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1 MÄÄRITELMÄT TÄSSÄ SÄÄNTÖKIRJASSA
1. Asiakkaalla tarkoitetaan sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeudesta annetun lain 3 §:n 2 kohdassa
tarkoitettua asiakasta ja potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 2 §:n 1 kohdassa tarkoitettua potilasta;
2. Palvelusetelillä tarkoitetaan järjestämisvastuussa olevan kunnan sosiaali- ja terveyspalvelun 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 järjestämissä sosiaali- ja terveyspalveluissa.
Lakia sovelletaan ainoastaan yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen hankkimiseksi. Tämän vuoksi lakia ei voi
soveltaa julkisyhteisöjen tuottamien palvelujen hankkimiseen. Palvelusetelijärjestelmässä kunta ei tule
sopimusosapuoleksi palvelusta sovittaessa, sillä kyseessä on kuluttajan asemassa olevan asiakkaan ja palvelun
tuottajan välinen sopimus.
3. Omavastuuosuudella tarkoitetaan sitä osuutta yksityisen palvelun tuottajan tuottaman palvelun hinnasta, jota
kunnan myöntämän palvelusetelin arvo ei kata ja joka jää asiakkaan maksettavaksi; ja
4. Sääntökirjalla tarkoitetaan asiakirjaa, jolla kunta asettaa palvelusetelilain 5 §:ssä tarkoitetut
hyväksymiskriteerit palveluntuottajille. Kunta velvoittaa palveluntuottajat jatkuvasti noudattamaan sääntökirjan
määräyksiä. Yksityinen palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan tämän sääntökirjan ehtoja siitä alkaen, kuin
palveluntuottaja hyväksytään palvelusetelillä tuotettavien sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajaksi. Itse palvelua
tuotettaessa sitä koskevan sopimuksen osapuolina ovat palvelun tuottaja ja asiakas. Sopimuksen sitoumukset
ja vastuut eivät kohdistu kuntaan.
Se, mitä säädetään kunnasta, soveltuu myös kuntayhtymään.

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 palvelujentuottajan kanssa sopimuksen palvelujen hankkimisesta. Tätä
sopimussuhdetta koskevat sopimuksen sisällön mukaan määräytyvät kuluttajaoikeuden ja sopimusoikeuden
säännökset ja oikeusperiaatteet. Asiakkaan ja palveluntuottajan välistä sopimusta koskevan erimielisyyden
saattamisesta kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi säädetään kuluttajariitalautakunnasta annetussa laissa.
Kunnan on selvitettävä asiakkaalle tämän asema palveluseteliä käytettäessä, palvelusetelin arvo,
palveluntuottajien hinnat, omavastuuosuuden määräytymisen perusteet ja arvioitu suuruus sekä vastaavasta
palvelusta sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain mukaan määräytyvä asiakasmaksu.
Asiakkaan on annettava palvelusetelin myöntämistä varten tarvittavat tulotiedot. Asiakkaalle on annettava tieto
myös siitä, mistä muualta ja mitä häntä koskevia tietoja voidaan hänen suostumuksestaan riippumatta hankkia.
Asiakkaalle on varattava tilaisuus tutustua muualta hankittuihin tietoihin ja antaa asiassa tarpeellinen selvitys.
Asiakkaan valittua palvelusetelin, hänen tulee itse hakeutua hyväksytylle yksityiselle palveluntuottajalle.
Reklamaatiotilanteessa kuluttajan tulee ilmoittaa tyytymättömyydestään sopimuskumppanilleen eli
palvelutuottajalle. Asiakkaan asemaan sovelletaan palvelusetelilakia, sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja
oikeuksista annettua lakia sekä potilaan asemasta ja oikeuksista annettua lakia.
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Palvelujen tuottamiseen palvelusetelillä sovelletaan kuluttajansuojalakia. Lain mukaan elinkeinoharjoittaja ei
muun muussa saa kulutushyödykettä tarjotessaan käyttää sopimusehtoa, jota hyödykkeen hinta ja muut asiaan
vaikuttavat seikat huomioon ottaen on pidettävä kuluttajien kannalta kohtuuttomana. Asiakkaalla on oikeus
käyttää kuluttajaoikeuden mukaisia oikeusturvakeinoja reklamaatiotilanteessa. Seuraamuksiin kuuluvat oikeus
pidättäytyä maksusta, virheen oikaisu, hinnanalennus, kaupan purku tai vahingonkorvaus. Palveluseteliä
käyttävä asiakas voi saattaa sopimussuhdettaan koskevan erimielisyyden kuluttajariitalautakunnan
käsiteltäväksi.
Potilaslain mukaan asiakkaan oikeusturvakeinoja ovat terveydenhuollon toimintayksikön vastaavalle johtajalle
tehtävä muistutus sekä oikeus tehdä kantelu hoidosta tai hoitoon liittyvästä kohtelustaan terveydenhoitoa
valvovalle viranomaiselle, joita ovat lääninhallitukset sekä sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira.
Sosiaalihuoltolain mukaan asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus kohtelustaan sosiaalihuollon toimintayksikön
vastuuhenkilölle tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle. Asiakkaalla on mahdollisuus kantelun tekemiseen
potilas-/sosiaaliasiamiehelle.

3 PALVELUNTUOTTAJAN VELVOITTEET
Palveluntuottaja on palvelusetelijärjestelmän puitteissa palvelua tuottava, yksityisestä terveydenhuollosta
annetussa laissa (152/1990) tai yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetussa laissa (603/1996)
tarkoitettu palveluntuottaja. Palveluntuottaja sitoutuu täyttämään palvelusetelilain (569/2009) 5 §: mukaiset
yleiset ehdot. Kunnalla on oikeus vaatia palveluntuottajaa toimittamaan kirjalliset todistukset tai muu riittävä
näyttö siitä, että tässä kohdassa mainitut yleiset ehdot täyttyvät.

3.1 REKISTERÖINTI ENNAKKOREKISTERIIN
Palveluntuottaja sitoutuu olemaan rekisteröitynä verohallinnon ennakkoperintärekisterissä.

3.2 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAN ERITYISLAINSÄÄDÄNNÖN EDELLYTYKSET
Palveluntuottajan tulee täyttää kulloinkin voimassa olevat, sitä koskevat erityislainsäädännön edellytykset.
Tässä tapauksessa erityislainsäädännöllä tarkoitetaan erityisesti yksityisestä terveydenhuollosta annettua lakia
(152/1990) tai yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annettua lakia (603/1996).
Palvelua tuottavan yksikön kohdalla edellytysten täyttyminen on tarkistettu yksikön perustamisvaiheessa.
Perustamisluvan myöntää toimintavaltainen aluehallintovirasto (AVI) tai Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja
valvontavirasto Valvira. Luvan saanut palveluntuottaja rekisteröidään yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen
antajien Ysteri-rekisteriin, jota AVI:t ylläpitävät yhdessä Valviran kanssa. Sellaiset palveluntuottajat, jotka eivät
harjoita ympärivuorokautista sosiaalipalvelutoimintaa tekevät toimiluvan hakemisen sijaan ilmoituksen
toiminnan aloittamisesta sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle (perusturvalautakunta) siinä kunnassa,
jossa palvelun tuottaja antaa ko. palvelua.

3.3 VÄHIMMÄISPALVELUTASO
Palveluntuottajan tuottamien palvelujen on jatkuvasti vastattava vähintään sitä tasoa, jota edellytetään
vastaavalta kunnalliselta toiminnalta. Samoin palveluntuottajan on toteutettava asiakkaalle laadultaan hyvää
terveyden- ja sairaanhoitoa sekä sosiaalipalvelua. Käytännössä kunta hyväksyy palvelun tason siinä vaiheessa,
kun se valitsee tietyn palveluntuottajan mukaan palvelusetelijärjestelmään ja ottaa tältä asiaa koskevan
sitoumuksen. Palveluntuottaja sitoutuu kuvaamaan kunnalle, miten sen henkilöstö ylläpitää ammattitaitoaan.

3.4 VAKUUTUSTURVA
Palveluntuottaja sitoutuu ottamaan ja pitämään voimassa toimintansa edellyttämät lakisääteiset vakuutukset
vastuun varalta, kuten potilasvahinkolain sekä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain mukaiset
vakuutukset.
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3.5 HINTATIEDOT

Palvelun tuottajan on tarjottava kirjallisena palvelujen hintatiedot kunnan rekisteriä ylläpitävälle taholle.
tarjottavien palvelujen hintatiedot tulee toimittaa asiakkaalle hänen pyynnöstään myös kirjallisessa muodossa.
palvelun tuottajan tulee olla tavoitettavissa puhelimitse virka-aikana.

3.6 HENKILÖKUNTA
Asiakkaalla on oikeus saada palvelua valintansa mukaan joko suomen tai ruotsin kielellä. Palveluntuottaja
sitoutuu huolehtimaan siitä, että sen henkilökuntaan kuuluu riittävä määrä tämän kohdan edellytykset täyttäviä
henkilöitä.
Palveluntuottaja sitoutuu huolehtimaan siitä, että palveluntuottaja taikka sen johtohenkilö tai edustus-, päätöstai valvontavaltaa käyttävä henkilö ei ole syyllistynyt rikosrekisteristä ilmenevällä lainvoimaisella tuomiolla laissa
julkisista hankinnoista 53 §:ssä mainittuun rikokseen tai tekoon tai sanotun lain 54 §:n mukaiseen
laiminlyöntiin.
Hyväksytyllä palveluntuottajalla on oikeus osoittaa palvelusta vastaava henkilö. Palveluntuottaja vastaa myös
alihankkijoidensa toiminnasta samassa laajuudessa ja kuten omasta toiminnastaan. Palvelusetelintuottajan
tulee tehdä alihankinnasta ilmoitus palvelusetelin myöntäneelle viranomaiselle.

3.7 ASIAKASTYYTYVÄISYYS JA POTILASPALAUTE
Palveluntuottaja sitoutuu toimimaan siten, että asiakastyytyväisyys on hyvä. Säännöllisen kotihoidon palveluissa
palveluntuottaja sitoutuu toimittamaan asiakkaan hoitopalautteen kunnalle kahden viikon kuluessa hoidon
päättymisestä. Hoitopalautteen tulee olla kunnan käytettävissä ennen kuin lasku maksetaan.

3.8 TIEDONANTO KUNNALLE
Palveluntuottajan tulee informoida kuntaa kerran vuodessa tarjoamiensa palvelujen laadun valvonnasta sekä
hoitopalvelujen osalta potilasturvallisuudesta. Kuntaa tulee erityisesti informoida asiakkaiden tekemistä
reklamaatioista ja korvausvaatimuksista, reklamaatioihin 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.

3.9 POTILASASIAKAIRJAT
Palveluntuottaja laatii palvelusetelijärjestelmässä asiakasasiakirjat palvelutapahtuman yhteydessä. Palveluntuottajan tulee noudattaa huolellisuutta tietojen käsittelyssä ja esimerkiksi huolehtia siitä, että salassa
pidettäviä tietoja käsitellään oikein. Palveluntuottajan tulee käsitellä asiakirjoja siten kuin henkilötietolaissa
(523/1999) ja laissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (159/2007) sekä muussa
sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännössä säädetään. Kunta on palvelusetelillä järjestettävässä palvelussa
syntyvien asiakasasiakirjojen henkilötietolaissa tarkoitettu rekisterinpitäjä. Asiakkuuden päätyttyä palveluiden
tarjoaja palauttaa kaikki asiakirjat rekisterinpitäjälle.
Palveluntuottajan tulee asiakirjoja käsitellessään noudattaa, mitä kunnan asiakirjojen käsittelystä säädetään
(laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999). Palvelujen tuottajan tulee laatia asiakastietoja
sisältävät asiakirjat henkilötietolain, potilaslain ja sosiaalihuollon asiakaslain edellyttämällä tavalla vastaavasti
kuin omassa toiminnassaan. Omalla toiminnalla tarkoitetaan kunnan omaa palvelutuotantoa. Jos palvelujen
tuottaja laatii toiminnassaan asiakirjoja manuaalisesti, kunnan tulee huolehtia, että palveluseteliä käytettäessä
kyseiset asiakirjat viedään sähköiseen järjestelmään vastaavasti kuin kunnan itsensä tuottamissa palveluissa.

VARKAUDEN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS, sivu 7 ( 49 )

8

Terveydenhuollon lainsäädännöstä tulee vaatimus ylläpitää rekisteriä. Terveydenhuollon ammattihenkilöllä on
lakiin perustuva velvollisuus säilyttää potilasasiakirjoja. Tästä syystä terveydenhuollon ammattihenkilön tulee
pitää rekisteriä ja säilyttää kopio jokaisesta kunnalle toimittamastaan asiakirjasta voidakseen esittää asiakirjat
terveydenhuollon viranomaisille mahdollisten potilasvahinko tai muiden valvonta-asioiden yhteydessä. Palvelun
tuottaja on velvollinen säilyttämään kunnalle toimitettujen asiakirjojen kopioita saman säilytysajan kuin mikä
kunnalle on lainsäädännössä määritelty koskien asiakirjojen säilyttämistä. Sama koskee käyttölokitiedostoja.
Asiakas voi esittää tarkastuspyynnön tai virheen oikaisupyynnön rekisterinpitäjälle eli kunnalle tai, jos palveluntuottajan ja kunnan välillä on erikseen sovittu, suoraan palvelun tuottajalle. Kunta on kuitenkin viime kädessä
se, joka ratkaisee tarkastus- ja oikaisupyynnön.
Koska kyse on viranomaisasiakirjoista, tiedon luovutuksesta päättää aina kunta rekisterinpitäjänä. Asiakirjojen
luovuttamista ja salassapitoa koskevia julkisuuslain säädöksiä sovelletaan asiakirjoihin silloinkin, kun ne ovat
palvelun tuottajan hallussa. Asiakirjojen käsittelyä säätelee myös laki sosiaali- ja terveydenhuollon
asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007).

3.10 MARKKINOINTI
Palveluntuottajan markkinoinnin on oltava asiallista, luotettavaa ja hyvän tavan mukaista. Ylisanoja tai
vertailumuotoja ei saa käyttää. Markkinoinnilla ei tule luoda tarpeetonta sosiaali- tai terveydenhuoltopalvelujen
kysyntää. Hinnoista ilmoittamisen tulee tapahtua vertailukelpoisella tavalla siten, että palveluseteliä käyttävä
asiakas voi vaivatta päätellä palvelun kokonaishinnan ja sen osuuden, joka jää hänen maksettavakseen.
Palveluntuottaja huolehtii palvelunsa markkinoinnista.

3.11 LAINSÄÄDÄNTÖ
Palveluntuottajan on noudatettava kaikkia palveluntuottajaa ja sen toimintaa koskevaa lainsäädäntöä ja
viranomaismääräyksiä ja ohjeita. Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan voimassa olevaa
työsopimuslainsäädäntöä ja alan työehtosopimuksia. Palveluun sovelletaan Suomen lainsäädäntöä.

3.12 KUNNAN ASETTAMAT MUUT VAATIMUKSET
Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan kunnan kussakin yksittäistapauksessa mahdollisesti asettamia muita
vaatimuksia. Kunta voi kussakin yksittäistapauksessa asettaa palvelua tuottavalle yksikölle edellä mainittujen
edellytysten lisäksi myös muita vaatimuksia. Tämän 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.

3.13 HYVÄKSYMISEN PERUUTTAMINEN
Kunnalla on oikeus peruuttaa palvelun tuottajan hyväksyminen ja poistaa palvelun tuottajan nimi hyväksyttyjen
palvelun tuottajien listasta välittömästi ilman irtisanomisaikaa, mikäli:
a) hyviä hoito- ja palvelukäytäntöjä ei noudateta;
b) palvelun tuottaja ei noudata kunnan kirjallisesta kehotuksesta huolimatta sääntökirjan
ehtoja;
c) palvelun tuottaja on tullut maksukyvyttömäksi, ei ole kyennyt hoitamaan laskujaan
eräpäivään mennessä, on aloittanut akordimenettelyn, on asetettu selvitystilaan tai on
välittömässä vaarassa tulla asetetuksi selvitystilaan; tai
d) palvelun tuottaja tai joku sen johtoon kuuluva henkilö on tuomittu syyllisenä
elinkeinotoimintaan liittyvässä rikoksessa.

4 KUNNAN VELVOITTEET
Kunnan on pidettävä luetteloa hyväksymistään palvelujentuottajista. Tiedot palvelujentuottajista, näiden
tuottamista palveluista ja niiden hinnoista tulee olla julkisesti saatavilla internetissä ja muulla soveltuvalla
tavalla.
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Kunnan on selvitettävä asiakkaalle tämän asema palveluseteliä käytettäessä, palvelusetelin arvo,
palveluntuottajien hinnat, omavastuuosuuden määräytymisen perusteet ja arvioitu suuruus sekä vastaavasta
palvelusta sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain mukaan määräytyvä asiakasmaksu.
Kunnan tulee peruuttaa palvelujentuottajan hyväksyminen ja poistaa palvelujentuottajaluettelosta, jos
hyväksymiselle asetetut edellytykset eivät enää täyty tai palvelujentuottaja pyytää hyväksymisen peruuttamista.
Kunnalla on lisäksi velvollisuus valvoa hyväksymiensä palvelujentuottajien palvelujen laatua
hyväksymismenettelyn lisäksi myös palvelujen tuottamisen yhteydessä. Kunnan tulee täten varmistaa, että
palveluntuottajat täyttävät toiminnalle asetetut vähimmäisedellytykset.
Kunta valitsee palvelusetelijärjestelmän piiriin kuuluvat palveluntuottajat palvelusetelilain edellyttämällä
tavalla. Kunnan tulee ottaa palveluntuottajan valintaa koskeva asia käsittelyyn yhden (1) kuukauden kuluessa
palvelun tuottajan ilmoittautumisesta ja tehtävä päätös palveluntuottajan hyväksymisestä tai hylkäämisestä
kolmen (3) kuukauden kuluessa ilmoittautumisesta.
Asiakaskirjat, jotka syntyvät setelillä palvelua järjestettäessä ja toteutettaessa, 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
tallennettava viimeistään palvelutapahtuman päättyessä aina kunnan omaan asiakas- tai potilasrekisteriin.
Palvelun tuottajan ja kunnan tulee myös varmistaa, että palvelujen ja toteuttamisen kannalta tarpeelliset tiedot
siirtyvät osapuolelta toiselle palvelutapahtuman eri vaiheissa. Tämä mahdollistaa sen, että jokaisen asiakkaan
asiakirjat muodostavat hänen hoivansa tai hoitonsa kannalta välttämättömän jatkuvan kokonaisuuden, johon
tulee hoivaa ja hoitoa 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 toimintaansa
lakiin perustuvan oikeuden nojalla tai joka on lain nojalla rekisteröity.
Arvonlisäverolain 37 §:n mukaan veroa ei suoriteta sosiaalihuoltona tapahtuvasta palvelujen ja tavaroiden
myynnistä. Sosiaalihuollolla tarkoitetaan valtion tai kunnan harjoittamaa sekä sosiaaliviranomaisten valvomaa
muun sosiaalihuollon palvelujen tuottajan harjoittamaa toimintaa, jonka tarkoituksena on huolehtia lasten- ja
nuortenhuollosta, lasten päivähoidosta, vanhustenhuollosta, kehitysvammaisten huollosta, muista vammaisten
palveluista ja tukitoimista, päihdehuollosta sekä muusta tällaisesta toiminnasta.

6 VALVONTA JA SÄÄNTÖKIRJAN MUUTTAMINEN
Kunta on palvelusetelilain nojalla velvollinen valvomaan hyväksymiensä yksityisten palveluntuottajien
tuottamien palvelujen tasoa ja poistamaan palvelun tuottaja hyväksyttyjen palveluntuottajien joukosta, mikäli
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sääntökirjan määräyksiä ei noudateta. Asiakkaan käyttäessä palveluseteliä kunta ei ole sopimussuhteessa
sosiaali- tai terveyspalvelua tuottavaan yksityiseen palveluntuottajaan.
Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan sääntökirjan ehtoja. Mikäli palveluntuottaja ei täytä sääntökirjassa
määrättyjä ehtoja, kunta voi poistaa palveluntuottajan hyväksyttyjen palvelun tuottajien joukosta.
Kunta ja palveluntuottaja asettavat nimeltä tai asemaltaan henkilön tai henkilöt, jotka toimivat yhteys- ja
vastuuhenkilöinä sääntökirjan toteuttamisessa ja ilmoitusten vastaanottajina.
Kunnalla on oikeus tehdä muutoksia tämän sääntökirjan ja sen liitteiden sisältämiin määräyksiin. Kunta
ilmoittaa muutoksista palveluntuottajalle kirjallisesti välittömästi päätöksen tekemisen jälkeen. Mikäli
palveluntuottaja ei halua tulla sidotuksi muuttuneisiin sääntöihin, tulee sen ilmoittaa siitä kirjallisesti kunnalle
kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa muutosilmoituksen lähettämisestä. Mikäli kunnalle ei toimiteta edellä
mainittua ilmoitusta, sitoutuu palveluntuottaja noudattamaan muuttuneita ehtoja muutosilmoituksessa
mainitusta päivästä lukien, kuitenkin aikaisintaan kuusikymmentä (60) päivää muutosilmoituksen
toimittamisesta.
Tämä sääntökirja on voimassa toistaiseksi.

PALVELUKOHTAINEN OSIO – SÄÄNNÖLLINEN/TILAPÄINEN KOTIHOITO
7 PALVELUSETELIJÄRJESTELMÄN ASIAKKAAT
Asiakkaat ovat henkilöitä, joiden toimintakyky on joko tilapäisesti tai pysyvästi alentunut siinä määrin, että he
tarvitsevat kotona selviytyäkseen toisen henkilön apua päivittäisissä henkilökohtaisissa toimissa ja hoidossa.
Kohderyhmänä ovat säännöllisen ja tilapäisen kotihoidon asiakkaat sekä sairaalasta kotiutuvat asiakkaat,
joiden kotona selviytymisen edellytykset on selvitetty hoitoneuvottelussa.

7.1 TILAPÄISEN KOTIHOIDON PALVELUSETELI
Tilapäisen kotihoidon palveluseteli on tarkoitettu Varkauden kaupungin alueella seuraaville asiakasryhmille:
silmätippa-asiakkaat esim. kaihileikkauksen yhteydessä, lyhytaikaisen kotiutumisen tukeminen sairaalasta
sekä pesuapuja tarvitsevat asiakkaat, joilla on heikot pesutilat ja jotka tarvitsevat hoitajan apua peseytymisessä
(kokopesu). (Perusturvalautakunta 22.2.2017 18§ Palvelusetelin käyttöönottaminen tilapäiseen kotihoitoon
Varkauden kotihoidossa)
Palvelusetelin myöntää aina Pasuunan palveluohjaaja. Myöntämisen edellytyksenä on aina palvelutarpeen
arviointi. Tilapäisen kotihoidon palveluseteli on määrärahasidonnainen.
Seteli myönnetään aina määräajaksi, maksimissaan neljäksi viikoksi. Setelin arvo on kiinteä 27 eur/tunti. Mikäli
tilapäinen kotihoito maksaa enemmän kuin palvelusetelin arvo on, maksaa asiakas palvelusetelin arvon ja
palveluhinnan erotuksen suoraan palveluntuottajalle sekä mahdolliset palveluntuottajan laskuttamat
matkakustannukset.
Asiakas maksaa tuotetun palvelun hinnan ja palvelusetelin välisen erotuksen suoraan palveluntuottajalle.

7.2 SÄÄNNÖLLISEN KOTIHOIDON PALVELUSETELI
Palveluseteli voidaan myöntää asiakkaalle, joka täyttää kunnan kotihoitoon pääsyn perusteet. Palvelusetelin
avulla järjestetyn säännöllisen kotihoidon aloittaminen edellyttää, että kaupungin taholta on tehty
palvelutarpeen arviointi, laadittu palvelu- ja hoitosuunnitelma ja määritelty palvelun sisältö ja määrä.
Kotisairaanhoidon toteuttamisesta vastaa asiakkaan kotihoidosta vastaava lääkäri. Kotihoidon sairaanhoitaja
huolehtii palveluseteliasiakkaiden laboratorionäytteiden ottamisesta.
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Kotihoidon tavoitteena on tukea asiakkaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja mahdollisimman itsenäistä
selviytymistä kotona sekä ylläpitää ja parantaa heidän fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyään.
Omaisia ja lähipiiriä tuetaan osallistumaan hoitoon ja huolenpitoon.
Kotihoito sisältää sosiaalihuoltolain 20 §:n ja 21 §:n ja sosiaalihuoltoasetuksen 9 §:n 1 kohdan tarkoittaman
kotipalvelun ja kansanterveyslain 13 §:n 1 momentin tarkoittaman kotisairaanhoidon, jota annetaan täysiikäisille henkilöille ja perheille.
Kotihoitoon voidaan ottaa asiakas,
 jonka toimintakyky on selkeästi alentunut. Asiakas tarvitsee apua päivittäisissä perustoiminnoissa, joita
ovat ruokailut, peseytyminen, wc–käynnit, pukeutuminen ja muu perushoito sekä lääkehoidon toteutus;
 joka tarvitsee sairauksiensa tai alentuneen toimintakykynsä vuoksi sairaanhoitoa eikä kykene
 käyttämään kodin ulkopuolisia terveyspalveluita;
 joka on omaistensa hoidossa. Omaiset tarvitsevat tekemänsä hoitotyön ja oman jaksamisensa tueksi
kotihoitoa, päivätoimintaa tai lyhythoitoa.
 joka on ollut sairaalahoidossa, ja jonka kotona selviytymisen edellytykset on selvitetty
hoitoneuvottelussa ennen kotiutumista.
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 terveydenhuollon palvelusetelistä 569/2009)
2. Asiakas tai hänen omaisensa/läheisensä ei ole kykeneväinen ottamaan vastuuta palvelusetelillä tuotetusta
palvelusta.
3. Asiakas ei täytä palvelusetelin käytölle vaadittua palvelutarvetta (6 §, laki sosiaali- ja terveydenhuollon
palvelusetelistä 569/2009 ja 7 §, laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2008).

8 PALVELUSETELIPALVELULLA TUOTETUN PALVELUN AIKARAJOITUS
Palveluntuottajan on otettava uusi asiakas vastaan kahden työpäivän sisällä palvelun tilaamisesta. Tuottajan
tulee huolehtia siitä, että sairaalasta kotiin tuleva asiakas voidaan kotiuttaa turvallisesti eli tilaus käynnistyy
asiakkaan kotiutushetkestä lukien. Asiakkaan hoitoon ei sallita katkoksia tai viivytyksiä.
Kaikkien palveluntuottajien on täytettävä kunnan vaatimat palveluntuottajien hyväksymiskriteerit voidakseen
tulla hyväksytyksi palvelusetelituottajaksi.

9 PALVELUNTUOTTAJAN HENKILÖKUNNAN PÄTEVYYSVAATIMUKSET
Kotihoidon henkilökunnalta edellytetään terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994)
mukaista oikeutta harjoittaa terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan ammattia tai terveydenhuollon
ammattihenkilöistä annetun asetuksen (608/2005) mukaista oikeutta käyttää lähihoitajan, perushoitajan tai
apuhoitajan nimikettä tai sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain
(272/2005) mukaista lähihoitajan tai mainitun lain siirtymäsäännösten mukaista vastaavaa pätevyyttä. Sijaisilla
tulee olla riittävä sosiaali- ja/tai terveysalan koulutus.
Palvelu- ja hoitosuunnitelmassa määriteltäviä sairaanhoidollisia toimenpiteitä suorittavalta henkilöstöltä
edellytetään terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (339/1993 muutoksineen) mukaista oikeutta
harjoittaa terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan ammattia.
Jos palveluntuottajalla on työsuhteessa enemmän kuin kolme (3) työntekijää, palvelujen vastuuhenkilöllä tulee
olla sosiaali- ja/tai terveysalan korkeakoulututkinto tai vastaava tutkinto, riittävä johtamistaito sekä vähintään
kolmen (3) vuoden työkokemus vastaavista tehtävistä.
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Henkilökunnan osaamisen tulee olla asiakkaiden hoidontarpeen edellyttämällä tasolla ja henkilökunta sitoutuu
yhteistyöhön asiakkaan omaisten/läheisten kanssa.
Toimintayksikön on huolehdittava henkilöstönsä ammattitaidon säilymisestä ja kehittämisestä sekä riittävästä
täydennyskoulutuksesta (laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994). Henkilöstöllä on oltava riittävä
suomen kielen taito. Palvelutoiminnan tulee perustua ikäihmisten palvelujen laatusuosituksiin (STM:n julkaisut
2013/11).

10 PALVELUN SISÄLTÖVAATIMUKSET
Palvelun tuottajan tulee täyttää muun muassa seuraavat palvelukuvauksen vaatimukset.
Palvelukuvaus:
Palveluntuottajan tulee huolehtia palvelusetelin myöntämispäätökseen liitetyn palvelu- ja hoitosuunnitelman
mukaisista palveluista vähintään saman sisältöisenä ja samassa laajuudessa kuin kunnan oma kotihoito
tuottaa palvelun. Kunnan kotihoidon palvelukuvaus ja perusteet ovat liitteenä.
Kotihoidon palvelu toteutetaan siten, että:
1. tarvitessaan sekä kotipalvelua että kotisairaanhoitoa asiakas saa molemmat palvelut samalla
asiakaskäynnillä.
2. tuottaja nimeää asiakkaalle vastuuhoitajan, joka on pääasiallisesti vastuussa asiakkaan hoidosta
3. kuntouttavan työtavan mukaisesti asiakkaan tulee käyttää omia voimavarojaan auttamistilanteissa ja
kotitöiden suorittamisessa ja siten säilyttää toimintakykynsä mahdollisimman hyvänä.
Palveluntuottaja käyttää hoitotyössä yleisesti hyväksyttyjä hoito-ohjeita, kuten Käypä-hoitosuosituksia,
Sairaanhoitajan käsikirjan suosituksia ja THL:n suosituksia.
Kotipalvelu toteutetaan seuraavasti:
Tavoitteena on asiakkaan omien voimavarojen ja toimintakyvyn ylläpitäminen sekä todellisten tarpeiden ja
toiveiden huomioiminen.
Kotipalvelun
sisältö on
seuraavassa lueteltu esimerkinomaisesti.
Palvelusetelituottajan on tuotettava palvelu asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.
Puhtaus:
 Asiakkaan peseminen ja/tai avustaminen aamu- ja iltapesuissa sekä suuhygieniassa. Ihon
rasvaaminen ja tarkkailu (mm. kuivuus, haavaumat, punoitukset, ihottumat, hiertymät) sekä kynsien
leikkaaminen.
 Asiakkaan avustaminen wc:ssä, alusastialla tai virtsapulloon virtsaamisessa. Tarvittaessa asiakkaalle
vaipan vaihto tai katetripussin tyhjentäminen.
 Asiakkaan kuulolaitteen huoltaminen ja paikalleen asettaminen.
 Silmäproteesin puhdistus.
 Asiakkaan avustaminen pukeutumisessa ja riisumisessa. Tarvittaessa avustaminen tukisukkien
pukemisessa.
 Asiakkaan hiusten kampaaminen ja laittaminen sekä parranajo.
Ravinto:
 Aamu-, ilta- ja/tai välipalojen valmistaminen sekä lounaan ja päivällisen lämmittäminen. Tarvittaessa
asiakkaan avustaminen ruokailussa.
 Asiakkaan peruselintarvikkeista huolehtiminen sekä avustaminen kauppatilauksen tekemisessä.
 Asiakkaan nesteytyksen tarkkailu (mm. virtsaneritys ja kuivumisoireet). Ravintoon ja ruokavalioihin
liittyvä ohjaaminen.
 Tarvittaessa lääkkeiden antaminen asiakkaalle valvotusti.
Kodin hoito:
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Siistimisestä huolehtiminen, tavaroiden laittaminen paikoilleen, suuremopien roskien lattioilta ja
pinnoilta poistaminen, tiskaus sekä roskien ulosvienti.
Vuoteen sijaaminen sekä vuodevaatteiden tuulettaminen ja vaihtaminen
Pyykkien laittaminen pesukoneeseen ka kuivumaan ripustaminen tai pesulaan toimittaminen

Turvallisuus ja esteettömyys:
 Turvapuhelimen, ovivahdin, hellavahdin, kaatumisvahdin, turvarannekkeen, asianmukaisten
apuvälineiden ja palohälyttimen toiminnan tarkastaminen niiden apuvälineiden osalta, joita asiakkaalla
on käytössä.
 Ohjaus, neuvonta ja avustaminen apuvälineiden hankinnassa ja niiden käytössä sekä kodin
muutostöihin liittyvissä asioissa.
 Esteettömän kulun varmistaminen ja turvallisuuden tarkistaminen
Henkinen ja fyysinen vireys:
 Asiakkaan henkinen tukeminen ja kannustaminen kuuntelemalla ja olemalla läsnä.
 Fyysisten ja psyykkisten huolien ja ongelmien huomioiminen ja seuraaminen havainnoimalla asiakasta.
Asiakkaan kanssa keskusteleminen ja asiakkaan tukeminen arjen asioissa sekä ongelmatilanteissa.
 Kuntouttava työote ja asiakkaan toimintakyvyn ylläpitäminen (esim. omatoimisuuden tukeminen, itse
tekemään kannustaminen, keskustelun aktivointi ja avustaminen henkilökohtaisissa harjoitteissa).
Muut asiat, joista asiakaskäyntien yhteydessä huolehdittava:
 Ajanvaraukset jalkahoitoon, parturiin, hierojalle ym. Jos asiakkaalla ei ole ketään, joka asioista
huolehtisi)
 Erilaisissa yhteiskunnallisissa asioissa neuvominen ja tukeminen: eläkkeensaajan hoitotuki,
asumistuki, kuljetuspalvelut ym.
 Postin avaaminen sovitusti.
 Tarvittaessa veden ja puiden kantaminen, talon lämmittäminen. (Jos asiakkaalla ei ole ketään, joka
asioista huolehtisi)
 Yhteistyö kunnan kotihoidon, omaisten, tukipalveluiden tuottajien ja muiden hoitoon osallistuvien
tahojen kanssa (mm. henkilökohtaiset avustajat, edunvalvojat).
Saattoavun järjestäminen:
 Lääkäriin, sairaalaan tai laboratorioon saattajan huolehtiminen, mikäli saatto on asiakkaan hoidon
kannalta tarpeellista eikä asiakkaalla ole ketään kuka asioista huolehtisi.
Kotisairaanhoito toteutetaan seuraavasti:
 Sairaanhoidon suunnittelu, toteutus, ohjaus ja neuvonta. Lääkehoito toteutetaan lääkärin määräyksen
mukaisesti.
Lääkehoito:
 Asiakkaan lääkkeiden jakaminen dosettiin (mikäli asiakas ei ole annosjakelussa) sekä lääkkeiden
antaminen: tabletit, insuliini, lääkeinjektiot, silmä- ja korvatipat, emätin- ja peräpuikot, laksatiivit, mikäli
asiakas ei itse niitä kykene ottamaan. Tarvittaessa lääkehappihoidosta huolehtiminen.
 Lääkärin määräysten toteutumisen varmistaminen ja seuranta. Lääkkeiden vaikutusten ja mahdollisten
sivuoireiden (haittavaikutusten) seuraaminen ja tiedottaminen lääkärille.
 Reseptien uusimisesta huolehtiminen, apteekissa asioimisen järjestäminen ja tarvittaessa apteekin
annospussijakelun järjestäminen.
Erikoishoidot:
 mm. erilaiset haavahoidot, letkuruokinta, katetroinnit, hakasten/ompeleiden poistot, avannehoidot ja
dreenien hoidot kuten pleuradreenin.
Yhteistyö ja tiedottaminen:
 Eri ammattiryhmien ja asiantuntijoiden konsultoiminen ongelmatilanteissa.
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Lääkärin avustaminen kotikäynnillä tarvittaessa.
Kotisairaanhoidon toteuttamisesta vastaa asiakkaan asuinalueen kotihoidon yksikön vastaava lääkäri.
Lääkäripalvelut eivät kuulu palvelusetelillä tuotettavaan palveluun.
Maksutta jaettavien hoitotarvikkeiden tarpeen arviointi
Asiakkaan haavanhoito-, diabetes- ja avannetarvikkeiden sekä vaippojen ym. hoitotarvikkeiden tarpeen
arviointi ja tarvikkeiden asiakkaalle toimittamisen järjestäminen.
kaupunki vastaa asiakkaille maksutta jaettavien hoitotarvikkeiden kustannuksista
tuottaja toimittaa hoitotarvikkeet ja vaipat suoraan asiakkaille

Seuranta:
 Verensokerin ja verenpaineen seuraaminen. Virtsanerityksen ja suolentoiminnan seuraaminen.
Turvotusten seuraaminen havainnoimalla. Kipujen seuranta. Painon seuraaminen. Erilaisten oireiden
tarkkaileminen, kuten kaatuminen, huimaus, sekavuus, muisti (MMSE-muistitesti).
Muut:




Virtsanäytteiden ottaminen ja toimittaminen kunnan kotihoidon osoittamaan paikkaan.
Laboratoriokokeiden tilaaminen kotihoidon sairaanhoitajan kautta ja lääkäriajanvarauksista.
Kaupunki vastaa laboratoriokokeiden ja lääkäripalvelujen kustannuksista.
Osa kotisairaanhoidon tehtävistä ei välttämättä vaadi sairaanhoitajan/terveydenhoitajan pätevyyttä,
vaan tehtävät voi tietyillä edellytyksillä hoitaa lähihoitajan tai vastaavan koulutuksen saanut henkilö,
jolla on asiaankuuluva perehdytys ja osaaminen ko. tehtävien hoitamiseen. Lääkitystä antavalla
hoitohenkilöstöllä on myös oltava ajantasaiset tiedot ja koulutus. Palveluntuottajan on huolehdittava,
että lähihoitajan ja sairaanhoitajan työnkuvat on tarkkaan määritelty.

Palveluntuottajaa koskevat tiedot:









Palveluntuottaja
Toimintayksikkö
Y-tunnus
Osoite
Yhteyshenkilö
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
www-osoite

Palvelun tuottaja tarjoaa:
Kaikki alla mainitut ehdot täyttävä palveluntuottaja voidaan hyväksyä palvelusetelituottajaksi. Hyväksymisestä
lähetetään palveluntuottajalle ilmoitus. Hyväksytyt palveluntuottajat ja palveluyksiköt merkitään kaupungin
palvelusetelituottajien rekisteriin.
Palveluyksikköä koskevat yleiset ehdot:








Palveluntuottaja täyttää yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetussa laissa (603/1996) ja
yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa (152/1990) asetetut vaatimukset sekä on saanut
aluehallintoviranomaisen luvan vanhusten sosiaalipalvelujen antamisesta.
Palveluntuottajalla on vastuuvakuutus.
Terveydenhuollon palvelun tuottajalla on potilasvakuutus.
Palvelun tuottaja on merkitty ennakkoperintärekisteriin.
Palvelun tuottaja sitoutuu maksamaan veronsa ja lakisääteiset vakuutusmaksunsa moitteettomasti
sekä huolehtii muista yhteiskunta- ja työnantajavelvoitteistaan moitteettomasti.

Laadun hallinta:
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Palvelutuottajan tehtävänä on huolehtia asiakkaiden itsemääräämisoikeuden säilyttämisestä,
oikeudenmukaisuudesta ja hyvästä kohtelusta sekä yksilöllisyyden ja turvallisuuden takaamisesta. Vastuu tästä
on palveluntuottajalla. Palveluntuottajan on huolehdittava, että jokaisen asiakkaan yksilölliset tarpeet otetaan
huomioon ja niihin vastataan hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti.


Palveluntuottajan kotihoitopalvelujen arvot ja toimintaperiaatteet on määritelty. Vastuut ja valtuudet
ovat kirjallisesti määritelty (tehtävänkuvat).



Palveluntuottaja on määritellyt ja dokumentoinut laatuvaatimuksensa ja keskeiset laatutavoitteensa.
Tuottajalla on pitkän tähtäimen toimintasuunnitelma ja omavalvontasuunnitelma.



Palveluntuottajalla on kirjallinen lääkehoitosuunnitelma (STM opas 2005:32) ja nimetty lääkehoidosta
vastaava henkilö.



Palveluntuottaja käyttää yleisesti hyväksyttyjä suosituksia, kuten Käypä hoito- ja THL:n suositukset sekä
Sairaanhoitajan käsikirja.



Palveluntuottajalta edellytetään hoitotyöhön liittyvien asiakastietojen ja työsuoritteiden kirjaamista
asiakastietojärjestelmäänsä sekä hoidon tason arviointijärjestelmän käyttöä seuraavien ohjeiden
mukaisesti



Lainsäädännön edellyttämän hoitotyön kirjaaminen sekä asiakkaan kokonaistilanteen kirjaaminen
hoidon kannalta



Tehtyyn työhön kuuluvien suoritteiden kirjaaminen, sisältäen HILMO-kirjaukset



Asiakkaan palveluntarpeen seuraaminen ja yhteistyö kunnan kotihoidon kanssa hoito- ja
palvelusuunnitelman päivittämisessä.

11 ASIAKKAAN OSTAMAT LISÄPALVELUT
Palveluseteli pitää sisällään hoidon ja huolenpidon palvelu- ja hoitosuunnitelman mukaisesti. Kunnan laatiman
hoito- ja palvelusuunnitelman ulkopuolelle jäävä asiakkaan käyttämä palvelu jää asiakkaan itsensä
maksettavaksi. Asiakkaan itsensä maksama palvelu voi olla esimerkiksi siivousta, ikkunoiden pesua, kaupassa
käyntiä, ruuan valmistusta jne.

12 PALVELUPALAUTTEEN TOIMITTAMINEN KUNNALLE
Asiakkaan palvelusetelillä suoritetut kotihoidon palvelutunnit toimitetaan kuukausittain jälkikäteen kunnalle.
Hoito- ja palvelusuunnitelman ajantasaisuus tarkistetaan ja arvioidaan vähintään kolmen kuukauden välein ja
aina asiakkaan hoidon tarpeen muuttuessa. Tämän yhteydessä arvioidaan myös kotihoidon palvelusetelitarve.
Arviointitapauksissa otetaan yhteys palveluohjausyksikkö Pasuunaan.

13 ERITYISTEN LAATUMITTAREIDEN SEURANTA JA RAPORTOINTI
Kunta valvoo palveluntuottajan toimintaa. Tuottajilta vaadittavat raportit tulee toimittaa kunnan määrittelemän
aikataulun mukaisesti.
Vaadittava raportointi ja valvonta:



Asiakkaalle on nimetty vastuuhoitaja heti asiakkaaksi tulon jälkeen ja asiakas sekä omainen/ läheinen
ovat tietoisia kuka omahoitaja on.
Hoito- ja palvelusuunnitelman ajantasaisuus tarkistetaan ja arvioidaan vähintään kolmen kuukauden
välein ja aina asiakkaan hoidon tarpeen muuttuessa. Tässä yhteydessä arvioidaan myös kotihoidon
palvelusetelitarve.
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Palveluntuottaja huolehtii asiakkaan asioidenhoitajan kanssa siitä, että asiakas saa hänelle kuuluvat
julkiset etuudet (esim. Kelan hoitotuki, asumistuki).
Tarvittaessa asiakasta avustetaan edunvalvojan hankinnassa.
Kunnan muut palvelun kehittämistä ja seurantaa varten pyytämät tiedot.
Palveluntuottajan on oma-aloitteisesti tiedotettava kuntaa toiminnassa tapahtuvista olennaisista
muutoksista. Palvelun tuottamiseen vaikuttavien olosuhteiden muutoksista (esim. viivytys, este tai
keskeytys) sekä vastuuhenkilöiden tai yhteystietojen muuttumisesta on ilmoitettava sopimuksen
vastuuhenkilölle kirjallisesti (myös sähköposti käy) viipymättä sen jälkeen, kun muutos on havaittu tai
muutoin todennäköinen.
Asiakkaan palveluiden keskeytyksistä ilmoitetaan palveluohjausyksikkö Pasuunaan (esim.
sairaalajaksot)
Asiakaspalautetta kerätään vuosittain ja se dokumentoidaan. Palautetta hyödynnetään toiminnan
kehittämisessä.
Jokainen asiakasreklamaatio ilmoitetaan kaupungille.

14 SOPIMUSEHDOT PALVELUNTUOTTAJAN JA ASIAKKAAN VÄLISEEN SOPIMUKSEEN
14.1 PALVELUKERRAN PERUUTUS
Palveluntuottaja voi yksipuolisesti peruuttaa sovitun palvelukerran viimeistään seitsemän (7) päivää ennen
palvelun tuottamiseen sovittua alkamisaikaa.
Muissa tilanteissa palvelun tuottaja tiedottaa palvelun toteuttamisen esteestä asiakkaalle heti, kun se on
palveluntuottajalla tiedossa ja sopii korvaavasta avusta asiakkaan kanssa.
Asiakas voi peruuttaa ennalta sovitun avustuskerran ilman veloitusta ilmoittamalla peruutuksesta palvelun
tuottajalle 24 tuntia ennen sovittua avustuskertaa. Myöhemmin peruttu ja peruuttamatta jätetty avustusaika
katsotaan kokonaan toteutuneeksi. Palvelun peruutukseksi ei katsota vähäisiä ja asiakkaan ja palvelun
tuottajan yhdessä sopimia muutoksia palvelun toteuttamisen paikassa ja aikatauluissa.

14.2 PALVELUSOPIMUKSEN SOPIMUSKAUSI JA IRTISANOMINEN
Palvelusopimus voidaan tehdä koskemaan säännöllistä kotihoitoa määräajaksi tai enintään asiakkaan kunnalta
saaman palvelusetelin voimassaolon ajaksi.
Palvelusetelituottajan on otettava yhteyttä kunnan kotihoitoon vähintään kuukautta ennen määräaikaisen
sopimuksen päättymistä tilanteen tarkistamiseksi.
Määräaikainen sopimus päättyy ilman irtisanomista sopimukseen merkittynä päättymispäivänä tai se voidaan
irtisanoa molemmin puolin. Irtisanomisaika on kaksi (2) viikkoa ja kirjallinen irtisanominen on tehtävä
todisteellisesti.

14.3 PALVELUN VIRHE
Palvelussa on virhe, jos se ei vastaa niitä tietoja tai laatutasoa, jotka palveluntuottaja on antanut palvelun
sisällöstä palvelua markkinoitaessa tai muuten ennen sopimuksentekoa 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 palveluntuottaja on laiminlyönyt
antamasta asiakkaalle tiedon sellaisesta seikasta, josta hänen olisi pitänyt olla selvillä ja josta asiakas
perustellusti saattoi olettaa saavansa tiedon.

14.4 PALVELUN VIIVÄSTYMINEN
Palvelun toteuttamisen aikatauluraameista sovitaan tilauksessa/yksilöllisessä palvelusopimuksessa. Palvelu on
viivästynyt, jos palvelua ei toteuteta sovitussa aikataulussa.

14.5 PALVELUN VIIVÄSTYMISEN JA VIRHEEN SEURAAMUKSET
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14.5.1 OIKAISU/HYVITYS
Palveluntuottajalla on oikeus omalla kustannuksellaan oikaista palvelun virhe ja viivästyksestä (avustajan
myöhästymisestä) aiheutunut haitta, jos se asiakkaan ilmoittaessa virheestä/viivästyksestä viipymättä tarjoutuu
tekemään sen ja asiakas suostuu oikaisuun (esim. hoitajan käynnin toteutuminen) sovittuna ajankohtana
palveluntuottajan omalla kustannuksella). Virhe ja viivästystilanteissa asiakkaalla on aina oikeus vaatia
palveluntuottajalta 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 sopimusrikkomuksen tehneen palvelun tuottajan kustannuksella.

14.5.2 OIKEUS PIDÄTTYÄ PALVELUSUORITUKSEN HYVÄKSYMISESTÄ
Asiakkaalla on palvelussa esiintyneen virheen tai viivästyksen perusteella oikeus pidättyä hyväksymästä
palveluntuottajan palvelusuoritusta kunnan sähköisessä järjestelmässä tai erillisellä lomakkeella siltä osin, kun
palvelua ei ole suoritettu asianmukaisesti. Palveluntuottajalla on mahdollisuus antaa vastine kunnalle. Jos kunta
hyväksyy vastineen, annettua palvelua vastaava palvelusetelin arvo suoritetaan palveluntuottajalle.

14.5.3 SOPIMUKSEN PURKU
Asiakas saa purkaa sopimuksen ilman irtisanomisaikaa palveluntuottajan virheen tai viivästyksen vuoksi, jos
sopimusrikkomus on olennainen. (Esim. avustaja ei saavu lainkaan työpaikalle eikä palveluntuottaja ilmoita
tästä asiakkaalle tai järjestä välittömästi korvaavaa apua; taikka hoitaja laiminlyö olennaisesti sovitun avun
toteuttamisen; taikka esiintyy työpaikalla päihtyneenä, rikkoo turvallisuusmääräyksiä, tekee palvelua
suorittaessaan rikoksen tai sopimusrikkomukset ovat toistuvia).

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

14.6 REKLAMAATIO JA PALAUTE
Asiakkaan tulee ilmoittaa palveluntuottajalle palvelun viivästymisestä tai havaitsemastaan virheestä
kohtuullisen ajan kuluessa (7) arkipäivän kuluessa siitä, kun hän havaitsi viivästyksen tai virheen.
Palveluntuottajan palveluihin liittyvät reklamaatiot on esitettävä suoraan palveluntuottajalle ja reklamaatiot
menevät tiedoksi myös kunnalle. Asiakas saa edellä sanotun estämättä vedota palvelun virheeseen ja
viivästykseen, jos palveluntuottaja on menetellyt törkeän huolimattomasti tai kunnianvastaisesti ja arvottomasti.
Palveluntuottajan tulee vastata reklamaatioon kolmen (3) arkipäivän kuluessa sen saapumisesta.
Asiakas voi antaa palveluntuottajalle ja kunnalle palautetta palvelun laadusta ja muista palveluun liittyvistä
seikoista. Palautetta käytetään palveluntuottajan toiminnan laadun ja asianmukaisuuden arviointiin.
Palautteeseen tulee asiakkaan pyynnöstä vastata seitsemän (7) arkipäivän kuluessa sen saapumisesta.
14.7 ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN
Erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Sopimusriidoissa tulkintaapuna käytetään kuluttajariitalautakunnassa muodostunutta aikaisempaa ratkaisukäytäntöä. Jos
erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisillä neuvotteluilla, asiakas voi saattaa asian
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kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Jos erimielisyydet ratkaistaan tuomioistuimessa, kanne voidaan nostaa
myös asiakkaan kotipaikkakunnan yleisessä alioikeudessa.

14.8 SALASSAPITOVELVOLLISUUS
Palveluntuottajan ja sen alihankkijan työntekijät ovat vaitiolovelvollisia asiakkaittensa asioista.
Vaitiolovelvollisuus on voimassa myös sopimuksen päätyttyä. Palveluntuottaja on velvollinen ottamaan
huomioon salassapitoa koskevat määräykset alihankintasopimuksia tehdessään.

15 PALVELUSETELIN MYÖNTÄJÄN RIIPPUMATTOMUUS
Kunnan puolesta palvelusetelin myöntämisestä päättänyt henkilö ei voi olla hoidosta tai sosiaalipalvelusta
vastaavana henkilönä taikka hallinnollisessa luottamusasemassa palvelun tuottajalla. Palvelusetelin
myöntäneellä henkilöllä ei myöskään saa olla merkittävää omistusta, eikä hän saa käyttää merkittävää
päätösvaltaa palvelun tuottajassa tai palveluntuottajan kanssa samaan konserniin kuuluvassa yhteisössä (yli
10 % osakkeista, osuuksista tai äänivallasta). Omistusrajoitus ei koske palveluntuottajaa, jonka osakkeilla
käydään kauppaa arvopaperipörssissä.

16 KUNNAN ANTAMAT TIEDOT PALVELUN TUOTTAJALLE
Kunta lähettää/antaa palveluntuottajalle muun muassa seuraavat asiakirjat: säännöllisen kotihoidon
palvelusetelituottajien hyväksymisperusteet, sääntökirjan, ohjeet tilapäisen työvoiman käytöstä,
asiakastiedotteen ja ohjeet hakeutumisesta palvelusetelituottajaksi, kunnan kotihoidon perusteet,
arkistointiohjeet, sitoumus lääkehoitosuunnitelmaan kotihoidossa ja hoitotarvikejakeluohjeen.

17 PALVELUIDEN SALLITTU HINNOITTELU
Palvelusetelin arvo kotihoidon palveluissa on määritelty laissa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä
(569/2009). Setelin arvon tulee perustua vähintään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun
lain (710/1982) mukaisella tavalla.
Maksukäytäntö, laskutus:


Palveluntuottaja tekee asiakkaan tai hänen laillisen edustajansa kanssa sopimuksen palvelun hinnasta
ja sisällöstä, jossa on eritelty palveluseteliin kuuluva palvelu, palveluntuottajan ja asiakkaan vastuut ja
velvollisuudet. Asiakkaan omavastuu merkitään asiakkaan sopimukseen.



Palveluntuottaja voi laskuttaa asiakasta setelin arvon ylittävältä osalta.



Kunta päättää palvelusetelin arvosta ja sen muutoksista.



Varkauden kaupungilla on käytössä sähköinen palvelusetelijärjestelmä, jota kautta palveluntuottaja
veloittaa palvelusetelin. Palveluseteliveloitus tulee olla suoritettu yrittäjän toimesta pääsääntöisesti
seuraavan kuun 5. päivään mennessä. Mikäli asiakkaalle on myönnetty seteli, joka ei kuulu sähköiseen
setelijärjestelmään, laskuttaa palveluntuottaja Varkauden kaupunkia ko. setelin arvosta. Laskun
liitteenä tulee olla asiakkaan kuittauksella varustetut työraportit asiakkaan saamasta palvelusetelillä
järjestetystä palvelusta.



Lisäksi tuottaja toimittaa kunnalle asiakkaan poissaolojen alkamis- ja päättymispäivät tilastointia
varten. Nämä tulee toimittaa kunnalle joka kuukauden 5. päivään mennessä.



Mikäli asiakas laiminlyö omavastuuosuuden maksamisen tai mikäli tuottaja irtisanoo sopimuksen
välittömästi, tuottaja ilmoittaa tilanteesta vähintään neljä viikkoa ennen sopimuksen irtisanomista
päätöksen tehneelle viranhaltijalle.
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Palveluntuottajan tulee asiakkaan ja tuottajan välisessä sopimuksessa sopia mm. seuraavista asioista:
raha-asioiden hoito ja asiakkaan avainten hallinta.



Palvelusetelillä tuotettava palvelu on AVL:n 130 a§:n mukaista verotonta terveyden- ja
sairaanhoitopalvelun myyntiä.

18 MUUT ERITYISET MÄÄRÄYKSET
Palvelusetelituottajaksi hyväksyminen on hallintopäätös ja kunta toimii tässä lomakkeessa tarkoitetun palvelun
osalta henkilötietolaissa tarkoitettuna rekisterinpitäjänä. Palveluntuottaja toimittaa kunnalle palvelun
hintatiedot ja niissä tapahtuvat muutokset ajantasaisesti. Palveluntuottaja huolehtii ja vastaa rekisterinpidosta
kunnan lukuun. Syntyvät asiakirjat (esim. asiakaskertomukset) ovat kaupungin asiakirjoja, vaikka palvelun
tuottaja ne laatii, säilyttää ja arkistoi. Palveluntuottajan tulee noudattaa asiakirjojen säilyttämisessä,
hävittämisessä ja arkistoinnissa vastaavia kunnallista toimintaa koskevia säännöksiä ja ohjeita. Asiakirjat tulee
toimittaa viimeistään asiakkaan palvelun päättyessä kunnalle.


Palveluntuottaja noudattaa annettuja ohjeita asiakastietojen dokumentoinnista, rekisteröinnistä,
potilasasiakirjojen ja sosiaalihuollon asiakirjojen laadinnasta, säilyttämisestä sekä salassapidosta.



Palveluntuottajalla on nimetty tietosuojavastaava sekä rekisterinpidosta vastaava henkilö.



Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan laissa säädettyä salassapito- ja vaitiolovelvollisuutta
sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen tuottamisessa.



Palveluntuottaja ja kunta sitoutuvat antamaan toisilleen tiedot näiden palvelujen piiriin kuuluvasta
toiminnastaan, sen muutoksista ja kehittämissuunnitelmista. Kunta sitoutuu pitämään salassa liike- ja
ammattisalaisuudet.

LIITTEET
Liite 1 Säännöllisen kotihoidon palvelusetelituottajien hyväksymiskriteerit……………………………………..22
Liite 2 Ohjeet tilapäisen työvoiman käytöstä………………………………………………………………………………….29
Liite 3 Tiedote asiakkaille kotihoidon palvelusetelistä……………………………………………………………………31
Liite 4 Ohjeet hakeutumisesta palvelusetelituottajaksi…………………………………………………………………..34
Liite 5 Kotihoidon lääkehoitosuunnitelma……………………………………………………………………………………..37
Liite 6 Kotihoidon perusteet………………………………………………………………………………………………………….44
Liite 7 Vaaratilanteista ilmoittaminen…………………………………………………………………………………………….45
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Liite 8 Lakipykälät…………………………………………………………………………………………………………………………48

LIITE 1 SÄÄNNÖLLISEN KOTIHOIDON PALVELUSETELITUOTTAJIEN HYVÄKSYMISPERUSTEET
1.1 HAKEMUS SÄÄNNÖLLISEN KOTIHOIDON PALVELUSETELITUOTTAJAKSI
Kotihoidon tavoitteena on tukea asiakkaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja mahdollisimman itsenäistä
selviytymistä kotona sekä ylläpitää ja parantaa heidän fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyään.
Kotihoito sisältää sosiaalihuoltolain 20 §:n ja 21 §:n ja sosiaalihuoltoasetuksen 9 §:n 1 kohdan tarkoittaman
kotipalvelun ja kansanterveyslain 13 §:n 1 momentin tarkoittaman kotisairaanhoidon, jota annetaan täysiikäisille henkilöille ja perheille.
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Asiakkaat ovat pääasiassa iäkkäitä yksin asuvia vanhuksia, joiden toimintakyky on joko tilapäisesti tai pysyvästi
alentunut siinä määrin, että he tarvitsevat kotona asumiseensa ulkopuolista apua. Palvelusetelin avulla
järjestetyn säännöllisen kotihoidon aloittaminen edellyttää, että kaupungin palveluohjausyksikkö Pasuuna on
tehnyt palvelutarpeen arvioinnin, laatinut palvelu- ja hoitosuunnitelman ja määritellyt palvelun sisällön ja
määrän. Kotisairaanhoidon toteuttamisesta vastaa asiakkaan asuinalueen kotihoidon yksikön vastaava lääkäri.
Palveluohjausyksikkö Pasuuna laatiman hoito- ja palvelusuunnitelman ulkopuolelle jäävä asiakkaan käyttämä
palvelu jää asiakkaan itsenä maksettavaksi kokonaan.
Palveluntuottajaa koskevat tiedot:

Palveluntuottaja:
Toimintayksikkö:
Y-tunnus:
Osoite:
Yhteyshenkilö:
Puhelinnumero:
Sähköpostiosoite:
www osoite:

Yksikkömme tarjoaa seuraavia palveluita:
Palvelu:

Arkisin
klo
07-18

Arkisin
klo
18-22

Arkisin
yöhoito

La
klo
07-18

La
klo
18-22

La
yö

Pyhä
klo
07-18

Pyhä
klo
18-22

Pyhä yö

Kotipalvelu
Kotisairaan
hoito
Kotihoito,
sis.
kotipalvelu
ja
kotisairaanhoito
Kaikki alla mainitut ehdot täyttävä palveluntuottajan toimintayksikkö voidaan hyväksyä palvelusetelituottajaksi.
Hyväksymisestä lähetetään tuottajalle ilmoitus. Saman palveluntuottajan kaikkien erillisten yksiköiden on
täytettävä hakemus. Hyväksytyt palveluntuottajat ja yksiköt merkitään kaupungin palvelusetelituottajien
rekisteriin.

1.1.2 PALVELUYKSIKKÖÄ KOSKEVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT
kyllä
1.1

ei

Palveluntuottaja täyttää yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta
annetussa laissa (603/1996) asetetut vaatimukset ja on merkitty
asianomaiseen aluehallintoviranomaisen ylläpitämään rekisteriin tai
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saanut aluehallintoviranomaisen toimiluvan.

1.2

Palveluntuottaja täyttää yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa
(152/1990) asetetut vaatimukset ja on merkitty asianomaiseen
aluehallintoviranomaisen ylläpitämään rekisteriin tai saanut
aluehallintoviranomaisen toimiluvan.

1.3

Palveluyksiköllä on vastuuvakuutus.

1.4

Mikäli palveluyksikkö tarjoaa kotisairaanhoitoa, sillä on oltava
potilasvakuutus.

1.5

Palveluntuottaja sitoutuu maksamaan veronsa ja lakisääteiset
vakuutusmaksunsa ja huolehtii muista yhteiskunta- ja
työnantajavelvoitteistaan moitteettomasti.

1.2 HENKILÖSTÖ JA OSAAMINEN
Kotihoidon henkilökunnalta edellytetään terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (28.6.1994/559)
mukaista oikeutta harjoittaa terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan ammattia tai terveydenhuollon
ammattihenkilöistä annetun asetuksen (608/2005) mukaista oikeutta käyttää lähihoitajan, perushoitajan tai
apuhoitajan nimikettä tai sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain
(29.4.2005/272) mukaista lähihoitajan tai mainitun lain siirtymäsäännösten mukaista vastaavaa pätevyyttä.
Sijaisilla tulee olla sosiaali- ja/tai terveysalan koulutus.
Hoito- ja palvelusuunnitelmassa määriteltäviä sairaanhoidollisia toimenpiteitä suorittavalta henkilöstöltä
edellytetään terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (339/1993 muutoksineen) mukaista oikeutta
harjoittaa terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan ammattia.
Toiminnan tulee perustua Ikäihmisten palvelujen laatusuosituksiin (STM:n julkaisut 2013:11) ja Laki
ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012.
Henkilökunnan osaamisen tulee olla asiakkaiden hoidontarpeen edellyttämällä tasolla.

kyllä
2.1

ei

Toimintayksikön palvelujen vastuuhenkilöllä on sosiaali- ja/tai terveysalan
korkeakoulututkinto tai vastaava tutkinto, riittävä johtamistaito ja vähintään
vuoden työkokemus vastaavista tehtävistä mikäli yksikössä on kolme
työntekijää tai enemmän.
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2.2

Palveluntuottaja huolehtii henkilöstönsä ammattitaidon säilymisestä ja
kehittämisestä ja riittävästä täydennyskoulutuksesta.

2.3

Henkilöstöllä on riittävä suomen kielen taito ja kohderyhmän tarvitsema
kielitaito.

2.4

Palveluntuottaja sitoutuu yhteistyöhön omaisten kanssa.

2.5

Palveluntuottajalla on lääkehoitosuunnitelma.

2.6

Palveluntuottaja pystyy aloittaan uuden asiakkaan palvelun seuraavana
päivänä tai kahden päivän sisällä palvelun tilaamisesta.

1.3 PALVELUN SISÄLLÖN VAATIMUKSET
Palveluntuottajan tulee huolehtia palvelusetelin myöntämispäätökseen liitetyn palvelu- ja hoitosuunnitelman
mukaisista palveluista vähintään saman sisältöisenä ja samassa laajuudessa kuin kaupungin oma kotihoito
tuottaa palvelun.
Kotihoidon palvelu tuotetaan siten,




että tarvitessaan sekä kotipalvelua että kotisairaanhoitoa asiakas saa molemmat palvelut samalla
asiakaskäynnillä
että tuottaja nimeää asiakkaalle vastuuhoitajan, joka on pääasiallisesti vastuussa asiakkaan hoidosta
että kuntouttavan työtavan mukaisesti asiakas voi käyttää omia voimavarojaan auttamistilanteissa ja
kotitöiden suorittamisessa ja siten säilyttää toimintakykynsä mahdollisimman hyvänä.

Palveluntuottajan tulee täyttää kaikki tuottamansa palvelun sisältöä koskevat vaatimukset, esimerkiksi mikäli
palveluntuottaja tuottaa vain kotipalvelua, tulee vakuuttaa täyttävänsä liitteen kolme (3) mukainen kotipalvelun
palvelukuvaus. Mikäli palveluntuottaja tuottaa kotisairaanhoitoa, tulee tällöin täyttää kotisairaanhoidon
palvelukuvaus. Mikäli tuottaa molempia, tulee täyttää sekä kotipalvelun että kotisairaanhoidon
palvelukuvaukset.
Palveluntuottaja käyttää hoitotyössä yleisesti hyväksyttyjä hoito-ohjeita, kuten Käypä hoito – suosituksia,
Sairaanhoitajan käsikirjan suosituksia ja THL:n suosituksia.
Asiakkaan luona tehtävien käyntien yhteydessä suoritetaan seuraavat tehtävät palvelukuvauksen (liite 3) ja
palvelu- ja hoitosuunnitelman mukaisesti.

1.3.1 KOTIPALVELU

3.1

kyllä

ei

kyllä

ei

Annettava kotipalvelu vastaa palvelukuvauksen (liite 2) mukaista palvelua.

1.3.2 KOTIHOITO MUKAAN LUKIEN KOTISAIRAANHOITO
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3.2

Annettava kotisairaanhoito vastaa palvelukuvauksen (liite 2) mukaista
palvelua.

1.4 MUUT PALVELUN SISÄLTÖÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET

4.1

Asiakkaalle on nimetty vastuuhoitaja heti asiakkaaksi tulon jälkeen ja asiakas
sekä omainen/ läheinen ovat tietoisia kuka vastuuhoitaja on.

4.2

Palvelu- ja hoitosuunnitelman ajantasaisuus tarkistetaan ja arvioidaan
vähintään kolmen kuukauden välein ja aina asiakkaan hoidon tarpeen
muuttuessa.
Tässä
yhteydessä
arvioidaan
myös
kotihoidon
palvelusetelitarve.

4.3

Palveluntuottaja huolehtii asiakkaan asioidenhoitajan kanssa siitä, että
asiakas saa hänelle kuuluvat julkiset etuudet (esim. Kelan hoitotuki,
asumistuki).

4.4

Asiakasta avustetaan tarvittaessa raha-asioiden hoidossa. (Raha-asioiden
hoidosta vastaa asiakas itse tai hänen valtuuttamansa henkilö/
edunvalvoja.) Tarvittaessa asiakasta avustetaan edunvalvojan hankinnassa.

kyllä

ei

kyllä

ei

1.5 VAADITTAVA RAPORTOINTI JA VALVONTA
Vaadittavat raportit toimitetaan varkauden kaupungin määrittelemän aikataulun mukaisesti.

5.1

Varkauden kaupungin edellyttämät hoidon laadun seurantatiedot, mm.
poikkeamaraportit.

5.2

Varkauden kaupungin muut palvelun kehittämistä ja seurantaa varten
pyytämät tiedot.

5.3

Palveluntuottaja sitoutuu toimittamaan kalenterivuosittain kaupungille/
raportin edellisen vuoden toiminnastaan, joka sisältää yhteystiedot, tiedot
henkilökunnan määrästä ja täydennyskoulutuksesta ja säännöllistä
kotihoitoa saaneiden asiakkaiden määrästä.

5.4

Palveluntuottajan tulee jatkuvasti kerätä asiakaspalautetta.
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Palveluntuottaja
luovuttaa
kaupungille
asiakaspalautteista ja reklamaatioista sekä
reklamaatioiden johdosta on ryhdytty.

tiedot
mihin

palveluseteli
toimenpiteisiin

1.6 ASIAKASTIETOJEN KÄSITTELY JA DOKUMENTOINTI SEKÄ ARKISTOINTI
Palvelusetelituottajaksi hyväksyminen on hallintopäätös ja kaupunki toimii tässä lomakkeessa tarkoitetun
palvelun osalta henkilötietolaissa tarkoitettuna rekisterinpitäjänä. Palveluntuottaja huolehtii ja vastaa
rekisterinpidosta kaupungin lukuun. Syntyvät asiakirjat (esim. asiakaskertomukset) ovat kaupungin asiakirjoja,
vaikka palveluntuottaja ne laatii, säilyttää ja arkistoi. Palveluntuottajan tulee noudattaa asiakirjojen
säilyttämisessä, hävittämisessä ja arkistoinnissa vastaavia kunnallista toimintaa koskevia säännöksiä ja ohjeita.
Asiakirjat tulee toimittaa viimeistään asiakkaan palvelun päättyessä kaupungille.
kyllä

6.1

Palveluntuottajalla on kirjalliset ohjeet asiakastietojen dokumentoinnista,
potilasasiakirjojen ja sosiaalihuollon asiakirjojen laadinnasta, säilyttämisestä
sekä salassapidosta.

6.2

Palveluntuottajalla on rekisterinpidosta vastaavaksi nimetty henkilö.

6.3

Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan laissa säädettyä salassapitoja vaitiolovelvollisuutta sekä tietosuojasta ja tietoturvasta annettuja
säännöksiä. Tuottajalla on tietosuoja-asioista vastaava nimetty henkilö.

6.4

Palveluntuottaja sitoutuu antamaan tiedot näiden palvelujen piiriin
kuuluvasta toiminnastaan, sen muutoksista ja kehittämissuunnitelmista.
Kaupunki sitoutuu pitämään salassa liike- ja ammattisalaisuudet.

6.5

Palveluntuottajan tulee huolehtia, että asiakas- ja potilastietoihin liittyvät
asiakirjat toimitetaan kaupungille.

6.6

Palveluntuottajalla
on
käytössään
asiakastietojärjestelmä,
asiakaspalautejärjestelmä ja palvelun laatua varmistavat tietojärjestelmät ja
rekisterit sekä näistä lain edellyttämät rekisteriselosteet.

ei

1.7 MAKSUKÄYTÄNTÖ
Palveluntuottaja tekee asiakkaan tai hänen laillisen edustajansa kanssa sopimuksen palvelun hinnasta ja
sisällöstä, jossa on eritelty palveluseteliin kuuluva palvelu, palveluntuottajan sekä asiakkaan vastuut ja
velvollisuudet. Asiakkaan omavastuuosuus merkitään asiakkaan sopimukseen.
Palveluntuottaja voi laskuttaa asiakasta setelin arvon ylittävältä osalta.
Kaupunki päättää palvelusetelin arvosta ja sen muutoksista.
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Palveluntuottaja laskuttaa jälkikäteen Varkauden kaupunkia asiakkaalle annetuista palveluista
palvelusetelipäätöksen mukaisesti. Laskutusjakso on yksi kuukausi. Palvelusetelilaskutus tulee toimittaa
kaupungille kuukauden 5. päivään mennessä. Laskun liitteenä tulee olla asiakkaan kuittauksella varustetut
työraportit asiakkaan saamasta palvelusetelillä järjestetystä palvelusta.
Lisäksi palveluntuottaja toimittaa kaupungille asiakkaan poissaolojen alkamis- ja päättymispäivät tilastointia
varten. Nämä tulee toimittaa kaupungille joka kuukauden 5. päivään mennessä.
Mikäli asiakas laiminlyö omavastuuosuuden maksamisen tai mikäli palveluntuottaja irtisanoo sopimuksen
välittömästi, palveluntuottaja ilmoittaa tilanteesta vähintään neljä viikkoa ennen sopimuksen irtisanomista
päätöksen tehneelle viranhaltijalle.
Palveluntuottajan tulee asiakkaan ja palveluntuottajan välisessä sopimuksessa sopia mm. seuraavista asioista:
raha-asioiden hoito, asiakkaan avainten hallinta.
Palvelusetelillä tuotettava palvelu on arvonlisäverolain (AVL) 34 §:n 1 momentin mukaista verotonta terveydenja sairaanhoitopalvelun myyntiä.

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi. Allekirjoituksella sitoudumme tässä lomakkeessa mainittujen tietojen
oikeellisuuteen ja hyväksymisperusteiden noudattamiseen sekä sitoudumme noudattamaan liitteiden mukaista
ohjeistusta.
Kunnalla on oikeus peruuttaa hyväksyminen ja poistaa palveluntuottaja hyväksyttyjen palveluntuottajien listalta
irtisanomisaikaa noudattamatta, mikäli kunta hallinnollisin päätöksin lopettaa palvelujen järjestämisen
palvelusetelillä tai muuttaa palvelusetelin käytölle asetettuja ehtoja tai jos palveluntuottaja ei täytä tässä
lomakkeessa ja sen liitteissä mainittuja ehtoja, perusteita ja ohjeita. Näissä tapauksissa hyväksyminen
peruutetaan ja palveluntuottaja poistetaan hyväksyttyjen palveluntuottajien listalta.
Paikka ja päiväys _________________________________________________________________
Allekirjoitus ja nimenselvennys _______________________________________________________
(yrityksen allekirjoitusoikeuden omaavat)

1.8 PALVELUNTUOTTAJAN ON TOIMITETTAVA KAUPUNGILLE SEURAAVAT LIITTEET:







Ennakkoperintärekisteriote
Vakuutusyhtiön todistus suoritetuista eläkevakuutusmaksuista tai lakisääteisistä vakuutusmaksuista
Kopio vastuuvakuutusotteesta ja /tai potilasvahinkovakuutuksesta
Henkilöstöluettelo vakansseineen/nimikkeineen ja koulutustietoineen
Palveluhinnasto
Palvelutuotteet ja palvelukuvaukset asiakkaille annettavasta palvelukuvausryhmittelyn mukaisesti ja
esite

Hakemus toimitetaan allekirjoituksin varustettuna kahtena kappaleena seuraavaan osoitteeseen:
Varkauden kaupunki
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Sosiaali- ja terveyskeskus
Kotiin annettavat palvelut ja sairaalahoito
Palvelualuepäällikkö
PL 208
78201 Varkaus

LIITE 2 OHJEET TILAPÄISEN TYÖVOIMAN KÄYTÖSTÄ
VALVIRAN MUKAAN OPISKELIJOITA VOI ANNETUIN EHDOIN KÄYTTÄÄ TILAPÄISESTI TYÖVOIMANA
Valvira on ohjeistanut ja ottanut kantaa sosiaali- ja terveydenhuoltoalan opiskelijoiden toimimiseen tilapäisesti
opiskelemansa alan työtehtävissä. Seuraavassa soveltuvin osin poimintoja Valviran ohjeista:
Laillistettuja ammattihenkilöitä ovat lääkäri, hammaslääkäri, proviisori, psykologi, puheterapeutti,
ravitsemusterapeutti, farmaseutti, sairaanhoitaja, kätilö, terveydenhoitaja, fysioterapeutti, laboratoriohoitaja,
röntgenhoitaja, suuhygienisti, toimintaterapeutti, optikko ja hammasteknikko (17 nimikettä). Edellä mainittuja
ammatteja saa harjoittaa vain ao. laillistettu ammattihenkilö.
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Suomessa tai ulkomailla em. alaa opiskeleva voi toimia tilapäisesti sen laillistetun terveydenhuollon
ammattihenkilön tehtävissä, johon hän opiskelee, sen jälkeen kun hän on suorittanut hyväksytysti kaksi
kolmasosaa kyseisen koulutuksen opinnoistaan.
Jokaiselle terveydenhuollon ammattihenkilön tehtävässä toimivalle opiskelijalle on nimettävä kirjallisesti
ohjaaja. Ohjaajan nimeää terveydenhuollon tai sosiaalihuollon toimintayksikkö. Ohjaajan on toimittava samassa
toimintayksikössä kuin opiskelija. Ohjaajan on oltava laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö, joka on
oikeutettu itsenäisesti harjoittamaan kyseistä ammattia. Ohjaajan on seurattava, ohjattava ja valvottava
opiskelijan toimintaa ja puututtava viipymättä mahdollisesti ilmeneviin epäkohtiin sekä keskeytettävä toiminta,
jos potilasturvallisuus vaarantuu.
Työnantajan velvollisuus ja vastuu on arvioida tapauskohtaisesti opiskelijan valmiudet ja se, millaisten tehtävien
hoitamiseen hänellä on riittävät edellytykset. Työnantajan on myös määriteltävä riittävän tarkasti opiskelijan
tehtävät, vastuu, toiminnan rajat ja muut velvoitteet. Lisäksi työnantajan on varmistettava, että opinnot on
suoritettu hyväksyttävästi. Vaikka opiskelijan rekrytointi tapahtuisi työvoimaa vuokraavan yrityksen kautta,
terveydenhuollon toimintayksikön on itse arvioitava em. seikat. Työnantajan vastuulla on varmistaa opiskelijan
edellytykset toimia tehtävässä.
Rajoitus: Opiskelija ei saa toimia tilapäisestikään missään edellä mainituissa terveydenhuollon ammattihenkilön
tehtävissä, jos hänen opintojensa aloittamisesta on kulunut yli kymmenen vuotta.
Nimikesuojatun ammattihenkilön ammattinimikkeitä ovat terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun
asetuksen mukaan lähihoitaja (ja 12 muuta nimikettä).
Vuoden 2008 alusta voimaan tulleella asetusmuutoksella apuhoitaja, hammashoitaja, jalkojenhoitaja,
kuntohoitaja, lastenhoitaja, lääkintävahtimestari-sairaankuljettaja, mielenterveyshoitaja, mielisairaanhoitaja ja
perushoitaja nimikkeet poistettiin asetuksesta, koska kyseisiä koulutuksia ei enää järjestetä Suomessa. Edellä
lueteltujen nimikkeiden mukaisen nimikesuojauksen saaneet katsotaan kuitenkin edelleen terveydenhuollon
ammattihenkilöistä annetun lain ja asetuksen tarkoittamiksi terveydenhuollon ammattihenkilöiksi ja heillä on
oikeus käyttää ammattinimikettään.
Nimikesuojattujen ammattihenkilöiden ammateissa voivat toimia muutkin henkilöt tai kyseiseen ammattiin
opiskelevat henkilöt. Näillä henkilöillä tulee olla hoitamaansa tehtävään riittävä koulutus, kokemus ja
ammattitaito. Heillä ei kuitenkaan ole oikeutta käyttää nimikesuojattua ammattinimikettä. Palkatessaan
henkilön nimikesuojatun ammattihenkilön tehtäviin, työnantaja vastaa siitä, että valitulla henkilöllä on
edellytykset toimia kyseisissä tehtävissä.
PALKKAMINEN TILAPÄISEKSI TYÖVOIMAKSI KOTIHOIDON PALVELUJEN TUOTTAMISESSA
Lainsäädännöllisesti ei ole esteitä sille että sosiaali- tai terveydenhuollon opiskelijoita voisi palkata tilapäisesti
suorittamaan ennalta määritettyjä ja sovittuja työtehtäviä. Palvelutuotannossa opiskelijoita voidaan käyttää
tilapäisiin työsuhteisiin seuraavin pelisäännöin:
1. Opiskelija voidaan palkata tilapäisesti sovittuihin ja ennalta määriteltyihin työtehtäviin, kun hän
a. selvästi sijaistaa vakinaista henkilöä
b. palkkaaminen on välttämätöntä tilapäisestä töiden ruuhkahuipusta selviytymiseen ja tällöin
asiakkaiden kotihoidon palvelujen turvaamiseksi
c. kesäloma-aikana sijaisuusaika voi kestää 3 kk (jolloin turvataan myös, ettei henkilöstö
turhaan vaihdu)
2. työsuhteisiin palkattavat terveydenhuollon alan opiskelijat (mm. sairaanhoitaja ym.) täyttävät Valviran
määrittämät ehdot, että opiskelijalla on vähintään kaksi kolmasosaa opinnoista hyväksytysti
suoritettuna ja opintojen alkamisesta ei ole kulunut yli kymmentä vuotta ja työnantaja on tarkistanut
opiskelijan antamat tiedot opintojen suorittamisesta ennen työsuhteen alkamista
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3. työsuhteisiin palkattavat nimikesuojattujen alojen opiskelijat (mm. lähihoitaja ym.) voidaan palkata
suorittamaan kodinhoidollisia ja hoiva tehtäviä, kun opinnoista on kaksi kolmasosaa suoritettuna ja
työnantaja on tarkistanut opiskelijan antamat tiedot opintojen suorittamisesta ennen työsuhteen
alkamista
4. lähihoitajatason opiskelijat eivät osallistu itsenäisesti kotisairaanhoidollisiin tehtäviin
5. työnantaja/palveluntuottaja nimeää kirjallisesti kullekin ottamalleen opiskelijalle (sekä
terveydenhuollon että nimikesuojattujen alojen opiskelijalle) Valviran ohjeistuksen mukaisen ohjaajan
6. palveluntuottaja määrittää erikseen ja kirjaa kunkin opiskelijan työtehtävät huomioiden opiskelijan
valmiudet ja osaamisen tason
7. palveluntuottaja pyydettäessä toimittaa listan työntekijöinä käyttämistään opiskelijoista, heidän
työsuhteidensa pituudet ja määritetyt työtehtävät
8. edellä mainittua vähäisemmän opintojen määrän suorittaneet opiskelijat voidaan ottaa tilapäisesti
suorittamaan palvelusopimuksessa määritettyjä kodinhoidollisia tukitehtäviä kun palveluntuottaja on
arvioinut ko. henkilön kyvyt, soveltuvuuden, vastuullisuuden sekä asiakaslähtöisen työotteen riittäviksi.

LIITE 3 TIEDOTE KOTIHOIDON PALVELUSETELISTÄ
3.1 MIKÄ ON PALVELUSETELI?
Palveluseteli on tarkoitettu pääsääntöisesti vanhuksille ja henkilöille joiden toimintakyky on alentunut.
Palvelusetelin avulla järjestetyn säännöllisen kotihoidon aloittaminen edellyttää, että kaupungin
palveluohjausyksikkö Pasuuna on tehnyt palvelutarpeen arvioinnin, laatinut palvelu- ja hoitosuunnitelman ja
määritellyt palvelun sisällön ja määrän. Kotisairaanhoidon toteuttamisesta vastaa asiakkaan asuinalueen
kotihoidon yksikön vastaava lääkäri. Kaupungin palveluohjausyksikkö Pasuunan laatiman palvelu- ja
hoitosuunnitelman ulkopuolelle jäävä asiakkaan käyttämä palvelu jää asiakkaan itsenä maksettavaksi
kokonaan. Asiakas maksaa palveluntuottajalle palvelun hinnan ja palvelusetelin arvon välisen erotuksen eli
omavastuu osuuden. Setelin arvo on 27 euroa tunnilta. Palvelusetelin arvo on sama kaikkina viikonpäivinä ja
vuorokaudenaikoina.
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Palvelusetelin käyttöä säätelee laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009) sekä laki sosiaalija terveydenhuollon asiakasmaksuista 1311/2003 (pykälä 12 § muutettu 570/2009).
Vaihtoehtona palvelusetelin käyttöönotolle on asiakkaan jääminen kunnan järjestämien palvelujen piiriin. Tämä
vaihtoehto on aina olemassa. Palvelusetelituottajien palvelujen laadusta vastaa kunta ja
aluehallintoviranomainen. Palvelusetelituottajiksi hyväksytyt palveluntuottajat täyttävät kunnan palvelun
laadulle ja sisällölle asettamat ehdot.

3.2 PALVELUSETELIN HAKEMINEN
Säännöllisen kotihoidon asiakkaaksi hakeudutaan palveluohjausyksikkö Pasuunan kautta. Palvelusetelin
käyttömahdollisuus on asiakkailla, joille on tehty palvelutarpeen arviointi ja jotka täyttävät nykyiset
säännölliseen kotihoitoon pääsyn perusteet. Kun asiakkaan hoitoratkaisu on kotihoito, asiakas voi halutessaan
ottaa käyttöön palvelusetelin. Palvelusetelin myöntämisestä sovitaan asiakaskohtaisesti kunnan työntekijän
kanssa. Myönnettävän palvelusetelin suuruuteen vaikuttavat asiakkaan ja puolison bruttotulot ja kotitalouden
koko sekä palvelu- ja hoitosuunnitelmaan sisällytettyjen palvelutuntien määrä. Palveluohjaajien kanssa käydään
läpi eri vaihtoehdoista asiakkaalle aiheutuvia kustannuksia.
Valittuaan itselleen sopivan palveluntuottajan, asiakas tai hänen omaisensa tekevät palveluntuottajan kanssa
palvelun sisältöä koskevan sopimuksen. Sopimuksessa tulee käydä ilmi ainakin yleiset sopimusehdot,
laskutusehdot sekä palvelumaksun suuruus. Sopimuksessa tulee määritellä mitä palvelua asiakas saa
palvelumaksunsa vastineeksi (palvelu- ja hoitosuunnitelma). Lisäksi on hyvä sopia maksukäytännöistä, jos
asiakas joutuu hoidettavaksi sairaalaan tai palveluun tulee muita pitempikestoisia katkoksia. Asiakas voi
halutessaan hankkia palveluntuottajalta omarahoitteisia lisäpalveluja, joita palveluseteli ei kata. Myös ne on
hyvä kirjata asiakkaan ja palveluntuottajan väliseen sopimukseen niin, että myös asiakkaan kustannusvastuu
ilmenee sopimuksesta.
Sopimuksen teon yhteydessä asiakas luovuttaa kunnalta saamansa palvelusetelin/palvelusetelipäätöksen
palveluntuottajalle. Palveluseteliä vastaan palveluntuottaja laskuttaa kuntaa setelin suuruutta vastaavalla
summalla. Palvelusetelin ylimenevät kulut palveluntuottaja laskuttaa suoraan asiakkaalta palveluntuottajan ja
asiakkaan välisen sopimuksen mukaisesti.
Palveluseteli on henkilökohtainen, eikä sitä voi vaihtaa rahaksi eikä palveluseteliä voi käyttää muuhun kuin
myöntämispäätöksessä määriteltyyn tarkoitukseen. Palvelusetelillä tuotetusta palvelusta ei voi saada
kotitalousvähennystä. Palvelu on arvonlisäverotonta. Palvelusetelipäätöksen yhteydessä asiakkaasta merkitään
kunnan asiakastietojärjestelmään tarvittavat tiedot.

3.3.PALVELUSETELIN HAKUPROSESSI JA ASIAKIRJAT

Hakija/omainen: yhteydenotto
Palveluohjausyksikkö Pasuuna

Palvelutarpeen arviointi:
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Palveluohjausyksikkö Pasuuna

Palvelussetelipäätös:
säännöllinen kotihoito

Hakijalta edellytettävät asiakirjat:
Valtakirja tulotietojen tarkistamista varten

Palvelusetelipäätös

Palveluseteliä hakevan (palvelutarpeen arviointi tehty tai käynnistynyt) tulee toimittaa seuraavat lomakkeet:
 Valtakirja tulotietojen tarkistamiseen (pariskunta toimittaa molemmilta tuloselvityksen ja valtakirjan)

3.4 PALVELUSETELIN KÄYTTÄJÄN ASEMA
Asiakasta koskevat sosiaalihuollon asiakaslain ja potilaslain mukaiset oikeudet. Jos asiakas on palvelusetelillä
hankittavaan palveluun tyytymätön, hän voi tehdä muistutuksen kunnalle ja palveluntuottajalle. Hän voi myös
vaihtaa palveluntuottajaa. Palveluun liittyvistä epäkohdista hän voi olla myös yhteydessä sosiaali- ja
potilasasiamieheen ja/tai tehdä kantelun valvontaviranomisille kuten aluehallintoviranomaisille (AVI).
Asiakkaan ja palveluntuottajan välistä sopimussuhdetta koskevat kuluttaja- ja sopimusoikeuden säännökset ja
oikeusperiaatteet. Erimielisyys voidaan saattaa kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Myös muut
kuluttajaviranomaiset kuten kuluttajavirasto, kuluttaja-asiamies ja kuluttajaneuvonta ovat tältä osin
toimivaltaisia.
Asiakkaalla ei ole oikeutta saada sairausvakuutuslain (1224/2004) mukaista korvausta omavastuuosuuteen.
Matkakustannuksista voi saada korvausta siten kuin sairasvakuutuslaissa säädetään. Asiakas on oikeutettu
Kelan etuuksiin ja vuokran osalta asumistukeen vaikka hänelle on myönnetty palveluseteli.

3.4 PALVELUSETELITUOTTAJIEN HINNAT
Palvelusetelituottajien tarkat hinnat löytyvät kaupungin internet-sivuilta, tuottajien omilta internet-sivuilta tai
paperiversiona. Asiakas tai hänen omaisensa ja palveluntuottaja sopivat keskenään palvelun lopullisen hinnan.
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LIITE 4 OHJEET HAKEUTUMISESTA
PALVELUNTUOTTAJAKSI VARKAUDESSA

SÄÄNNÖLLISEN

JA

TILAPÄISEN

KOTIHOIDON

4.1 TUOTTAJAKSI HAKEUTUMINEN
Palvelusetelituottajaksi hakeudutaan hakemuslomakkeella. Hakeminen on mahdollista ympäri vuoden. Kaikki
ehdot ja perusteet täyttävät tuottajat hyväksytään palvelusetelituottajiksi ja hyväksytyksi tulemisesta lähetetään
tuottajalle ilmoitus. Hyväksytyt palvelusetelituottajat lisätään kaupungin palvelusetelituottajarekisteriin.

4.2 PALVELUSETELIN HAKEMINEN
Palvelusetelin avulla järjestetyn kotihoidon aloittaminen edellyttää, että kaupungin palveluohjausyksikkö
Pasuuna on tehnyt palvelutarpeen arvioinnin ja laatinut palvelu- ja hoitosuunnitelman, josta ilmenee palvelun
sisältö, tarvittavien käyntikertojen määrä ja vuorokauden aika sekä palveluun kuluva keskimääräinen aika.
Palvelusetelin käyttömahdollisuutta tarjotaan asiakkaille, jotka täyttävät kaupungin kotihoitoon pääsyn
perusteet. Asiakas itse tekee valinnan siitä, haluaako hän kunnallisen kotihoitopalvelun vai käyttääkö
palvelusetelituottajaksi hyväksyttyä palvelun tuottajaa.
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Palveluseteliasiakas valitsee itsenäisesti tai omaistensa avustuksella itselleen säännöllisen kotihoidon
palveluntuottajan kaupungin hyväksymien palveluntuottajien joukosta. Palvelusetelipäätöksellä kaupunki
sitoutuu maksamaan säännöllisen kotihoidon kustannuksia myönnetyn palvelusetelin arvon mukaisesti. Mikäli
asiakas tarvitsee ja haluaa palvelusetelituottajalta muuta kuin kaupungin palvelukuvauksessaan
määrittelemään kotihoitoon sisältyvää palvelua, hänen on kustannettava se itse. Asiakkaan palvelu- ja
hoitosuunnitelmassa voi olla sekä kaupungin palvelua että palvelusetelillä järjestettävää palvelua. Asiakkaalla
ei ole subjektiivista oikeutta palveluseteliin.
Kun asiakas valitsee itselleen sopivan palvelusetelituottajan, palveluntuottaja ja asiakas tekevät keskenään
palvelusopimuksen. Sopimuksen tulee sisältää eriteltynä sekä palvelusetelillä tuotettava palvelu että
mahdollisesti sen ulkopuolelle jäävä palvelu. Sopimuksesta tulee ilmetä perittävät korvaukset sekä
palveluntuottajan ja asiakkaan vastuut ja velvollisuudet. Avainten hallinnasta ja avainluvista sekä asiakkaan
kotona työskentelystä on tuottajan ja asiakkaan välisessä sopimuksessa oltava selkeät ohjeet. Sopimus on
yksityisoikeudellinen ja kuluttajasuojalain alainen.
Asiakas toimittaa kaupungilta saamansa palvelusetelipäätöksen palveluntuottajalle. Palvelusetelin perusteella
palveluntuottaja laskuttaa kaupunkia setelin arvon mukaisesti ja palveluntuottaja laskuttaa setelin arvon
ylimenevän osan palvelumaksusta suoraan asiakkaalta palvelusopimuksessa sovittuna ajankohtana.
Asiakas voi vaihtaa palveluntuottajaa halutessaan palvelusetelipäätöksen voimassaolon aikana. Asiakkaan
ensimmäinen palvelusetelipäätös tehdään palvelu- ja hoitosuunnitelmaan perustuen puolen vuoden ajaksi.
Jatkopäätös edellyttää aina uutta kaupungin kotihoidon tekemää palvelutarpeen arviointia ja palvelu- ja
hoitosuunnitelmaa. Uusi palvelutarpeen arviointi tehdään myös silloin kun asiakkaan tai palveluntuottajan
ilmoituksen mukaisesti palvelutarpeessa on tapahtunut muutoksia.

4.3 PALVELUSETELIN ARVO
Kaupunki päättää palvelusetelin arvosta ja siihen liittyvistä muutoksista. Palveluseteli ei ole subjektiivinen
oikeus. Palvelusetelin arvo on 27 euroa/tunti. Palveluntuottaja voi tarkistaa hintojaan korkeintaan kerran
kalenterivuodessa ja mahdollisesta omavastuuosuuden muuttumisesta tulee asiakkaille ja rekisterinpitäjälle
ilmoittaa viimeistän kolme (3) kuukautta ennen hinnan muutosta.
Palvelusetelillä tuotettava palvelu on arvonlisäverolain 130 a §:n mukaista verotonta terveyden- ja
sairaanhoitopalvelun myyntiä ja hinnat ilmoitetaan ilman alv:a.

4.4 LASKUTUS
Säännöllisen kotihoidon asiakkaan seteli on voimassa palvelusetelipäätöksessä mainitusta päivästä lähtien.
Palveluseteliä voi käyttää vain palvelutarpeen arvioinnissa todettuun säännöllisen kotihoidon maksuun.
Palvelusetelillä ei voida maksaa muita palveluntuottajan tarjoamia palveluita. Palveluntuottajan on selkeästi
ilmoitettava perimänsä asiakasmaksu tuntihintana, jotta asiakas pystyy vertailemaan eri tuottajien ja
kunnallisen palvelun välisiä hintoja.
Lasku kunnalle tulee lähettää viimeistään seuraavan kuukauden 5. päivään mennessä ja laskun yhteydessä
tulee olla ilmoitus asiakkaan poissaolopäivistä. Jos palvelu keskeytyy asiakkaan ennalta ilmoittamatta, esim.
asiakkaan joutuessa sairaalaan, kaupunki maksaa tuottajalle kahden ensimmäisen päivän ajalta. Tämän
ylimenevältä osalta tuottaja ei voi laskuttaa kaupunkia. Mikäli asiakas peruu palvelukäynnin samana päivänä
jolle käynti on sovittu, niin tuottajalle korvataan kertakorvauksena puolet palvelusetelipäätöksessä sovitusta
keskimääräisestä tuntihinnasta. Kuolemantapauksissa tai palvelun päättyessä muusta syystä kaupunki maksaa
tuottajalle palvelusetelin arvon seuraavaan päivään ja tuottajan tulee palauttaa palvelusetelipäätös kaupungille.
Jos asiakas ei pysty suoriutumaan palveluntuottajan asiakasmaksuista, palveluntuottajan tulee ilmoittaa
tilanteesta kaupungin viranhaltijalle heti ongelman tultua ilmi.
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4.5 PALVELUN LAATU
Asiakkaan palveluntarpeessa ja – käytössä sekä asiakkaan toimintakyvyssä tapahtuvista olennaisista
muutoksista palveluntuottaja/vastuuhoitaja ilmoittaa välittömästi kaupungille, joka yhteistyössä vastuuhoitajan
kanssa tarkistaa tarvittavat muutokset asiakkaan palvelu- ja hoitosuunnitelmaan. Jos asiakkaan
tilanteessa/tilassa on tapahtunut jotakin muutosta, palveluntuottaja vastaa ongelman ratkaisemisesta
viivytyksettä sekä arvioi palvelujen muutostarpeen ja ottaa yhteyttä kaupungin edustajaan.
Palveluntuottajalla on palvelun laatuun ja laajuuteen nähden tarvittavat henkilöstövoimavarat. Työntekijöillä on
ammatissa vaadittava osaaminen, joka on alaan liittyvän soveltuva koulutus ja/tai työkokemus. Henkilöstöltä
edellytetään kykyä ja joustavuutta työskennellä asiakkaan luona silloinkin, kun kanssakäyminen asiakkaan
kanssa on asiakkaan erityispiirteistä johtuen vaativaa. Palvelusetelillä annettavat palvelut kuuluvat kaupungin
lakisääteisten palvelujen järjestämisvastuun piiriin. Kaupungilla on valvontavelvollisuus asiakkaan saaman
palvelun laadusta.

4.6 SALASSAPITO JA ASIAKASTIETOJEN KÄSITTELY
Palveluntuottaja sitoutuu pitämään salassa ja käsittelemään huolellisesti saamansa salassa pidettävät asiakasja potilastiedot.
Palveluntuottaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että kaikki asiakas- ja potilastietoja käsittelevät työntekijät,
palvelusuhteen laadusta riippumatta, ja opiskelijat sitoutuvat laissa edellytettyyn vaitiolovelvollisuuteen siten,
etteivät he luovuta yksityisestä henkilöstä saamiaan tietoja ulkopuolisille. Sitoumus on voimassa senkin jälkeen,
kun he eivät enää ole tuottajan palveluksessa tai harjoittelupaikassa.
Palveluntuottaja vastaa myös siitä, että asiakkaan tietoja pääsevät käsittelemään vain ne henkilöt, joiden
työtehtävien kannalta se on välttämätöntä ja jotka ovat allekirjoittaneet salassapitositoumuksen. Asiakirjat on
laadittava, säilytettävä ja dokumentoitava henkilötieto-, arkisto- ja potilaslakien tai niiden perusteella annettujen
määräysten säätämällä tavalla. Syntyneisiin asiakirjoihin, niiden säilytykseen ja luovutukseen sovelletaan lakia
viranomaisten toiminnan julkisuudesta, henkilötietolakia ja muita henkilötietojen käsittelyä koskevia säädöksiä
sekä kaupungin antamia ohjeita. Palveluntuottajalla on oltava seuranta- ja valvontatehtävää varten
tietosuojavastaava.
Palvelusetelilainsäädännön mukaisesti kaupunki on rekisterinpitäjä myös palvelusetelillä järjestettävissä
palveluissa. Palveluntuottaja on sen sijaan rekisteritietojen ylläpitäjä.
Kaupungin asiakastietojärjestelmään kirjataan tiedot palvelutarpeen arvioinnista, laaditusta palvelu- ja
hoitosuunnitelmasta sekä sen tarkistusajankohdasta. Hoitotyön kirjauksia ei tehdä kaupungin omaan
asiakastieto/hoitotietojärjestelmään. Palveluntuottajalla tulee olla lain edellyttämät potilastiedot kirjattuna,
jotka asiakas saa tarvittaessa tulostettuna esim. julkisessa terveydenhuollossa asiointia varten.
Palvelun tuottaja ja kaupunki sitoutuvat antamaan toisilleen tarpeellisia tietoja asiakkaista ja tehtäväalueeseen
liittyvästä toiminnastaan, sen muutoksista ja kehittämissuunnitelmista. Kaupunki toimii henkilötietolain
tarkoittamana
rekisterinpitäjänä.
Rekisterinpitäjä
vastaa
rekisterinpitäjänä
henkilötietolain,
viranomaistoiminnan julkisuudesta annetun lain, potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain sekä
sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain asettamista velvoitteista kuten
rekisteriselosteen laatiminen ja saatavilla pito, asiakkaiden informointi henkilötietojen käsittelystä ja heidän
oikeuksistaan sekä tarkastusoikeuden toteuttaminen ja kirjallisen kieltäytymistodistuksen antaminen sekä
tietojen luovuttaminen sivullisille.
Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 5.2 §:n perusteella toimeksiantosuhteessa syntyneet
asiakirjat ovat viranomaisen asiakirjoja. Tämän perusteella palvelusetelituottajan hyväksymisen päättyessä
asiakirjat (ATK- ja manuaalinen aineisto) toimitetaan arkistomuodostussuunnitelman mukaisesti Varkauden
kaupungin arkistoon.
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Kaupungin Arkiston Osoite
Varkauden kaupunki
Arkistonhoitaja
Savontie 55
78200 VARKAUS

4.7 YHTEISTYÖ PALVELUNTUOTTAJAN JA KAUPUNGIN VÄLILLÄ
Palveluntuottajan tulee ilmoittaa kaupungin kotihoitoon asiakkaan palveluntarpeessa ja asiakkaan
toimintakyvyssä tapahtuvista olennaisista muutoksista. Palvelun tuottaja ja kaupunki sitoutuvat antamaan
toisilleen tarpeellisia tietoja tehtäväalueeseen liittyvästä toiminnastaan, sen muutoksista ja
kehittämisuunnitelmista.

LIITE 5 KOTIHOIDON LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA
1 JOHDANTO
Sosiaali- ja terveysministeriön helmikuussa 2006 julkaisema opas ”Turvallinen lääkehoito – valtakunnallinen
opas lääkehoidon toteuttamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa” velvoittaa kaikkia terveydenhuollon
toimintayksiköitä laatimaan oman lääkehoitosuunnitelman.
Lääkehoidon suunnittelusta ja organisoinnista vastaavat toiminta-/ työyksikön johto sekä
sairaanhoitotoiminnasta vastaava lääkäri yhteistyössä hoitotyön johdon kanssa. Lääkehoitosuunnitelma
laaditaan
toimintayksiköissä
lääkehoitoon
osallistuvien
terveydenhuollon
ammattihenkilöstön
moniammatillisena yhteistyönä ja se tarkistetaan vuosittain.

2 LÄÄKEHOIDON SISÄLTÄMÄT TOIMINTATAVAT
Osana lääkehoitosuunnitelmaa määritellään lääkehoidon sisältö, toteuttamistavat ja menetelmät. Oman
toiminnan tunteminen sekä siihen liittyvien riskitekijöiden ja ongelmakohtien määrittäminen ja analysoiminen
ovat perusedellytys toiminta- ja / tai työyksikön lääkehoidon hallinnalle ja kehittämiselle.
Lääkehoito on
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terveydenhuollon toimintaa, jota pääsääntöisesti toteutetaan
terveydenhuollon ammattihenkilöiden toimesta ja vastuulla.

lääkehoidon

koulutuksen

saaneiden

2.1 LÄÄKEHOIDON VAATIVUUSTASON MÄÄRITTÄMINEN
Kotihoidon palvelukokonaisuuden muodostavat kotipalvelu, kotisairaanhoito ja kotihoidon tukipalvelut.
Kotihoidon palvelujen tarkoituksena on tukea asiakkaan toimintakykyä ja elämänhallintaa siten, että hän voi
asua turvallisesti kotona. Kotihoidon asiakkaat ovat pääsääntöisesti vanhuksia ja pitkäaikaissairaita
varkautelaisia. Kotihoidossa on myös lyhytkestoisia asiakkuuksia, joissa hoitoa toteutetaan määräaikaisesti.
Sairaanhoidolliset toimenpiteet kotihoidossa ovat kansanterveyslain mukaista toimintaa ja kuuluvat
terveyskeskuksen vastaavan lääkärin valvontaan ja vastuuseen. Sairaanhoidolliset toimenpiteet ovat osa
palvelu- ja hoitosuunnitelman mukaista asiakkaan hoidon kokonaisuutta.
Sairaanhoidollisiksi toimenpiteiksi luokitellaan mm. lääkkeiden jako, lääkehoidon toteuttaminen, injektiot ja
haavahoidot. Yksinkertaiset toimenpiteet, kuten asiakkaan kynsien leikkaus, perusvoiteen levitys,
tavanomainen ihonhoito, muu perushoito, kylvetys, laastarin tai yksinkertaisen taitoksen asettaminen sekä
antaminen asiakkaalle, perä- tai emätinpuikkojen asettaminen ja silmien ja nenän kostutustippojen antaminen
eivät ole sairaanhoidollisia toimenpiteitä.
Kotihoidon lääkehoitoa toteutetaan jakamalla lääkkeitä dosettiin tai annosjakelupalveluna. Lääkkeitä annetaan
suun kautta, injektioina ihon alle, injektioina lihakseen, peg-letkujen ja nenämahaletkujen kautta, silmätippoina
ja kipupumppujen avulla. Lääkehoitoa toteutetaan kunkin asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.

2.2 YKSIKÖN LÄÄKEHOIDON TOIMINTATAPOJEN MÄÄRITTÄMINEN
Ensisijaisesti sairaanhoidolliset toimenpiteet kuuluvat terveydenhuollon laillistetun ammattihenkilön (lääkäri,
terveydenhoitaja, kätilö, sairaanhoitaja) tehtäviin koulutuksensa sekä siihen liittyvän erikoisosaamisensa
johdosta.
Mikäli työnjaon kannalta on tarkoituksenmukaista ja mikäli ylilääkäri tai hänen nimeämänsä vastuulääkäri
katsoo tarpeelliseksi, voidaan terveydenhuollon nimikesuojatulle ammattihenkilöille (apuhoitajat, perushoitajat,
lähihoitajat) tai muille toimipaikkakoulutetuille henkilöille (kodinhoitajat) antaa erillinen lupa suorittaa tiettyjä
sairaanhoidollisia toimenpiteitä (mm. lääkkeiden jako) osana asiakkaan saamaa kotihoidon kokonaisuutta.
Ennen luvan myöntämistä on varmistettava perustiedot ja käytännön taidot. Lääkkeen määräämis- ja
oikeellisuusvastuu on aina lääkärillä, lääkkeen annostellut tai jakanut henkilö vastaa osaltaan siitä, että
lääkettä annetaan määräyksen mukaisesti.

2.3 LÄÄKEHOIDON RISKITEKIJÖIDEN JA ONGELMAKOHTIEN MÄÄRITTÄMINEN
LÄÄKEHOIDON RISKIT KOTIHOIDOSSA
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2.4. LÄÄKEHOIDON PROSESSI
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3 LÄÄKEHOIDON OSAAMISEN JA YLLÄPIDON VARMISTAMINEN
Jokaisen uuden työntekijän lääkeosaaminen varmistetaan ja tarvittaessa vaaditaan näytöt, joiden perusteella
ylilääkäri tai hänen nimeämänsä vastuulääkäri myöntää luvan muille kuin terveydenhuollon laillistetuille
ammattihenkilöille. Opiskelijoiden tulee osoittaa lääkehoidon opintojensa laajuus sekä suoriutuminen
opinnoista ja lääkelaskennasta. Opiskelijan toimiessa tilapäisesti terveydenhuollon ammattihenkilön tehtävissä,
työnantaja määrittää opiskelijan oikeudet lääkehoidon toteuttamisessa. Henkilöstön lääkehoidon
toteuttamiseen liittyviä valmiuksia, täydennyskoulutustarpeita ja koulutukseen osallistumista seurataan.

3.1 HENKILÖSTÖN OSAAMISEN KARTOITTAMINEN JA KOULUTUSTARPEIDEN ARVIOINTI
Lääkehoitoa toteuttavan henkilöstön tulee ymmärtää lääkehoidon merkitys osana hoidon kokonaisuutta ja
lääkehoidon koko kaari: miksi lääkettä annetaan, mitä lääkettä, kuinka paljon, miten ja mitä antoreittiä käyttäen
aina lääkehoidon vaikuttavuuden arviointiin asti. Pelkkä tekninen osaaminen ei riitä, vaan lääkehoidon
toteuttaminen edellyttää juridiseettisen, farmakologisen, fysiologisen, patofysiologisen ja lääkelaskentaan
liittyvän tietoperustan hallintaa. Lisäksi vaaditaan hoidollisiin vaikutuksiin, lääkkeiden käsittelyyn,
toimittamiseen, hankintaan, säilyttämiseen ja hävittämiseen liittyvien asioiden hallintaa. Lääkemuotojen ja
lääkevalmisteiden sekä niiden ominaisuuksien ymmärtäminen on välttämätöntä, jotta eri lääkemuotoja
käsitellään oikealla tavalla lääkettä käyttökuntoon saatettaessa ja potilaalle annosteltaessa.
Terveydenhoitajat ja sairaanhoitajat ovat saaneet koulutuksessaan perusvalmiudet lääkehoidon
toteuttamiseksi. Heidän osaamisensa varmistetaan perehdytyksen yhteydessä. Lähi- ja perushoitajien
koulutukseen kuuluu myös lääkehoito, mutta heidän osaamisensa varmistetaan näyttökokeella, jonka jälkeen
myönnetään lupa lääkehoidon toteuttamiseen.
Kodinhoitajilta, joiden koulutukseen lääkehoito ei ole kuulunut edellytetään lääkehoitokoulutuksen
suorittamista ja sen jälkeen annettua määritellyn tiimin/tiimien asiakkaita koskevaa näyttöä.

3.2 TOIMINTAYKSIKÖN LÄÄKEHOITOON PEREHDYTTÄMINEN
Jokaiselle uudelle työntekijälle pyritään järjestämään perehdytys (perehdytyssuunnitelma, perehdytyskansio).
Lääkehoitoon perehdyttämisen runkona on kirjallinen lääkehuollon lääkehoitosuunnitelma ja lääkehuollon
perehdyttämisestä vastaa aina tiimin henkilöstö. Allekirjoitettu lääkehoitosuunnitelma säilytetään
toimipisteessä.

3.3 OSAAMISEN YLLÄPITÄMINEN JA KEHITTÄMINEN
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Lääkehoidon koulutus sisältyy kotihoidon yleiseen koulutussuunnitelmaan. Koulutusta järjestetään itse tai
työntekijät ohjataan esim. PSSHP:n järjestämiin koulutuksiin. Työntekijällä on velvollisuus osallistua hänelle
osoitettuun täydennyskoulutukseen. Työntekijällä on vastuu ilmoittaa, jos hän ei hallitse jotain lääkehoidon osaaluetta.

4 HENKILÖSTÖN VASTUUT, VELVOLLISUUDET JA TYÖNJAKO
Lääkehoidon suunnitteluun, organisointiin ja toteuttamiseen osallistuvan henkilöstön tehtävät ja vastuualueet
kotihoidossa on määritetty seuraavasti:
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5 LUPAKÄYTÄNNÖT
Suonensisäisen neste- ja lääkehoidon, muun vaativan lääkehoidon ja verensiirtojen toteuttaminen edellyttää
aina lisäkoulutusta, näytön antamista osaamisesta sekä toimintayksikön lääketieteellisestä toiminnasta
vastaavan lääkärin myöntämää kirjallista lupaa.
Injektioiden antaminen ihon alle edellyttää (lääkehoidon koulutuksen saaneita laillistettuja terveydenhuollon
ammattihenkilöitä lukuun ottamatta) osaamisen varmistamista, tarvittaessa täydennys- ja/tai muuta
lisäkoulutusta sekä toimintayksikössä myönnettyä kirjallista lupaa. Lihasinjektioita voivat antaa vain laillistetut
terveydenhuollon ammattilaiset. Muiden kuin lääkehoidon koulutuksen saaneiden terveydenhuollon
ammattihenkilöiden ja lääkehoidon koulutuksen saaneen sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön
osallistuminen luonnollista tietä annettavaan lääkehoitoon edellyttää osaamisen varmistamista, riittävää
lääkehoidon koulutusta sekä ylilääkärin myöntämää määritellyn tiimin / tiimien asiakkaita koskevaa kirjallista
lupaa.

5.1 TÄYDENNYS- / MUU LISÄKOULUTUS, NÄYTTÖ JA KIRJALLINEN TODISTUS
Jokaisen työntekijän perusvalmiudet kartoitetaan ja annetaan tarvittava perehdytys.

6 LÄÄKEHUOLTO
Lääkehuoltoa toteutetaan siitä annettujen määräysten mukaisesti (Lääkehoidon määräykset 5/2001 ja
5/2002). Farmaseuttisen henkilökunnan ammattitaitoa käytetään terveydenhuollon toimintayksiköiden
lääkevalikoiman ja lääkekaapin tarkistamisessa.
Kotona asuva asiakas hankkii käyttämänsä lääkkeet haluamastaan avohuollon apteekista. Kotilääkityksen
toteuttamisessa tulee noudattaa apteekin ohjeita. Lääkkeiden käyttökuntoon saattamisessa noudatetaan
lääkkeen valmistajan tai myyntiluvan haltijan ohjeita. Erityistä huomiota kiinnitetään oikeisiin työtapoihin
(esimerkiksi aseptiikka) sekä yhteensopivuuksiin käytettyjen lääkeaineiden, liuosten ja pakkausmateriaalien
kanssa. Lääkkeiden mikrobiologinen ja kemiallinen säilyvyys otetaan huomioon lääkkeiden käyttökuntoon
saattamisessa. Steriilejä lääkevalmisteita käsiteltäessä noudatetaan erityistä huolellisuutta. Lisäksi
varmistutaan käyttövalmiin lääkkeen asianmukaisesta säilytyksestä, käyttöajasta ja merkinnöistä. Myös
kotihoidossa lääke saatetaan käyttökuntoiseksi ohjeiden mukaisesti.
Lääkkeiden varastonvalvonta järjestetään siten, että vanhentuneet, muuten käyttökelvottomat tai tarpeettomat
lääkkeet poistetaan viipymättä ja palautetaan kotoa avohuollon apteekkiin. Suomen jätelainsäädännön mukaan
kaikki lääkejätteet ovat ongelmajätteitä ja ne on käsiteltävä kunnan laatimien ohjeiden mukaisesti.
Vanhentuneet, käyttökelvottomat ja tarpeettomat, erityisesti huumausaineiksi luokitellut lääkkeet, palautetaan
kotoa avohuollon apteekkiin, mistä ne on hankittukin.
Lääkkeitä säilytetään kotona lukittavissa, riittävän suurissa ja tarkoituksenmukaisissa tiloissa. Ulkonäön tai
käyttötarkoituksen perusteella helposti sekaantuvien lääkkeiden säilyttäminen eri paikoissa vähentää
erehtymisen riskiä ja lisää potilasturvallisuutta. Lääkkeet säilytetään erillään muista tuotteista ja välineistä.
Huomiota kiinnitetään lääkkeiden oikeisiin säilytysolosuhteisiin. Lääkkeitä säilytetään asiakaskohtaisesti.
Työyksikön henkilöstö tarkastaa lääkkeet säännöllisesti ja varmistuu siitä, ettei kotona ole vanhentuneita tai
muuten käyttöön soveltumattomia lääkkeitä. Lääkekaapin avaimet järjestetään niin, että asiattomat eivät pääse
käsittelemään lääkkeitä. Erityistä huomiota kiinnitetään lääkkeisiin, joihin liittyy väärinkäytön vaara.

6.1 LÄÄKKEIDEN TILAAMINEN JA TOIMITTAMINEN
Kotihoidon lääkevalikoimaan kuuluvat asukaskohtaiset lääkkeet ja ne hankitaan avohuollon apteekista.
Kotihoidon asiakkaiden henkilökohtaiset lääkkeet toimitetaan avohuollon apteekkien kautta.

6.2 LÄÄKKEIDEN SÄILYTTÄMINEN, SIIHEN TARVITTAVAT TILAT JA OLOSUHDESEURANTA
Kotihoidon asiakkaiden henkilökohtaiset lääkkeet ovat heidän itsensä maksamia, joten heillä on oikeus pitää
lääkkeensä kotonaan. Kuitenkin perustelluista syistä asiakkaan lääkkeitä voidaan säilyttää kotihoidon tai
palveluntuottajan toimipisteessä. Tällainen syy on mm. kun asiakas ei pysty lainkaan huolehtimaan
lääkehoidostaan ja saattaa sotkea, hävittää tai syödä väärin lääkkeitä kotona olevista purkeista ja kotona ei ole
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lukollista kaappia lääkkeille. Syynä voi myös olla, että kotona asiakkaan lääkkeet joutuvat väärien ihmisten
käsiin. Asiakkaiden lääkkeet säilytetään asianmukaisesti lukitussa kaapissa, jossa lääkkeet voidaan pitää siten,
ettei sekaannuksia asiakkaiden lääkkeiden välillä synny.

6.3 LÄÄKKEIDEN PALAUTTAMINEN JA HÄVITTÄMINEN
Kotihoidon asiakkaiden omat vanhentuneet lääkkeet palautetaan avohuollon apteekkiin.

7 LÄÄKKEIDEN JAKAMINEN JA ANTAMINEN
Lääkkeet jaetaan alkuperäisen kirjallisen lääkemääräyksen mukaisesti. Lääkkeiden jakaminen potilaskohtaisiin
annoksiin tehdään asianmukaisissa, toimintaan sopivissa tiloissa ja olosuhteissa. Rauhallinen työympäristö
lääkkeitä jakaessa turvaa osaltaan lääkehoidon virheettömyyttä ja parantaa potilasturvallisuutta. Henkilöstön
tehtävänä on seurata myös annetun lääkkeen vaikutuksia.

7.1 ANNOSTELUN VARMISTAMINEN LÄÄKKEITÄ ANNETTAESSA
Lääkkeitä annosteltaessa varmistetaan tarkasti lääkkeen nimi, vahvuus, annosmäärä ja annoskerrat.

8. ASIAKKAIDEN INFORMOINTI JA NEUVONTA
Lääkäri, lääkehoitoa toteuttava henkilöstö ja farmaseuttinen henkilöstö antavat asiakkaalle tietoa sekä ohjaavat
ja neuvovat asiakasta lääkehoitoon liittyvissä kysymyksissä lääkehoitoprosessin eri vaiheissa. Näin asiakas voi
osallistua lääkehoitonsa suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Erityisen tärkeää on varmistua siitä, että
asiakas ymmärtää annetun ohjauksen. Tiedon antamisella ja neuvonnalla tuetaan asiakkaan sitoutumista
lääkehoidon noudattamiseen. Asiakkaalle kerrotaan aina lääkehoidossa tapahtuneista merkittävistä
poikkeamista ja mahdollisesti aiheutuneista tai aiheutuvista haittavaikutuksista. Lääkityspoikkeamista tehdään
kirjalliset ilmoitukset.
Vaikuttavuuden arviointi kattaa lääkehoidon oletettujen positiivisten vaikutusten, mahdollisten sivu- ja
haittavaikutusten sekä lääkkeiden mahdollisten yhteisvaikutusten arvioinnin ja seurannan. Lääkettä
määrätessään lääkäri varmistaa, että lääkkeen antaja on tietoinen vaikutuksista, joita tulee seurata lääkettä
annettaessa ja sen jälkeen. Lisäksi kiinnitetään huomiota vaikutusten kirjaamiseen ja raportointiin.

9 DOKUMENTOINTI JA TIEDONKULKU
Lääkehoidon kirjaamisprosessin suunnittelu ja kirjaamisen toteutuminen sisältyvät keskeisesti
lääkehoitosuunnitelmaan. Toimintayksiköissä noudatetaan kirjaamisesta ja asiakirjoihin tehtävistä
merkinnöistä annettuja säädöksiä (laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992, STM:n asetus
potilasasiakirjojen laatimisesta ja säilyttämisestä 99/2001). Erityistä huomiota kiinnitetään toimintayksikön /
työyksikön kirjaamiskäytäntöihin ja niiden luomiseen. Muiden asiakirjoihin tehtävien lääkehoitomerkintöjen
ohella kiinnitetään huomiota siihen, että aina lääkäriä konsultoitaessa ja lääkärille raportoitaessa lääkehoitoon
liittyvät merkinnät ja tapahtuma-aika merkitään asiakirjoihin huolellisesti. Myös lääkehoidon vaikutusten
arviointi tulee kirjata potilasasiakirjoihin huolellisesti.
Lääkehoidon jatkuvuus huomioidaan ja kiinnitetään huomiota joustavaan tiedonsiirtoon toimintayksiköiden
välillä tietosuojakysymykset huomioiden. Erityisesti kiinnitetään huomiota toimintatapoihin, joilla turvataan
asiakkaan lääkelistan ajantasaisuus päällekkäisen lääkityksen sekä mahdollisten haitallisten yhteisvaikutusten
ja niistä aiheutuvien ongelmien välttämiseksi. Lääkelistan oikeellisuus varmistetaan aina asiakkaan
kotiutuessa.

9.1 ASIAKIRJOIHIN TEHTÄVÄT MERKINNÄT
Asiakkaan lääkehoidon suunnitelma, toteutus ja arviointi kirjataan Effica- terveystietojärjestelmään siitä
annettujen ohjeiden mukaisesti, asianmukaisia lakeja ja tietosuojaa noudattaen. Lääkehoidon kirjaaminen
turvaa tiedonsaannin ja jatkuvuuden hoitoon osallistuville. Asianmukaiset sairauskertomusmerkinnät ovat
oikeusturvan kannalta merkittävät. Oleelliset asiat kirjataan loogisesti ja oikeaan aikaan. Kirjaamisessa
käytetään selkeää kieltä: tiivistä, ytimekästä, informoivaa ja lukukelpoista. Tärkeää on kirjata asiakkaan sekä
omaisen näkemys lääkehoidosta.
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Lääkitysnäyttöön viedään potilaan kotihoidossa käyttämä lääkitys, josta kotihoidon lääkäri vastaa. Kun kotihoito
huolehtii kotihoidon asiakkaan lääkityksestä ja reseptien uusimisesta, vie terveydenhoitaja/ sairaanhoitaja aina
asiakkuuden alussa ja reseptiä uusittaessa lääkkeet Efficaan määrätyt lääkkeet - näytön kautta lääkärin
hyväksyttäväksi.

9.2 TIEDON SIIRTYMINEN YKSIKÖIDEN VÄLILLÄ
Tieto asiakkaan lääkityksistä siirtyy yksiköstä toiseen Effica terveystietojärjestelmän ja asiakkaalle itselleen
luovutettujen lääkemääräysten välityksellä. Kun asiakas siirtyy yksiköstä toiseen terveydenhoitaja/
sairaanhoitaja/ lääkkeenantoluvan omaava henkilö tarkistaa lääkitystiedot lääkärin määräysten mukaisesti.

9.3 LÄÄKELISTAN OIKEELLISUUS JA AJANTASAISUUS: ALLERGIAT, INTERAKTIOT, PÄÄLLEKKÄISYYDET
Lääkelistan oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta vastaa lääkäri. Kun asiakkaalla on joku erityishuomiota
vaativa infektio tai allergia ja halutaan, että tämä asia tulee huomioiduksi eri hoitoyksiköissä, on tämä tieto
asiakkaan riskitiedot – näytössä.

10. SEURANTA- JA PALAUTEJÄRJESTELMÄT
Seuranta- ja palautejärjestelmien tuottama tieto palvelee yksikön toiminnan kehittämistä. Lääkehoidon
käytännön
toteuttamista
seurataan
säännöllisesti
työyksikköja
toimintayksikkötasoilla
lääkehoitosuunnitelman mukaisesti. Hoidossa tapahtuvista poikkeamista ilmoittaminen, niiden seuranta ja
käsittely sekä niistä oppiminen ovat keskeinen osa lääkehoitosuunnitelmaa.
Lääkehoitosuunnitelmassa kiinnitetään erityisesti huomiota palautteen hyödyntämiseen ja poikkeamista
oppimiseen. Raportointijärjestelmän toimivuuden edellytyksenä on organisaation avoin ja rakentava ilmapiiri,
joka korostaa poikkeamiin johtaneiden syiden seurantaa ja poikkeamista oppimista yksittäisten tekijöiden
sijaan.

10.1 POIKKEAMISTA ILMOITTAMINEN JA NIIDEN KIRJAAMINEN
Hoitohenkilökuntaa kannustetaan tuomaan avoimesti esiin tapahtuneet poikkeamat. Tavoitteena on rakentava
ilmapiiri, jossa poikkeamista voidaan oppia ja parantaa lääkehoidon toteutuksen laatua. Tavoitteena ei ole
jonkun työntekijän syyllistäminen, vaan poikkeamista oppiminen.
Asiakkaan saadessa virheellisen lääkityksen tilanteesta ilmoitetaan välittömästi lääkärille tai terveydenhoitajalle
ja tarpeen mukaan asiakkaalle ja/ tai asiakkaan omaiselle. Poikkeama kirjataan Efficaan hoitotyön näytölle ja
lääkepoikkeamalomakkeelle. Dokumentit mahdollisista haittatapauksista käsitellään tiimipalavereissa ja
työpaikkakokouksissa. Poikkeamat käsitellään yksiköissä neljännesvuosittain.
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LIITE 6 KOTIHOIDON PALVELUJEN PALVELUKUVAUS
6.1 KOTIHOIDON PERUSTEET – PALVELUJEN SISÄLLÖLLINEN KUVAUS
Kotihoidon tavoitteena on tukea asiakkaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja mahdollisimman itsenäistä
selviytymistä kotona sekä ylläpitää ja parantaa heidän fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyään.
Kotihoito sisältää sosiaalihuoltolain 20 §:n ja 21 §:n ja sosiaalihuoltoasetuksen 9 §:n 1 kohdan tarkoittaman
kotipalvelun ja kansanterveyslain 13 §:n 1 momentin tarkoittaman kotisairaanhoidon, jota annetaan täysiikäisille henkilöille ja perheille.
Asiakkaat ovat pääasiassa iäkkäitä yksin asuvia vanhuksia, joiden toimintakyky on joko tilapäisesti tai pysyvästi
alentunut siinä määrin, että he tarvitsevat kotona asumiseensa ulkopuolista apua.
Kotihoidon asiakkaiksi määritellään asiakkaat, jotka saavat kotihoidon palveluja vähintään kerran viikossa ja
joilla on voimassa oleva palvelu- ja hoitosuunnitelma. Palvelusetelillä annettava palvelu perustuu palvelu- ja
hoitosuunnitelmaan.
Palvelun sisältöön kuuluvat:
 Kotihoito
 Kotipalvelu
 Kotisairaanhoito
Toimintakyvyn arvioinnin tukena käytetään Ravatar-, IADL ja MMSE - toimintakykymittareita. Kotihoidon
asiakkaiksi määritellään myös uudet kotihoidon asiakkaat, joille palvelu- ja hoitosuunnitelma tehdään
palvelujen käynnistymisen jälkeen. Palveluntuottajan tulee huolehtia siitä, että asiakas voidaan kotiuttaa
turvallisesti eli kaikki kaupungin asiakkaalle tilaamat palvelut käynnistyvät kotiutushetkestä lukien. Asiakkaan
hoitoon ei sallita katkoksia ja viivytyksiä.
Palveluntuottajalta edellytetään hoitotyöhön liittyvien asiakastietojen ja työsuoritteiden kirjaamista
asiakastietojärjestelmäänsä tai asiakaspapereihin sekä hoidontasonarviointijärjestelmän käyttöä seuraavien
ohjeiden mukaisesti:




lainsäädännön edellyttämän hoitotyön kirjaaminen sekä asiakkaan kokonaistilanteen kirjaaminen
hoivan kannalta
tehtyyn työhön kuuluvien suoritteiden kirjaaminen
asiakkaan palvelutarpeen seuraaminen ja yhteistyö kaupungin kanssa palvelu- ja hoitosuunnitelman
päivittämisessä

6.2 KOTIPALVELU
Tavoitteena on asiakkaan omien voimavarojen ja toimintakyvyn ylläpitäminen sekä todellisten tarpeiden ja
toiveiden huomioiminen. Kotipalvelun sisältö on lueteltu esimerkin omaisesti tässä kotihoidon sääntökirjassa.
Palvelusetelituottajan on tuotettava palvelun asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.
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LIITE 7 VAARATILANTEISTA ILMOITTAMINEN
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LIITE 8 LAKIPYKÄLÄT


Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista:
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2000/20000812



Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009):
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20090569



Sosiaalihuoltolaki (30.12.2014/1301):
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141301



Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista:
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920734



Laki yksityisestä terveydenhuollosta (152/1990):
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1990/19900152



Laki yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta (603/1996):
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1996/19960603



Laki julkisista hankinnoista (30.3.2007/348):
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070348



Henkilötietolaki (22.4.1999/523): http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990523



Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007):
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070159



Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999):
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621



Arvonlisäverolaki (30.12.1993/1501): http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19931501



Sosiaalihuoltoasetus (29.6.1983/607):
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1983/19830607



Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (28.6.1994/559):
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940559



Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (29.4.2005/272):
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2005/20050272,
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141316



Kansanterveyslaki (28.1.1972/66): http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1972/19720066



Valtioneuvoston asetus sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista
(29.7.2005/608): http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2005/20050608,
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20160514



Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja
terveyspalveluista (28.12.2012/980): http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120980



Sairausvakuutuslaki (21.12.2004/1224):
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/20041224
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PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJAT 2011

Sääntökirjoista Kuntaliiton verkkopalvelusta Kunnat.net.
Sääntökirjat ovat sähköisesti saatavilla osoitteessa
www.kunnat.net/palveluseteli ja www.sitra.fi/fi/Julkaisut.
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