliskuun loppuun mennessä seuraavasti ryhmiteltynä: 
• asiakkaat/omaiset 
• sidosryhmät 
• henkilöstön työtyytyväisyyskartoitus 

 
Toimintayksikön arvot ja toimintaperiaatteet on määritelty. Vastuut ja valtuuden on 
kirjallisesti määritelty (tehtävänkuvat) 
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− palveluntuottaja on määritellyt ja dokumentoinut laatuvaatimuksensa ja keskeiset laa-
tutavoitteensa. Yksiköllä on pitkän tähtäimen toimintasuunnitelma.  

 
− Palveluntuottajalla tulee olla yksikkökohtainen ajantasainen omavalvontasuunnitelma. Suun-

nitelman tulee olla käytännönläheinen ja sen tulee soveltua päivittäiseen asiakastyöhön. 
Suunnitelman tulee olla julkisesti nähtävänä, koska siitä tulee nähdä, miten yksikössä varmis-
tetaan, että palvelu toteutetaan laadukkaasti ja asiakasturvallisesti.  

 
  

− toimintayksikön riskikartoitukset tehdään säännöllisesti ja korjaavat toimenpiteet do-
kumentoidaan  

− kunnalle toimitetaan palvelun kehittämistä ja seurantaa varten pyytämän tiedot 
− palvelun tuottaja luovuttaa kunnalle tiedot henkilökunnasta, sen määrästä ja asiakas-

palautteista sekä hyväksyy kunnan tekemät valvonta/auditointikäynnit  ja asiakasky-
selyt palveluyksikköön 

− palvelun tuottajan on oma-aloitteisesti tiedotettava kaupunkia toiminnassa tapahtu-
vista olennaisista muutoksista. Palvelun tuottamiseen vaikuttavien olosuhteiden muu-
toksista (esim. viivytys, este tai keskeytys) sekä vastuuhenkilöiden tai yhteystietojen 
muuttumisesta on ilmoitettava sopimuksen vastuuhenkilölle kirjallisesti (myös sähkö-
posti käy) viipymättä sen jälkeen, kun muutos on havaittu tai muutoin todennäköinen 

− asiakaspalautetta kerätään ja se dokumentoidaan. Palautetta hyödynnetään toimin-
nan kehittämisessä. 

− jokainen asiakasreklamaatio ilmoitetaan kaupungille. Palveluyksikkö puuttuu jokai-
seen asiakasreklamaatioon kirjallisesti. 

 
 

15 Sopimusehdot palvelun tuottajan ja asiakkaan väliseen sopimukseen 
 
15.1 Palvelusopimuksen sopimuskausi ja irtisanominen 
Palvelusopimus tehdään toistaiseksi voimassa olevaksi tai enintään asiakkaan kun-
nalta saaman palvelusetelin voimassaolon ajaksi. Asiakkaan puolelta irtisanomisaika 
on kaksi (2) viikkoa. Vuokrasuhde päättyy huoneenvuokralain mukaisesti.  
 
15.2 Palvelun virhe 
Jos palvelu poikkeaa siitä, mitä palvelun sisällöstä ja laadusta tässä ohjekirjassa maini-
taan, siinä on virhe. Todistustaakka siitä, että palvelu on suoritettu ammattitaitoisesti ja 
huolellisesti, on palvelun tuottajalla.  
 
Palvelussa on myös virhe, jos se ei vastaa niitä tietoja, jotka palvelun tuottaja on anta-
nut palvelun sisällöstä tai suorituksestaan taikka muista palveluksen laatua tai hyväksi-
käyttöä koskevista seikoista palvelusta markkinoitaessa tai muuten ennen sopimuksen-
tekoa ja joiden voidaan olettaa vaikuttaneen asiakkaan päätöksentekoon. Sama koskee 
palvelua suoritettaessa annettuja tietoja, joiden voidaan olettaa vaikuttaneen asiakkaan 
päätöksentekoon. Palvelussa on niin ikään virhe, jos palvelun tuottaja on laiminlyönyt 
antamasta asiakkaalle tiedon sellaisesta seikasta, josta hänen olisi pitänyt olla selvillä 
ja josta asiakas perustellusti saattoi olettaa saavansa tiedon. 
 
15.3 Palvelun viivästyminen 
Palvelun toteuttamisen aikatauluraameista sovitaan tilauksessa / yksilöllisessä palvelu- 
sopimuksessa. Palvelu on viivästynyt, jos palvelua ei toteuteta sovitussa aikataulussa. 
 
 
15.4 Palvelun viivästymisen ja virheen seuraamukset 
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15.4.1 Oikaisu/hyvitys 
Palvelun tuottajalla on oikeus omalla kustannuksellaan oikaista palvelun virhe ja 
viivästyksestä aiheutunut haitta, jos se asiakkaan ilmoittaessa virheestä/viivästyksestä 
viipymättä tarjoutuu tekemään sen ja asiakas suostuu oikaisuun. Virhe ja viivästystilan-
teissa 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, on asiakkaalla oikeus saada hyvitystä 
tai asiakas voi teettää saamatta jääneen palvelun toisella palvelun tuottajalla sopimus-
rikkomuksen tehneen palvelun tuottajan kustannuksella. 
 
15.4.2 Sopimuksen purku 
Asiakas saa purkaa sopimuksen ilman irtisanomisaikaa palvelun tuottajan virheen tai 
viivästyksen vuoksi, jos sopimusrikkomus on olennainen.  
 
15.4.3 Vahingonkorvaus 
Asiakkaalla on oikeus korvaukseen välittömästä vahingosta, jonka hän kärsii palvelun 
tuottajan viivästyksen tai virheen vuoksi. Palvelun tuottaja ei ole vastuussa virhe ai-
heuttamista vahingoista, jos palvelun tuottaja osoittaa, että virhe johtuu hänen vaiku-
tusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä, jota hänen ei kohtuudella voida 
edellyttää ottaneen huomioon sopimusta tehtäessä ja jonka seurauksia hän ei myös-
kään kohtuudella olisi voinut välttää eikä voittaa.  
 
Asiakkaalla on oikeus saada korvausta palvelun viivästymisen tai virheen aiheutta-
mista 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 hänen toimiensa tai laiminlyön-
tiensä seurauksena aiheettomasti lisäänny.  
 
15.5 Reklamaatio ja palaute 
Asiakkaan tulee ilmoittaa palvelun tuottajalle palvelun viivästymisestä tai havaitsemas-
taan virheestä kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun hän havaitsi viivästyksen tai vir-
heen. Palvelun tuottajan palveluihin liittyvät reklamaatiot on esitettävä suoraan palve-
lun tuottajalle ja reklamaatiot menevät tiedoksi myös kunnalle. Asiakas saa edellä sa-
notun estämättä vedota palvelun virheeseen ja viivästykseen, jos palvelun tuottaja on 
menetellyt törkeän huolimattomasti tai kunnianvastaisesti ja arvottomasti. Palvelun 
tuottajan tulee vastata reklamaatioon kolmen (3) arkipäivän kuluessa sen saapumi-
sesta.  
 
Asiakas voi antaa palvelun tuottajalle ja kaupungille palautetta palvelun laadusta ja 
muista palveluun liittyvistä seikoista. Palautetta käytetään palvelun tuottajan toimin-
nan laadun ja asianmukaisuuden arviointiin. Palautteeseen tulee asiakkaan pyynnöstä 
vastata seitsemän (7) arkipäivän kuluessa sen saapumisesta.  
 
15.6 Erimielisyyksien ratkaiseminen 
Erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. 
Sopimusriidoissa tulkinta-apuna käytetään kuluttajariitalautakunnassa muodostunutta 
aikaisempaa ratkaisukäytäntöä. Jos erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten väli-
sillä neuvotteluilla, asiakas voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. 
Jos erimielisyydet ratkaistaan tuomioistuimessa, kanne voidaan nostaa myös asiak-
kaan kotipaikkakunnan yleisessä alioikeudessa. 
 
15.7 Salassapitovelvollisuus 
Palvelun tuottajan ja sen alihankkijan työntekijät ovat vaitiolovelvollisia asiakkaittensa 
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asioista. Vaitiolovelvollisuus on voimassa myös sopimuksen päätyttyä. Palvelun tuot-
taja on velvollinen ottamaan huomioon salassapitoa koskevat määräykset alihankin-
tasopimuksia tehdessään, sillä palvelujen tuottajan käyttäessä alihankkijoita, kunta 
hyväksyy myös käytettävän alihankkijan osaksi palvelusetelijärjestelmää. 
 
 

16 Palvelusetelin myöntäjän riippumattomuus 
Kaupungin puolesta palvelusetelin myöntämisestä päättänyt henkilö ei voi olla hoi-
dosta tai sosiaalipalvelusta vastaavana henkilönä taikka hallinnollisessa luottamus-
asemassa palvelun tuottajalla. Palvelusetelin myöntäneellä henkilöllä ei myöskään 
saa olla merkittävää omistusta, eikä hän saa käyttää merkittävää päätösvaltaa palve-
lun tuottajassa tai palvelun tuottajan kanssa samaan konserniin kuuluvassa yhtei-
sössä (yli 10 % osakkeista, osuuksista tai äänivallasta). Omistusrajoitus ei koske pal-
velun tuottajaa, jonka osakkeilla käydään kauppaa arvopaperipörssissä. 
 

17 Asiakkaan poistaminen kunnan omasta palvelujonosta 
 
Asiakas poistetaan kunnan palvelujonosta, kun palvelusetelipäätös astuu voimaan.  
 
 

18 Palveluiden sallittu hinnoittelu 
Palvelusetelissä tuotettaviin palveluihin ei aseteta erillistä hintakattoa. 
 
Maksukäytäntö 
 
• Palvelun tuottaja tekee asiakkaan tai hänen laillisen edustajansa kanssa sopi-

muksen palveluun kuuluvan hoidon hinnasta ja sisällöstä. Sopimuksessa on eri-
telty palvelun tuottajan ja asiakkaan vastuut ja velvollisuudet, kustannusten vas-
tuujakotaulukko, liite 3. Asiakkaan omavastuu merkitään asiakkaan sopimuk-
seen. 

• Palvelun tuottaja voi laskuttaa asiakasta setelin arvon ylittävältä osalta 
• Mahdollisesta omavastuuosuuden muuttumisesta tulee asiakkaalle ilmoittaa vähin-

tään kolme (3) kuukautta etukäteen 
• Palvelusetelillä kunta sitoutuu maksamaan yksityisen palveluntuottajan antamasta 

hoivasta ja hoidosta sekä aterioista palvelusetelin suuruisen summan 
• Laskutusjakso on yksi kuukausi. Laskutus tapahtuu sähköisen palvelusetelijärjestel-

män kautta. 
• Lisäksi tuottaja toimittaa kunnalle asiakkaan poissaolojen alkamis- ja päättymispäivät 

tilastointia varten. Nämä tulee toimittaa kunnalle joka kuukauden 5. päivään men-
nessä 

• Mikäli asiakas ei pysty suoriutumaan omavastuuosuudestaan, tuottaja ilmoittaa tilan-
teesta vähintään kolme (3) kuukautta ennen sopimuksen irtisanomista päätöksen 
tehneelle viranhaltijalle. 

• Mikäli pitkäaikaisen asumispalvelun tapauksessa asiakas on, esimerkiksi sairaalahoi-
don takia, toistuvasti tai pitkäaikaisesti estynyt käyttämästä niitä palveluja, jotka sovit-
tuun palvelukokonaisuuteen liittyy, palvelun tuottaja voi käyttää 5 kokonaisen läsnä-
olopäivän (klo 00-24) ajan palveluseteliä täysmääräisenä ja tämän jälkeen palvelun 
tuottajan on oltava yhteydessä palvelusetelin myöntäjään. 

 
 

19 Tietojärjestelmät 
Palveluntuottajan tulee ottaa käyttöön kunnan määrittelemä sähköinen palvelu-
setelijärjestelmä. Lisäksi palvelun tuottajalla tulee olla tarvittaessa valmius liittyä 
kunnan asiakastietojärjestelmän käyttäjäksi.  
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20 Muut erilliset määräykset 
 
Palvelusetelituottajaksi hyväksyminen on hallintopäätös ja kunta toimii tässä sääntökir-
jassa tarkoitetun palvelun osalta henkilötietolaissa tarkoitettuna rekisterinpitäjänä. Pal-
velun tuottaja huolehtii ja vastaa rekisterinpidosta kaupungin lukuun. Syntyvät asiakirjat 
(esim. asiakaskertomukset) ovat kaupungin asiakirjoja, vaikka palvelun tuottaja ne laa-
tii, säilyttää ja arkistoi. Palvelun tuottajan tulee noudattaa asiakirjojen säilyttämisessä, 
hävittämisessä ja arkistoinnissa vastaavia kunnallista toimintaa koskevia säännöksiä ja 
ohjeita. Asiakirjat tulee toimittaa viimeistään asiakkaan palvelun päättyessä kaupungille.  
 

• Palveluyksikkö noudattaa annettuja ohjeita asiakastietojoen dokumentoinnista, 
rekisteröinnistä, potilasasiakirjojen ja sosiaalihuollon asiakirjojen laadinnasta, 
säilyttämisestä ja salassapidosta. 

 
• Yksiköllä on nimetty tietosuojavastaava sekä rekisterinpidosta vastaava henkilö 

 
• Palvelun tuottaja sitoutuu noudattamaan laissa säädettyä salassapito- ja vai-

tiolovelvollisuutta sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen tuottamisessa 
 

• Palveluntuottaja ja kunta sitoutuvat antamaan toisilleen tiedot näiden palvelujen 
piiriin kuuluvasta toiminnasta, sen muutoksista ja kehittämissuunnitelmista. Kau-
punki sitoutuu pitämään salassa liike- ja ammattisalaisuudet  
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