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86 §

Ikäihmisten kotihoidon, palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen, omaishoidon lakisääteisen vapaan ja rintamaveteraanien avokuntoutuksen ja kotona asumista tukevien palvelujen palvelusetelien sääntökirjat

Dnro

KMO/595/05.00.01.00/2020

Tiivistelmä

Palvelusetelin sääntökirjoissa hyväksytään toimintaperiaatteet
kunnassa, esimerkiksi mihin palveluihin palveluseteliä käytetään, mikä on palvelusetelin arvo, missä laajuudessa palveluseteli otetaan käyttöön. Lisäksi sääntökirjalla tarkoitetaan asiakirjaa, jolla kunta asettaa palvelusetelilain 5 §:ssä tarkoitetut hyväksymiskriteerit palveluntuottajille.

Päätösehdotus

Hyväksytään liitteinä olevat sääntökirjojen yleinen osio, sekä
Ikäihmisten kotihoidon, palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen, omaishoidon lakisääteisen vapaan ja rintamaveteraanien avokuntoutuksen ja kotona asumista tukevien palvelujen
palvelusetelien sääntökirjat.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Esittelyteksti
Palvelusetelillä
tarkoitetaan
kunnan
sosiaalija
terveyspalvelujen saajalle myöntämää sitoumusta korvata
palvelujen tuottajan antaman palvelun kustannukset kunnan
ennalta määrittelemään arvoon asti. Palveluseteli on yksi tapa
järjestää
kunnan
vastuulle
kuuluvia
sosiaalija
terveyspalveluja.
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä tuli voimaan
1.8.2009. Palvelusetelilain tavoitteena on lisätä asiakkaan valinnan mahdollisuuksia, parantaa palvelujen saatavuutta, monipuolistaa palvelutuotantoa sekä edistää kuntien, elinkeinotoimen ja yksityisten palveluntuottajien yhteistyötä. Uudistuksella
ei ole muutettu kuntien velvoitteita järjestää asukkailleen sosiaali- ja terveydenhuoltoa.
Palveluseteli on yksi kunnan käytettävissä olevista palveluiden
järjestämistavoista. Palveluseteli on asiakkaalle valinnainen
tapa valita ja käyttää sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja.
Kuusamon kaupungin perusturvan palveluissa palveluseteli on
käytössä ikäihmisten ja kehitysvammaisten asumispalveluissa,
kotihoidossa, omaishoidossa, henkilökohtaisessa avussa,
rintamaveteraanien
avokuntoutus
ja
kotihoidossa
ja
erikoissairaanhoidossa. Kunta osoittaa talousarviossa ja
-suunnitelmassa voimavarat palvelusetelillä järjestettäviin
palveluihin.
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Kunta
hyväksyy
palvelusetelin
sääntökirjoissa
toimintaperiaatteet
kunnassa
kuten
mihin
palveluihin
palveluseteliä käytetään, mikä on palvelusetelin arvo, missä
laajuudessa
palveluseteli
otetaan
käyttöön.
Lisäksi
sääntökirjalla tarkoitetaan asiakirjaa, jolla kunta asettaa
palvelusetelilain 5 §:ssä tarkoitetut hyväksymiskriteerit
palveluntuottajille. Sääntökirja sisältää mm. palvelusetelillä
hankittavan
palvelun
kuvauksen,
palveluntuottajan
hyväksymiskriteerit, palvelun laatuvaatimukset, sähköiseen
palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmään (PSOP) liittyvät
toimintatavat ja ohjeistukset sekä asiakkaan, kunnan ja
palveluntuottajan oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyviä asioita.
Palvelusetelilainsäädännön mukaan kunta on aina viime
kädessä velvollinen huolehtimaan asiakkaista, joille se on
myöntänyt
palvelusetelin,
vaikka
sopimus
palvelun
hankkimisesta onkin asiakkaan ja palveluntuottajan välinen.
Tähän
asiakkaan
ja
palveluntuottajan
väliseen
sopimussuhteeseen kunta pystyy kuitenkin vaikuttamaan
sääntökirjaan
asettamillaan
säännöillä.
Niiden
avulla
varmistetaan, että asiakkaan ja palveluntuottajan välinen suhde
on tasavertainen ja toimiva sekä palvelun laatu sovitun
mukainen.
Nyt tehdyssä sääntökirjojen päivityksessä on huomioitu
vanhuspalvelulain
1.10.2020
voimaantulleen
osittaisuudistuksen muutokset. Lisäksi sääntökirjojen yleinen
osio on poistettu palvelukohtaisista sääntökirjoista erilliseksi
dokumentiksi,
joka
pätee
kaikkiin
palvelukohtaisiin
sääntökirjoihin.
Sääntökirjat ovat olleet kommenttikierroksella palveluntuottajilla.
Sääntökirjojen päivityksessä on huomioitu vanhuspalvelulain
osittaisuudistuksessa tehdyt lakimuutokset.
Tätä edelliset päivitykset ikäihmisten palvelujen sääntökirjoihin
on tehty:
- Kotihoidon sääntökirja 9.12.2015 §107
- Omaishoidon lakisääteisen vapaan sääntökirja 9.12.2015
§107
- Asumisen sääntökirja 14.11.2018 §75
- Rintamaveteraanien avokuntoutus ja kotona asumista
tukevien palvelujen sääntökirja 12.12.2018 §91
Sääntökirjojen päivityksessä tehdyt muutokset esitellään tarkemmin perusturvalautakunnan kokouksessa 16.12.2020. Tehdyt muutokset näkyvät pykälätekstin liitteinä olevissa sääntökirjoissa punaisella/sinisellä.
Päätöshistoria

-

Kuusamon kaupunki
Perusturvalautakunta

Pöytäkirjanote
16.12.2020

10/2020

Sivu 3

Liitteet

Yleinen osio, sääntökirjat
Asumisen sääntökirja
Asumisen toimintaohje
Kotihoidon sääntökirja
Omaishoidon lakisääteinen vapaa, sääntökirja
Omaishoidon toimintaohje
Rintamaveteraanien palvelut, sääntökirja

Oheismateriaali

-

Esittelijä

Perusturvajohtaja Markku Kipinä, p. 040 8608080.

Lisätietoja

Valmistelija: vs. ikäihmisten palvelujen johtaja Pirkkoliisa Pohjola, p. 0400 441925.

Tiedoksi

Palvelusetelituottajat
Ikäihmisten palvelujen tulosalue
Sosiaalipalvelujen tulosalue
PSOP-järjestelmän Kuusamon pääkäyttäjät

Muutoksenhakuohjeet

Ei muutoksenhakuoikeutta

Otteen allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa
Kuusamossa 16.12.2020
Pöytäkirjanpitäjä Kaisu Palosaari

Sivu 4

Perusturva

SÄÄNTÖKIRJA PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA –
YLEINEN OSIO

16.12.2020
Kuusamon kaupunki
Perusturvalautakunta

: Yleinen osio, sääntökirjat

Sivu 5
2

Sisällys
SÄÄNTÖKIRJA PALVELUSTELIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA - YLEINEN OSA ................. 4
1

SÄÄNTÖKIRJA ....................................................................................................................... 4
1.1

Sääntökirja ja sen soveltamisala ................................................................................. 4

1.2

Sääntökirjan muuttaminen ja voimassaoloaika .......................................................... 4

2

MÄÄRITELMÄT ....................................................................................................................... 5

3

ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUSTURVAKEINOT ................................................................ 6

4

3.1

Asiakkaan asema .......................................................................................................... 6

3.2

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

PALVELUNTUOTTAJA ........................................................................................................... 9
4.1

Palveluntuottajaa koskevat yleiset velvoitteet ............................................................ 9
4.1.1 Palveluntuottajaa koskevan erityislainsäädännön edellytykset .................... 10
4.1.2 Vähimmäispalvelutaso .................................................................................... 11
4.1.3 Vakuutusturva.................................................................................................. 11
4.1.4 Palvelun hintatiedot sekä palvelu- ja vuokrasopimus ..................................... 11
4.1.5 Palvelusopimuksen sopimuskausi ja irtisanominen ....................................... 12
4.1.6 Palvelukerran peruutus ..................................................................................... 12
4.1.7 Tiedonanto kunnalle ........................................................................................ 13

5

4.2

Henkilöstö ................................................................................................................... 14

4.3

Reklamaatio ja palaute ............................................................................................... 15

KUNNAN VELVOITTEET ...................................................................................................... 16
5.1

Velvoitteet palveluntuottajaa kohtaan ....................................................................... 16

5.2

Velvoitteet asiakasta kohtaan .................................................................................... 17

6 SÄHKÖINEN PALVELUSETELI- JA OSTOPALVELUJÄRJESTELMÄ.................................... 17

7

8

6.1

Yleistä .......................................................................................................................... 17

6.2

Palveluntuottajaksi hakeutuminen ............................................................................ 17

6.3

Palveluntuottajan hyväksymisen peruutus ............................................................... 18

6.4

Tietojen ylläpito........................................................................................................... 19

6.5

Palvelupyyntö.............................................................................................................. 19

6.6

Tapahtumakirjaus ....................................................................................................... 19

6.7

Maksatus ..................................................................................................................... 19

ASIAKASTIETOJEN KÄSITTELY, DOKUMENTOINTI, ARKISTOINTI JA SALASSAPITO . 20
7.1

Rekisterinpito .............................................................................................................. 20

7.2

Salassapito .................................................................................................................. 21

PALVELUN LASKUTUS KUNNALTA JA ASIAKKAALTA SEKÄ HINTOJEN MUUTOKSET ..
............................................................................................................................................... 22
8.1. Kunta ........................................................................................................................... 22
8.2

Hintojen muutokset..................................................................................................... 22

: Yleinen osio, sääntökirjat

Sivu 6
3

8.3
9

Asiakas ........................................................................................................................ 23

VEROTUS ............................................................................................................................. 23
9.1

Tuloverotus ................................................................................................................. 23

9.2

Arvonlisäverotus......................................................................................................... 24

10 PALVELUSETELIN MYÖNTÄMINEN JA ARVO ................................................................... 24
11 KUNNAN SUORITTAMA LAADUNVALVONTA ................................................................... 25
11.1 Kunnan laadunvalvontatoimenpiteet ......................................................................... 25
11.2 Huomautusmenettely.................................................................................................. 26
11.3 Kunnan antama koulutus ........................................................................................... 27
12 PALVELUJEN TUOTTAMISEEN SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ ................................ 27
LIITTEET ...................................................................................................................................... 28
Liite 1. Liitteet palveluntuottajaksi hakeutumisessa......................................................... 29
Liite 2. Vuosittain toimitettavat liitteet ............................................................................... 30
Liite 3. Sosiaalihuollon henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus ............................................ 32
Liite 4. Henkilötietojen käsittelyohje ................................................................................... 33
Määritelmät .................................................................................................................................. 33
Sopijapuolten roolit henkilötietojen käsittelyssä ..................................................................... 34
Palvelutuottajan yleiset velvollisuudet ...................................................................................... 34
Tilaajan ohjeet ............................................................................................................................. 35
Palveluhenkilöstö ....................................................................................................................... 35
Alihankkijat, jotka käsittelevät henkilötietoja ........................................................................... 35
Palvelun paikka ........................................................................................................................... 35
Tietoturvaloukkaukset ................................................................................................................ 36
Henkilötietojen käsittelyn päättyminen ..................................................................................... 36
Henkilötietojen käsittelyn kuvaus .............................................................................................. 36

: Yleinen osio, sääntökirjat

Sivu 7
4

SÄÄNTÖKIRJA PALVELUSTELIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA YLEINEN OSA
1

SÄÄNTÖKIRJA
1.1

Sääntökirja ja sen soveltamisala

Tätä sääntökirjaa noudatetaan, kun kunta järjestää palvelusetelillä palveluita
asiakkailleen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain (569/2009)
mukaisesti.
Sääntökirja ei ole sopimus kunnan ja palveluntuottajan välillä, vaan sääntökirjassa
kunta asettaa palvelusetelilain 5 §:ssä tarkoitetut hyväksymiskriteerit palveluntuottajille.
Kunta velvoittaa, että palveluntuottajat noudattavat sääntökirjan määräyksiä.
Yksityinen palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan tämän sääntökirjan vaatimuksia
siitä alkaen, kun palveluntuottaja hyväksytään palvelusetelillä toteutettavien palvelujen
tuottajaksi.
Itse palvelua tuotettaessa sitä koskevan sopimuksen osapuolina ovat palveluntuottaja
ja asiakas. Kunta ei siten ole sopimussuhteessa palveluntuottajaan, eikä asiakkaan ja
palveluntuottajan välisen sopimuksen sitoumukset ja vastuut kohdistu kuntaan.
Palvelukohtaiset sääntökirjat ovat erikseen. Ne täydentävät tätä yleistä sääntökirjaa.

1.2

Sääntökirjan muuttaminen ja voimassaoloaika

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, sen tulee ilmoittaa siitä kunnalle kirjallisesti
kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa muutosilmoituksen lähettämisestä. Mikäli
kunnalle ei toimiteta edellä mainittua ilmoitusta, palveluntuottaja sitoutuu
noudattamaan muuttuneita ehtoja muutosilmoituksessa mainitusta päivästä lukien,
mutta kuitenkin aikaisintaan kuusikymmentä (60) päivää muutosilmoituksen
toimittamisesta.
Tämä sääntökirja on voimassa toistaiseksi.
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2

MÄÄRITELMÄT
Tässä sääntökirjassa


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



Palvelusetelillä
tarkoitetaan
järjestämisvastuussa
olevan
kunnan
palveluasumisen ja tehostettuun palveluasumiseen oikeutetulle kunnan asukkaalle
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.



Palvelusetelin arvo (subventio) on tulosidonnainen. Tulosidonnaisen
palvelusetelin arvo määräytyy kunnan määrittelemien asiakkaan jatkuvien ja
säännöllisten tulojen mukaan tai jonka arvo perustuu tulojen huomioon ottamiseen
sosiaalihuoltolain 3 a luvussa tai sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista
annetun lain 10 a – 10 c §:ssä säädetyllä tavalla. Palvelusetelin arvo voi jossain
palveluissa olla myös kiinteäsummainen tai palvelulle on määritelty hintakatto.



Omavastuuosuudella tarkoitetaan sitä osuutta, yksityisen palveluntuottajan
tuottaman palvelun hinnasta, jota kunnan myöntämän palvelusetelin arvo ei kata
ja joka jää asiakkaan maksettavaksi. Rintamaveteraaneille ja kehitysvammaisille
palvelusetelillä toteutettavista palveluista ei muodostu omavastuuta.
Palvelukohtaisissa sääntökirjoissa määritellään kunkin palvelun omavastuun arvo
tarkemmin sekä muut asiakkaalta perittävät maksut. Kaikissa palvelusetelillä
toteutettavissa ei asiakkaalle välttämättä muodostu omavastuuta.



Palveluntuottajalla tarkoitetaan yksityistä palveluntuottajaa, joka täyttää
kyseiselle toiminnalle yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa (922/2011)
tai yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa (152/1990) asetetut
vaatimukset. Kunta hyväksyy palveluntuottajan sosiaali- ja terveydenhuollon
palvelusetelistä annetun lain 4 §:n mukaisesti.
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 Palvelusopimus on asiakas tai hänen edustajansa sekä palveluntuottajan
kanssa tehty sopimus palvelun hankkimisesta. Palvelusetelillä tuotettu palvelu
perustuu asiakkaan ja palveluntuottajan väliseen palvelusopimukseen, joka
tulee tehdä palvelun alkaessa kahtena saman sisältöisenä kappaleena.
Sopimussuhdetta koskevat sopimuksen sisällön mukaan määräytyvät
kuluttajaoikeuden ja sopimusoikeuden säännökset sekä oikeusperiaatteet.
Asiakkaan ja palveluntuottajan välisessä kirjallisessa palvelusopimuksessa
sovitaan mm. palvelun sisällöstä, kestosta ja irtisanomisesta.
 Vuokrasopimus tulee palveluntuottajan ja asiakkaan tehdä, jos on kyse
asumispalveluista. Vuokrasuhteessa asiakkaan velvollisuudet määräytyvät
asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain mukaisesti.
 Lisäpalveluilla tarkoitetaan asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan
kuulumattomia palveluita, jotka asiakas hankkii omaehtoisesti ja myös maksaa
itse. Lisäpalvelut tulee olla myös palvelusopimuksessa.



Sähköinen palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä (PSOP) on keskitetty
tietojärjestelmä
palveluntuottajaksi
hakeutumiseen,
palvelusetelien
ja
ostopalvelutilausten luomiseen, palvelujen käyttämiseen ja annetuista palveluista
tehtävään tilitykseen yksityisille palveluntuottajille. Järjestelmä myös tukee
palvelujärjestelmän laadun seurantaa. Järjestelmä muodostaa toteutuneista ja
kirjatuista tapahtumista tilitysaineiston automaattisesti, ja palveluntuottaja saa
toteutuneen ja hyväksytyn tilitysaineiston perusteella maksun kunnalta asiakkaalle
antamistaan
palveluista.
Järjestelmän
nettisivut
ovat
osoitteessa
www.parastapalvelua.fi.
Jäljempänä tässä sääntökirjassa ja palvelukohtaisissa osioissa kyseisestä
järjestelmästä käytetään nimitystä ”sähköinen järjestelmä”.

3

ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUSTURVAKEINOT
3.1

Asiakkaan asema

Asiakkaan asemaan sovelletaan palvelusetelilakia, sosiaalihuollon asiakkaan
asemasta ja oikeuksista annettua lakia sekä potilaan asemasta ja oikeuksista annettua
lakia.
Kunta päättää siitä, kuka on oikeutettu saamaan palvelusetelin.
Päätettäessä palvelun myöntämisestä kunnalla on oikeus saada asiakkaalta tiedot,
jotka vaikuttavat palvelusetelin myöntämiseen ja arvoon. Asiakkaalle on annettava tieto
siitä, mistä muualta ja mitä häntä koskevia tietoja voidaan hankkia asiakkaan
suostumuksesta riippumatta. Asiakkaalle on varattava tilaisuus tutustua muualta
hankittuihin tietoihin (esimerkiksi työeläkkeeseen) ja antaa tarpeellinen selvitys asiasta.
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Asiakasta voi edustaa asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 9 §:n 1
momentin mukaisissa tapauksissa hänen laillinen edustajansa, lähiomainen tai muu
läheinen henkilö.
Palvelusetelin avulla järjestetyn palvelun aloittaminen edellyttää, että kunnan edustaja
on tehnyt palvelutarpeen arvioinnin, laatinut palvelu- ja hoitosuunnitelman ja määritellyt
palvelun sisällön ja määrän sekä asiakkaalle on tehty päätös palvelun myöntämisestä.
Mikäli asiakas täyttää palvelun saantikriteerit, kunta voi tarjota palveluseteliä palvelun
hankkimiseksi asiakkaalle. Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä hänelle tarjotusta
palvelusetelistä. Tällöin kunnan tulee ohjata hänet kunnan muilla tavoin järjestämän
palvelun piiriin. Palvelusetelipäätöksellä kunta sitoutuu maksamaan kustannuksia
enintään myönnetyn palvelusetelin arvoon asti. Asiakkaan palvelu- ja
hoitosuunnitelmassa, joka on tehty yhdessä asiakkaan ja omaisen kanssa, voi olla sekä
palvelusetelillä järjestettävää palvelua että muulla tavalla järjestettyä palvelua. Kunnan
on selvitettävä asiakkaalle tämän asema palveluseteliä käytettäessä, palvelusetelin
arvo, palveluntuottajien hinnat, omavastuuosuuden määräytymisen perusteet ja
arvioitu suuruus sekä vastaavasta palvelusta sosiaali- ja terveydenhuollon
asiakasmaksusta annetun lain mukaan määräytynyt asiakasmaksu.
Asiakkaan valittua palvelusetelin asiakas vastaa yksityisten palveluntuottajien
palvelujen piiriin hakeutumisesta. Palveluseteliasiakas valitsee itsenäisesti (tai edellä
mainitun edustajan avustuksella) itselleen palveluntuottajan kunnan hyväksymien
yksityisten palveluntuottajien joukosta. Yhteydenotto voi tapahtua sähköisessä
järjestelmässä tai esimerkiksi soittamalla palveluntuottajalle.
Asiakas voi varata ajan palveluntuottajalle joko käyttämällä sähköistä järjestelmää tai
puhelimitse. Mikäli asiakas varaa ajan puhelimitse, hän ilmoittaa palveluntuottajalle
saamassaan palvelusetelipäätöksessä olevan päätösnumeron/tunnistetiedon, jonka
perusteella palveluntuottaja löytää asiakkaan sähköisestä järjestelmästä. Nämä tiedot
menevät sovitusti myös kunnan palveluohjausyksiköstä. Asiakas antaa tiedoksi
palveluntuottajalle palvelusetelipäätöksen ja hoito- ja palvelusuunnitelman.
Asiakas on oikeutettu käyttämään palveluseteliä vain kunnan hyväksymiltä
palveluntuottajilta, asiakkaalle myönnettyjen palvelujen maksamiseen. Palveluohjaus
ohjaa asiakasta ja hänen läheistä ensisijaisesti hankkimaan palvelut
palveluntuottajalta, joka voi vastata kokonaisvaltaisesti asiakkaan palvelutarpeeseen
yhtenä palveluntuottajana, ns. yhden palveluntuottajan malli (erityisesti kotihoidon
palvelusetelissä).
Asiakas voi vaihtaa palveluntuottajaa palvelusetelipäätöksen voimassaolon aikana.
Asiakas voi antaa läheiselleen valtuuden katsoa tietojaan sähköisestä järjestelmästä
täyttämällä puolesta asioinnin -valtakirjan ja toimittamalla sen palvelusetelin
myöntäneelle viranhaltijalle.
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Mikäli kunta lopettaa palvelusetelijärjestelmän, asiakkaan oikeus myönnettyyn
palveluun säilyy. Tällaisessa tapauksessa kunta järjestää palvelun muulla tavalla.

3.2

Asiakkaan oikeusturvakeinot

Asiakasta koskevat sosiaalihuollon asiakaslain ja potilaslain mukaiset oikeudet, kuten
asiakkaan mielipiteen, itsemääräämisoikeuden ja osallistumisen huomioiminen;
asiakkaan hyvä kohtelu, palvelu ja hoito; palvelu- ja hoitosuunnitelmien laadinta;
molemminpuolinen tietojen antovelvollisuus ja tietojen asianmukainen käsittely sekä
asiakkaan oikeusturvakeinojen käyttö.
Saamaansa
palvelusetelipäätökseen
asiakas
voi
hakea
muutosta
oikaisuvaatimuksella, joka osoitetaan perusturvalautakunnalle. Perusturvalautakunnan
päätöksestä
voi
lähtökohtaisesti
valittaa
edelleen
hallinto-oikeuteen.
Muutoksenhakuohjeet annetaan päätöksessä.
Palvelujen tuottamiseen palvelusetelillä sovelletaan kuluttajansuojalakia. Lain mukaan
elinkeinoharjoittaja ei muun muassa saa kulutushyödykettä tarjotessaan käyttää
sopimusehtoa, jota hyödykkeen hinta ja muut asiaan vaikuttavat seikat huomioon
ottaen on pidettävä kuluttajien kannalta kohtuuttomina.
Asiakkaan ja palveluntuottajan välisissä erimielisyystilanteissa asiakkaan tulee
ensisijaisesti ottaa yhteys palveluntuottajaan asian selvittämiseksi. Asiakkaalla on
oikeus käyttää reklamaatiotilanteessa kuluttajaoikeuden mukaisia oikeusturvakeinoja.
Seuraamuksiin kuuluvat kuluttajan oikeus pidättyä maksusta, virheen oikaisu,
hinnanalennus, kaupan purku ja vahingonkorvaus. Palveluseteliä käyttävä asiakas voi
saattaa sopimussuhdettaan koskevan erimielisyyden kuluttajariitalautakunnan
käsiteltäväksi. Myös muut kuluttajaviranomaiset, kuten kuluttajavirasto, kuluttajaasiamies ja kuluttajaneuvonta, ovat asiassa toimivaltaisia.
Asiakas voi antaa palveluntuottajalle ja kunnalle palautetta palvelun laadusta sekä
muista palveluun liittyvistä seikoista. Palveluntuottajille palaute annetaan ensisijaisesti
sähköisen järjestelmän välityksellä, mutta myös esim. puhelimitse ja sähköpostitse.
Sähköisen järjestelmän välityksellä annettuun tai muuhun palautteeseen
palveluntuottajan tulee vastata joko välittömästi tai 2 viikon kuluessa asian
kiireellisyyden mukaan. Vastaus palautteeseen on annettava kunnalle kirjallisesti sekä
asiakkaalle hänen toivomallaan tavalla.
Asiakkaalla on myös oikeus tehdä muistutus saamastaan kohtelusta sosiaalihuollon
toimintayksikön vastuuhenkilölle (ikäihmisten palvelujen johtaja tai erityisryhmien
palvelujen johtaja) tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle (perusturvajohtaja).
Asiakas voi myös olla yhteydessä palveluun liittyvistä epäkohdista potilas- tai
sosiaaliasiamieheen
ja/tai
tehdä
kantelun
valvontaviranomaiselle,
kuten
aluehallintovirastolle (AVI) tai ylimmille laillisuusvalvontaviranomaisille.
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4

PALVELUNTUOTTAJA
4.1

Palveluntuottajaa koskevat yleiset 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 §:n mukaiset yleiset ehdot. Lisäksi
palveluntuottajan on noudatettava kaikkea palveluntuottajaa ja sen toimintaa
säätelevää lainsäädäntöä sekä viranomaismääräyksiä ja -ohjeita. Toimintayksikön
tulee sijaita Kuusamon kunnan alueella. Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan
voimassa
olevaa
työsopimuslainsäädäntöä
ja
alan
työehtosopimuksia.
Palveluntuottaja sitoutuu toimimaan siten, että asiakastyytyväisyys on hyvä.
Palveluntuottaja sitoutuu huolehtimaan siitä, että palveluntuottaja taikka sen
johtohenkilö tai edustus-, päätös- tai 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.
Palveluntuottaja ei saa STEA.n tukea eikä muuta yhteiskunnan avustusta toimintaan,
jossa tuottaa palveluja palvelusetelillä.
Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan tämän sääntökirjan ehtoja siitä alkaen, kun
palveluntuottaja
hyväksytään
palvelusetelillä
toteutettavan
palvelun
palveluntuottajaksi. Kunnalla on oikeus vaatia palveluntuottajaa toimittamaan kirjalliset
todistukset tai muun riittävän näytön siitä, että tässä kohdassa mainitut yleiset
edellytykset täyttyvät.
Palveluntuottaja
sitoutuu
olemaan
rekisteröitynä
verohallinnon
ennakkoperintärekisterissä sekä merkittynä työnantajarekisteriin, mikäli yrityksessä on
enemmän kuin kaksi työntekijää.
Palveluntuottajan on otettava uusi asiakas vastaan mahdollisimman pian palvelun
tilaamisesta.
Palveluntuottaja sitoutuu huolehtimaan siitä, että palveluntuottaja taikka sen
johtohenkilö tai edustus-, päätös- tai 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.
Alle 18-vuotiaille palvelua tarjoavan palveluntuottajan tulee pyytää työntekijöiltään
rikosrekisteriote nähtäväksi (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan
selvittämisestä 504/2002).
Palveluntuottaja noudattaa kaikkien työntekijöiden työsuhteissa Suomessa voimassa
olevaa alan valtakunnallista työehtosopimusta sekä alan työturvallisuutta koskevia
säännöksiä.
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Palveluntuottaja vastaa alihankkijoidensa toiminnasta samassa laajuudessa ja kuten
omasta toiminnastaan.
Palveluntuottajan on nimettävä toiminnalleen vastuuhenkilö, joka vastaa siitä, että
toteutettavat palvelut täyttävät niille asetetut vaatimukset.
Vastuuhenkilön
vaihtumisesta on tehtävä muutos sähköiseen järjestelmään ja siitä tulee ilmoittaa
viipymättä
lupaviranomaiselle
ja
kunnalle.
Vastuuhenkilön
osalta
on
palvelukohtaisessa osiossa tarkennuksia. Myös yhteystietojen ja palveluhinnaston
muutokset tulee tehdä sähköisen järjestelmän välityksellä.
Palveluntuottajan tulee oma-aloitteisesti ilmoittaa kunnalle olennaisista toiminnan ja
palvelun muutoksista. Toiminnan lopettamisesta ja toiminnan keskeyttämisestä tulee
tehdä kirjallinen ilmoitus, joka osoitetaan perusturvalautakunnalle.
Kunta ja palveluntuottaja asettavat nimeltä tai asemaltaan henkilön tai henkilöt, jotka
toimivat yhteyshenkilöinä ja vastuuhenkilöinä sääntökirjan toteuttamisessa ja
ilmoitusten vastaanottajina.
Palveluntuottajan tulee noudattaa sosiaalihuoltolain 48 § ja 49 § mukaisesta
ilmoitusvelvollisuutta, joka velvoittaa henkilökunnan ilmoittamaan viipymättä
toiminnasta vastaavalle henkilölle, jos he huomaavat tehtävissään epäkohtia tai
ilmeisiä epäkohdan uhkia asiakkaan sosiaalihuollon toteuttamisessa. Ilmoituksen
vastaanottaneen henkilön on ilmoitettava asiasta viipymättä Kuusamon sosiaalihuollon
johtavalle viranhaltijalle sekä palvelusopimuksen yhteyshenkilölle. Ilmoitus voidaan
tehdä salassapitosäännösten estämättä.
Kunnalla on oikeus tarkistaa palveluntuottajan taloudelliset edellytykset ja luottotiedot
yleisesti käytetyistä rekistereistä sähköisen järjestelmän avulla. Lisäksi kunta voi
erikseen pyytää palveluntuottajaa toimittamaan tapauskohtaisesti erillisiä
dokumentteja.
4.1.1 Palveluntuottajaa koskevan erityislainsäädännön edellytykset
Palveluntuottajan tulee täyttää kulloinkin voimassa olevat, sitä koskevat
erityislainsäädännön edellytykset. Tässä tapauksessa erityislainsäädännöllä
tarkoitetaan erityisesti lakia yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) ja yksityisestä
terveydenhuollosta annettua lakia (152/1990) sekä muun tämän sääntökirjan mukaista
palvelutoimintaa koskevan lainsäädännön vaatimukset.
Palvelua tuottavan yksikön kohdalla edellytysten täyttyminen on tarkastettu yksikön
perustamisvaiheessa. Perustamisluvan myöntää toimivaltainen aluehallintovirasto
(AVI) tai Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira. Luvan saanut
palvelujentuottaja 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
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sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle siinä kunnassa, jossa palveluja annetaan ja
heidät merkitään aluehallintoviraston rekisteriin.
Sellaiset palveluntuottajat, joiden toimintana ovat kotipalvelun tukipalvelut, voivat tehdä
ilmoituksen toiminnasta sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle siinä kunnassa,
jossa palveluntuottaja antaa ko. palveluja ja heidät merkitään ko. kunnan rekisteriin.
4.1.2

Vähimmäispalvelutaso

Palveluntuottajan tuottamien palvelujen on jatkuvasti vastattava vähintään sitä tasoa,
jota edellytetään vastaavalta kunnalliselta toiminnalta. Samoin palveluntuottajan on
toteutettava asiakkaansa oikeutta laadultaan hyvään ja luotettavaan terveyden- ja
sairaanhoitoon sekä sosiaalipalveluihin. Palveluntuottaja sitoutuu kuvaamaan
kunnalle, miten sen henkilöstö ylläpitää ammattitaitoaan. Käytännössä kunta hyväksyy
palvelun tason siinä vaiheessa, kun se valitsee tietyn palveluntuottajan mukaan
palvelusetelijärjestelmään ja ottaa tältä asiaa koskevan sitoumuksen.
4.1.3

Vakuutusturva

Palveluntuottaja sitoutuu ottamaan ja pitämään voimassa toimintansa edellyttämät
lakisääteiset, riittävän kattavat vakuutukset vastuun varalta. Mahdolliset vahingot
korvataan ensisijaisesti palveluntuottajan vakuutuksesta ja viime kädessä
palveluntuottaja vastaa niistä vahingonkorvauslain mukaisesti. Kunta ei vastaa
palveluntuottajan palvelujen saajalle aiheuttamista vahingoista. Jos palvelu joudutaan
uusimaan tai asiakas tarvitsee muuta palvelua palveluntuottajan virheestä johtuvasta
syystä tai toimenpiteen suorittamisen virheellisyyden vuoksi, vastaa aiheutuvista
kustannuksista palveluntuottaja. Palveluntuottaja on velvollinen antamaan
vakuutuskirjat kunnan tai asiakkaan tutustuttavaksi.
4.1.4 Palvelun hintatiedot sekä palvelu- ja vuokrasopimus
Palveluntuottajalla on oltava internet-sivut, joista käy ilmi toimitilojen osoitetiedot sekä
tarjottavien palvelujen hintatiedot. Hintatiedot tulee olla pyydetyssä muodossa myös
sähköisessä järjestelmässä. Tarjottavien palvelujen hintatiedot tulee toimittaa
asiakkaalle hänen pyynnöstään myös kirjallisessa muodossa. Palvelun tuottajan tulee
olla tavoitettavissa puhelimitse virka-aikana.
Palveluntuottaja tarkistaa sähköisestä järjestelmästä asiakkaan palvelusetelin
voimassaolon
ja
käytettävissä
olevan määrän
ennen
palvelutilauksen
vastaanottamista. Palveluntuottajalla ei ole laskutusoikeutta, jos asiakkaalla ei ole ollut
voimassa olevaa palveluseteliä.
Palveluntuottaja tekee asiakkaan kanssa palvelusopimuksen palvelun hinnasta ja
sisällöstä. Lisäksi sopimuksessa on eritelty palveluntuottajan ja asiakkaan vastuut ja
velvollisuudet. Asiakkaan omavastuu merkitään asiakkaan sopimukseen.
Palvelusopimuksessa tulee olla selkeästi esille palvelun irtisanomismenettely.
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Palvelusopimus voidaan tehdä koskemaan kertaluonteista yksittäistä palvelua,
määräajaksi tai enintään asiakkaan kunnalta saaman palvelusetelin voimassaolon
ajaksi.
Mikäli asiakkaalle myönnettävässä palvelussa on kyse asumispalveluista,
palveluntuottaja tekee asiakkaan kanssa vuokrasopimuksen, jos asiakkaalle voidaan
osoittaa sopiva asunto palveluyksikössä. Vuokrasopimuksessa tulee olla eriteltynä
vuokran lisäksi muut asiakkaan maksettavaksi tulevat asumiskustannukset. Tällöin
palveluntuottaja on palveluasunnon asuinhuoneiston vuokrauksesta annetussa laissa
tarkoitettu vuokranantaja, ja palveluntuottajan oikeudet, velvollisuudet ja vastuu
määräytyvät kyseisen lain mukaisesti. Asiakkaan oikeus palveluun ja vuokrattuun
asuntoon säilyy siihen saakka, kun hän kuolee tai joutuu siirtymään toisenlaisen
palvelun piiriin. Palveluntuottajalla on kuitenkin oikeus irtisanoa sopimus
asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain mukaisesti, mikäli asiakas laiminlyö
maksuvelvollisuutensa.
4.1.5 Palvelusopimuksen sopimuskausi ja irtisanominen
Kertaluonteinen palvelusopimus päättyy ilman irtisanomista, kun palvelu on tuotettu.
Määräaikainen sopimus päättyy ilman irtisanomista sopimukseen merkittynä
päättymispäivänä, tai se voidaan irtisanoa molemmin puolin. Irtisanomisaika on kaksi
(2) viikkoa, ja irtisanominen on tehtävä kirjallisesti.
4.1.6 Palvelukerran peruutus
Palveluntuottaja voi yksipuolisesti peruuttaa sovitun palvelukerran viimeistään
seitsemän (7) päivää ennen palvelun tuottamiseen sovittua alkamisaikaa.
Muissa tilanteissa palveluntuottaja tiedottaa palvelun toteuttamisen esteestä
asiakkaalle heti, kun se on palveluntuottajan tiedossa, ja sopii korvaavasta avusta
asiakkaan kanssa.
Asiakas voi peruuttaa ennalta sovitun avustuskerran ilman veloitusta ilmoittamalla
palveluntuottajalle peruutuksesta viimeistään 24 tuntia ennen sovittua avustuskertaa.
Asiakkaan tulee ilmoittaa yllättävästä tapahtumasta - kuten sairaalahoitoon
joutumisesta - johtuvasta avustuskerran peruuntumisesta välittömästi tai heti, kun se
on mahdollista. Veteraanin asuessa tavallisessa tai tehostetussa palveluasumisessa
on vastuu palvelukerran peruutuksesta yksikön henkilökunnalla.
Palvelun peruutukseksi ei katsota vähäisiä ja asiakkaan sekä palveluntuottajan
yhdessä sopimia muutoksia palvelun toteuttamisen paikassa ja aikatauluissa.
Veteraanien palveluissa, mikäli palveluun varataan tapaamisaika, on palveluntuottajan
informoitava palveluseteliä käyttävää asiakasta siitä, että asiakkaan on itse korvattava
aiheutuneet kustannukset täysimääräisenä, kuitenkin enintään 50 % ko. palvelun
kokonaishinnasta, mikäli tämä jättää ajanvarauksen peruutuksen tekemättä tai peruu
ajan liian myöhään.
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4.1.7

Tiedonanto kunnalle

Palveluntuottajan tulee informoida kuntaa vuosittain tarjoamiensa palvelujen laadun
valvonnasta sekä hoitopalvelujen osalta potilasturvallisuudesta. Kuntaa tulee erityisesti
informoida
asiakkaiden
ja
potilaiden
tekemistä
reklamaatioista
ja
korvausvaatimuksista, reklamaatioihin johtaneista syistä ja niiden johdosta tehdyistä
toimenpiteistä. Lisäksi palveluntuottajan tulee raportoida kunnalle vuosittain
palvelusetelillä tuotettua palvelua koskevista julkisoikeudellisista valituksista,
kanteluista ja hoitovahinkoilmoituksista samoin kuin kaikkia edellä mainittuja
koskevista ratkaisuista.
Edellä mainitut asiat sekä yhteystiedot, tilinpäätöstiedot, tiedot keskeisten
laatutavoitteiden toteutumisesta, toimintakauden asiakasmäärässä tapahtuneen
vaihtelut, henkilökunnan määrästä nimikkeineen, heidän koulutustasostansa ja
täydennyskoulutuksista tulee sisällyttää toimintakertomukseen (raportti edellisen
vuoden toiminnasta), joka palveluntuottajan on toimitettava kunnalle vuosittain
sähköiseen järjestelmään maaliskuun loppuun mennessä. Samalla on toimitettava
sähköiseen
järjestelmään
myös
päivitetty
omavalvontasuunnitelma
ja
lääkehoitosuunnitelma.
Lisäksi palveluntuottajan tulee toimittaa kunnalle vuosittain liitteen 1 mukaiset
viranomaisselvitykset sähköiseen järjestelmään maaliskuun loppuun mennessä
(omalta ja alihankkijoiden osalta), mikäli palveluntuottaja ja alihankkija eivät ole
liittyneet Luotettava Kumppani – ohjelmaan (www.tilaajavastuu.fi). Kyseinen palvelu on
Kuusamon kaupungilla käytössä, ja mikäli myös palvelusetelituottaja on liittynyt
kyseiseen palveluun, saadaan palvelun kautta viranomaisrekisteritarkistukset
automaattisesti hakemuksen teon ja vuosittaisten tarkastusten yhteydessä. Kunnalla
on oikeus tarkistaa palveluntuottajan taloudelliset edellytykset ja luottotiedot yleisesti
käytetyistä rekistereistä sähköisen järjestelmän kautta. Kuusamon kaupunki kehottaa
palveluntuottajia liittymään tilaajavastuu.fi –palveluun.
Palveluntuottajan on tiedotettava kuntaa toiminnassa tapahtuvista olennaisista
muutoksista. Palvelun tuottamiseen vaikuttavien olosuhteiden muutoksista (esim.
viivytys, este, keskeytys) sekä vastuuhenkilöiden tai yhteystietojen muuttumisesta on
ilmoitettava sopimuksen vastuuhenkilölle kirjallisesti (myös sähköposti käy) viipymättä
sen jälkeen, kun muutos on havaittu tai on muutoin todennäköinen.
4.1.8 Markkinointi
Palveluntuottajan markkinoinnin on oltava asiallista, luotettavaa ja hyvän tavan
mukaista. Markkinoinnin on täytettävä kuluttajansuojalain vaatimukset. Ylisanoja tai
vertailumuotoja ei saa käyttää. Markkinoinnilla ei tule luoda tarpeetonta sosiaali- ja
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.
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4.1.9 Alihankkijat
Palveluntuottajalla on mahdollisuus käyttää alihankkijoita, jotka kunta on hyväksynyt
alihankkijoiksi. Palvelusetelihakemuksessa on esitettävä selvitys tuottajan käyttämistä
alihankkijoista. Palveluntuottaja vastaa alihankinnasta kuten omasta toiminnastaan.
Palvelusetelihakemuksessa edellytetyt selvitykset ja vaadittavat liitteet on toimitettava
myös alihankkijoista.
Palveluntuottaja ei myöskään saa käyttää henkilötietojen käsittelyyn alihankkijan
palveluja ilman tilaajan antamaa kirjallista ennakkolupaa. Palveluntuottajalla on
velvollisuus sitouttaa käyttämänsä alihankkijat noudattamaan tämän sääntökirjan
ehtoja henkilötietojen käsittelystä ja on samalla vastuussa mahdollisista alihankkijan
tietosuojarikkomuksista. Mikäli alihankkija ei täytä tietosuojavelvoitteitaan, kunnalla on
oikeus vaatia palveluntuottajaa vaihtamaan alihankkijaa.
Mikäli palveluntuottaja käyttää vuokratyövoimaa (työturvallisuuslaki 738/2002) on
hänen selvitettävä, että mahdollisella vuokratyöntekijällä on riittävä ammattitaito,
kokemus ja sopivuus suoritettavaan työhön. Vuokratyövoiman tulee täyttää
henkilöstön pätevyysvaatimukset. Palveluntuottajan on viimeistään viisi (5)
kalenteripäivää ennen alihankinnan käyttämistä ilmoitettava siitä kunnalle kirjallisesti.

4.2

Henkilöstö

Palveluntuottaja huolehtii, että hänen palveluksessaan oleva henkilöstö täyttää samat
kelpoisuusehdot kuin Kuusamon kaupungin henkilöstö vastaavissa tehtävissä.
Palveluntuottaja huolehtii siitä, että tuotetut palvelut vastaavat vähintään sitä tasoa, jota
edellytetään vastaavalta kunnalliselta toiminnalta. Ammattihenkilön toimintaa ohjaa
saatu koulutus. Palkatessaan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstöä,
palveluntuottaja sitoutuu tarkastamaan henkilön tiedot Valviran ylläpitämästä
rekisteristä. Henkilöstöllä on riittävä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito. Koko
henkilöstöllä on voimassa olevat työsopimukset. Henkilöstöön liittyviä vaatimuksia on
tarkennettu palvelukohtaisissa osioissa.
Henkilökunnan osaamisen tulee olla asiakkaiden palvelun ja hoidon tarpeen
edellyttämällä tasolla ja henkilökunta sitoutuu yhteistyöhön asiakkaan
omaisten/läheisten kanssa. Palvelutuottajan on huolehdittava henkilöstönsä
ammattitaidosta, ammattitaidon säilymisestä ja kehittämisestä. Henkilöstön lisä- ja
täydennyskoulutuksesta on huolehdittava lakisääteisen täydennyskoulutusvelvoitteen
mukaisesti. Henkilökunnan koulutuksia on tarkennettu palvelukohtaisissa osioissa.
Palveluntuottaja huolehtii siitä, että henkilökunnalla on esittää kuvallinen henkilökortti
asiakkaan luokse mentäessä.
Henkilöstön
työilmapiiriä
tai
työtyytyväisyyttä
selvitetään
vuosittain
kehityskeskustelujen yhteydessä. Henkilöstölle järjestään työkykyä ja työhyvinvointia
edistävää toimintaa. Henkilöstön työnohjausta järjestetään tarvittaessa.
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Palveluntuottaja huolehtii alaa koskevien työturvallisuussäännösten noudattamisesta
ja voimassa olevan työehtosopimuksen määräysten huomioon ottamisesta sekä niiden
asianmukaisesta valvonnasta.
Työnantajan vastuulla olevia, henkilöstön suojautumiseen tarkoitettuja tarvikkeita ei
palveluntuottaja voi laskuttaa asiakkaalta. Lisäksi palveluntuottajan tulee huolehtia
henkilöstön asianmukaisesta rokotusseurannasta ja järjestämisestä ensisijaisesti
työterveyshuollon kautta.

4.3

Reklamaatio ja palaute

Palveluntuottajan tulee raportoida kunnalle niistä palvelusetelillä tuotettua palvelua
koskevista valituksista, kanteluista, hoitovahinkoilmoituksiin johtaneista syistä ja
reklamaatioihin johtaneista syistä sekä niiden seurauksena tehdyistä toimenpiteistä,
jotka eivät ole sähköisessä järjestelmässä. Palveluntuottaja puuttuu jokaiseen
asiakasreklamaatioon kirjallisesti ilman tarpeetonta viivytystä. Palveluntuottajaa
koskevat reklamaatiot on toimitettava tilaajalle kahden viikon kuluessa reklamaatiosta.
Mikäli tapahtumasta aiheutuu vaaraa tai vahinkoa, on reklamaatio saatettava tilaajan
tietoon välittömästi ja palveluntuottaja korjaa tilanteen viipymättä.
Asiakkaan pitää ilmoittaa palveluntuottajalle palvelun viivästymisestä tai
havaitsemastaan virheestä kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun hän havaitsi
viivästyksen tai virheen. Palveluntuottajan palveluihin liittyvät reklamaatiot on esitettävä
suoraan palveluntuottajalle ensisijaisesti sähköisen järjestelmän välityksellä. Asiakas
voi myös soittaa tai laittaa sähköpostitse/kirjeitse viestin huomautettavasta asiasta
palveluntuottajalle. Asiakas saa edellä sanotun estämättä vedota palvelun virheeseen
ja viivästykseen, jos palveluntuottaja on menetellyt törkeän huolimattomasti tai
kunnianvastaisesti ja arvottomasti. Palveluntuottajan tulee vastata reklamaatioon
viivytyksettä ja viimeistään kahden viikon sisällä sähköisen järjestelmän välityksellä.
Asiakkaalle tulee pääsääntöisesti lähettää vastine myös kirjallisesti.
Asiakas voi antaa palveluntuottajalle ja kunnalle palautetta palvelun laadusta sekä
muista palveluun liittyvistä seikoista. Palautteeseen tulee, asiakkaan pyynnöstä,
vastata viivytyksettä, jos mahdollista niin sähköisen järjestelmän välityksellä.
Asiakkaalle tulee pääsääntöisesti lähettää vastine myös kirjallisesti. Palveluntuottajan
tulee vastata sähköiseen järjestelmään kirjattuihin ”vastausta pyydetään” – tyyppisiin
palautteisiin sekä kaikkiin reklamaatioihin. Palveluntuottajalle ei makseta korvausta
sellaisesta palvelutapahtumasta, johon liittyy käsittelemätön reklamaatio.
Palautetta tulee käyttää palveluntuottajan toiminnan laadun ja asianmukaisuuden
arviointiin ja palvelun kehittämiseen. Sähköinen järjestelmä kerää asiakaspalautteen,
jonka perusteella määrittyy palveluntuottajan laatuindeksi.
Palvelusetelijärjestelmän kautta jätetyt palautteet ja arvioinnit näkyvät sekä
palveluntuottajalla että palvelunjärjestäjällä.
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5

KUNNAN VELVOITTEET
5.1

Velvoitteet palveluntuottajaa kohtaan

Kunta toimii palvelujen järjestäjänä hyväksymällä palveluntuottajiksi ne
palveluntuottajat, jotka täyttävät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun
lain 5 §:n 1 mom:n kohtien 1-4 vaatimukset sekä kunnan asettamat muut vaatimukset
ja ehdot. Kunta hyväksyy palveluntuottajat sähköisessä järjestelmässä, jossa kunnan
hyväksymistä palveluntuottajista pidetään luetteloa (lain 4 §:n 3 momentissa tarkoitettu
luettelo). Tukipalveluiden palvelusetelituottajaksi (esim. rintamaveteraanien siivous- ja
talonmiespalvelut) hyväksytään myös Y-tunnuksen omaava yrittäjä, joka tuottaa
tukipalveluita.
Kunnan tulee ottaa palveluntuottajan hyväksyntää koskeva asia käsittelyyn yhden (1)
kuukauden kuluessa palveluntuottajan lähetettyä sähköisen järjestelmän välityksellä
hakeutumisensa palveluseteliyrittäjäksi. Kunnan on tehtävä päätös palveluntuottajan
hyväksymisestä tai hylkäämisestä kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun
palveluntuottaja on jättänyt ilmoituksensa pyydettyine liitteineen sähköiseen
järjestelmään. Hakemus käsitellään siinä vaiheessa, kun kaikki pyydetyt liitteet on
toimitettu sähköisen järjestelmän välityksellä, mutta kuitenkin kolmen (3) kuukauden
sisällä palveluntuottajaksi hakeutumisesta.
Kunnan tulee peruuttaa palveluntuottajan hyväksyminen ja poistaa palvelujen tuottaja
luettelosta, jos hyväksymiselle asetetut edellytykset eivät enää täyty tai palveluntuottaja
pyytää hyväksymisen peruuttamista. Kunta voi myös lopettaa palvelujen järjestämisen
palvelusetelillä, jolloin palveluntuottajia koskevat hyväksymispäätökset lakkaavat.
Kunnalla on velvollisuus valvoa hyväksymiensä palveluntuottajien palvelujen laatua
hyväksymismenettelyn lisäksi myös palvelujen tuottamisen yhteydessä. Kunnan tulee
täten
varmistaa,
että
palveluntuottajat
täyttävät
toiminnalle
asetetut
vähimmäisedellytykset.
Vaikka palveluntuottaja laatii asiakirjat palvelutapahtuman yhteydessä, kunta
rekisterinpitäjänä vastaa viime kädessä niiden käsittelystä.
Kunta sitoutuu pitämään salassa palveluntuottajan liike- ja ammattisalaisuudet.
Kunta
ei
sitoudu
osoittamaan
asiakkaita
palveluntuottajalle.
Kunnan
palveluohjauksessa esitetään tasapuolisesti kaikkien palveluntuottajien tiedot sekä eri
vaihtoehdot palveluntuottajien palveluista asiakkaalle.
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5.2

Velvoitteet asiakasta kohtaan

Kunta päättää siitä, kuka on oikeutettu saamaan palvelusetelin tarvitsemaansa
palveluun.
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.
Kunnalla on oikeus saada asiakkaalta tiedot, jotka vaikuttavat palvelusetelin
myöntämiseen ja arvoon. Kunnan täytyy informoida asiakasta siitä, mistä ja mitä häntä
koskevia tietoja voidaan hankkia ilman hänen suostumustaan. Kunnan on varattava
asiakkaalle tilaisuus tutustua muualta hankittuihin tietoihin (esimerkiksi
työeläkkeeseen) ja tarvittaessa antaa selvitys asiassa.
Kunta ei vastaa palveluntuottajan palvelujen saajalle aiheuttamista vahingoista eikä se
myöskään vastaa peruuntuneista palvelutapahtumista aiheutuneista kustannuksista.
Kunta ei voi periä palvelusetelin käyttäjältä asiakasmaksua palvelusta, joka sisältyy
palvelusetelillä myönnettyyn palveluun.
Mikäli kunta lopettaa palvelusetelijärjestelmän, asiakkaan oikeus myönnettyyn
palveluun säilyy. Tällaisessa tapauksessa kunta on velvollinen järjestämään palvelun
muulla tavalla.

6 SÄHKÖINEN PALVELUSETELI- JA OSTOPALVELUJÄRJESTELMÄ
6.1

Yleistä

Palveluntuottajalla tulee olla käytössään internetyhteydellä varustettu tietokone tai muu
päätelaite. Kaikki palveluntuottajalta vaadittavat toiminnot tehdään suoraan sähköiseen
järjestelmään.
Kuusamo
käyttää
Parastapalvelua.fi-palvelusetelijärjestelmää.
Järjestelmä mahdollistaa palveluntuottajan omien järjestelmien integroimisen
palvelusetelijärjestelmään. Kunta ei osallistu palveluntuottajan järjestelmien
integroimisen kustannuksiin. Kaikki palveluntuottajalta vaadittavat toiminnot on
tehtävissä järjestelmän tarjoaman käyttöliittymän kautta.
Palveluntuottajan ohjevideot löytyvät parastapalvelua.fi -sivuilta, jossa opastetaan ja
neuvotaan yksityiskohtaisemmin sähköisen järjestelmän käyttämistä.

6.2

Palveluntuottajaksi hakeutuminen

Palveluntuottajaksi hakeudutaan sähköisen järjestelmän kautta. Palveluntuottaja
tunnistautuu Suomi.fi-tunnisteen avulla järjestelmään (https://yritys.tunnistus.fi/).
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Palveluntuottajan kelpoisuuteen liittyvät viranomaisrekisteritarkistukset tehdään
automaattisesti, mikäli palveluntuottaja on liittynyt Suomen Tilaajavastuu Oy:n
Luotettava Kumppani – ohjelmaan (www.tilaajavastuu.fi). Jos tietoja ei voida tarkistaa
automaattisesti Tilaajavastuu-liittymän avulla, tulee palveluntuottajan toimittaa vaaditut
dokumentit sähköisen hakemuksen liitteinä sähköisesti.
Sääntökirjan liitteenä (Liite 1) on hakemuksessa vaaditut liitteet.
Hakeutumisessa käytetään yrityksen virallista, rekisteröityä nimeä. Nimen alkuun ei
saa laittaa erikoismerkkejä.
Kunta voi periä sekä palveluntuottajan hakeutumista että lakisääteistä valvontaa
koskien palveluntuottajalta tietojen manuaalisesta tarkistamisesta maksun. Maksu
voidaan periä myös lukkiutuneen tunnuksen avaamisesta.

6.3

Palveluntuottajan hyväksymisen peruutus

Mikäli kunta joutuu tekemään palveluntuottajan hyväksymisen peruuttamisen tai
perumisen, se tapahtuu sähköisessä järjestelmässä viranhaltijapäätöksen tekemisen
jälkeen.
Kunnan tulee peruuttaa
irtisanomisaikaa, mikäli
∗
∗
∗
∗

∗

palveluntuottajan

hyväksyminen

välittömästi

ilman

hyviä palvelukäytäntöjä ei noudateta
laissa ja tässä sääntökirjassa hyväksymiselle asetetut edellytykset eivät täyty
palveluntuottaja ei noudata sääntökirjan ehtoja
palveluntuottaja on tullut maksukyvyttömäksi, ei ole kyennyt hoitamaan
laskujaan eräpäivään mennessä, on aloittanut akordimenettelyn, on asetettu
selvitystilaan tai on välittömässä vaarassa tulla asetetuksi selvitystilaan
palveluntuottaja tai joku sen johtoon kuuluva henkilö on tuomittu
elinkeinotoimintaan liittyvässä rikoksessa.

Mikäli kunta hallinnollisin päätöksin lopettaa palvelujen järjestämisen palvelusetelillä tai
muuttaa palvelusetelin käytölle asetettuja ehtoja, kunnalla on oikeus peruuttaa palvelun
tuottajan hyväksyminen ja poistaa palveluntuottajan nimi hyväksyttyjen
palvelutuottajien listalta kolmen kuukauden kuluttua päätöksenteosta.
Kunnalla on oikeus peruuttaa palveluntuottajan hyväksyminen, jos palveluntuottaja
pyytää hyväksymisensä peruuttamista. Hyväksynnän peruuttamisen jälkeen ko.
palveluntuottaja ei voi vastaanottaa palvelutilauksia, joiden maksamiseen käytetään
palveluseteliä. Palveluntuottajan tulee huolehtia niiden palvelutilausten perumisesta,
jotka se oli ehtinyt sopia ennen hyväksynnän peruuttamista.
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6.4

Tietojen ylläpito

Palveluntuottajan tulee ylläpitää yritystä, toimipaikkoja ja palvelujen saatavuutta
koskevia tietoja ajantasaisesti järjestelmässä. Palveluntuottajalla tulee olla nimetty
vastuuhenkilö ja muutoksista tulee ilmoittaa välittömästi.
Palveluntuottajan julkisiksi merkityt tiedot näkyvät asiakkaille palveluseteliportaalissa.
Asiakkaat voivat niiden perusteella etsiä ja vertailla palveluntuottajia. Mikäli
palveluntuottaja laiminlyö tietojen ajan tasalla pitämisen, niin palveluntuottaja voidaan
poistaa näkymästä portaalissa, jolloin palveluntuottajalle ei voi varata uusia aikoja eikä
palveluntuottaja voi ottaa vastaan uusia palveluseteliasiakkaita.
Palveluntuottajien tilaajavastuulain edellyttämien todistusten tarkistaminen tapahtuu
ensisijaisesti sähköisesti ja automaattisesti (4 kertaa vuodessa). Jos todistusten
tarkistamista ei voida suorittaa automaattisesti, tulee palveluntuottajan toimittaa
vaaditut liitteet kerran vuodessa kunnalle sähköisen järjestelmän välityksellä.
Liitteessä (Liite 2) on lueteltu kaupungille vuosittain 31.3 mennessä toimitettavat
asiakirjat.

6.5

Palvelupyyntö

Palveluntuottajan tulee vastata asiakkaan järjestelmän kautta tekemään
palvelupyyntöön. Mikäli asiakas ottaa yhteyttä muulla tavalla, niin palveluntuottajan
tulee tarkistaa järjestelmästä asiakkaan oikeus kysyttyyn palveluun. Palveluntuottajan
tulee pyytää asiakkaalta numerosarja, joka on palvelusetelissä. Numerosarjan avulla
palveluntuottaja voi tarkistaa asiakasta koskevat palvelusetelitiedot. Mikäli
palveluntuottaja sopii asiakkaan kanssa palvelusta ilman, että asiakkaan oikeus
palveluun on tarkistettu ja palvelutapahtuman jälkeen käy ilmi, että oikeutta ei ollut
olemassa, niin kunta ei korvaa palveluntuottajalle aiheutuneita kustannuksia.

6.6

Tapahtumakirjaus

Palveluntuottajan tulee kirjata toteutuneet palvelutapahtumat järjestelmään annettujen
ohjeiden mukaisesti. Palveluntuottajalle maksettava korvaus muodostuu toteutuneiden
palvelutapahtumien mukaisesti. Tapahtumat tulee kirjata sähköiseen järjestelmään,
kun palvelutapahtuma on toteutunut ja viimeistään seuraavan kuun 2. päivään
mennessä esim. helmikuun tapahtumat tulee kirjata 2. maaliskuuta mennessä. Muuten
maksatus siirtyy kuukaudella eteenpäin.

6.7

Maksatus

Palveluntuottaja ei lähetä kunnalle toteutuneita palvelusetelipalveluja koskevia laskuja,
sillä järjestelmä kerää palvelutapahtumista maksatusmateriaalin toteutuneiden
tapahtumien mukaisesti. Kunta tilittää kerran kuukaudessa automaattisesti
palveluntuottajalle toteutuneiden palvelujen mukaisen korvauksen. Tilitysajo tapahtuu
kuukauden 3. ja 4. päivän välisenä yönä ja maksatus palveluntuottajalle tapahtuu
tilitysajon päivästä 15 vuorokauden kuluessa. Palveluntuottaja saa järjestelmästä
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omaa kirjanpitoaan varten tarvittavat tiedot tulossa olevasta suorituksesta.
Palveluntuottaja voi kirjata järjestelmään suorituksen kohdistamista varten oman
viitenumeron. Palveluntuottaja voi myös yksilöidä asiakkaat järjestelmässä.
Jos asiakkaan ja palveluntuottajan sopima hinta palvelusta on pienempi kuin
palvelusetelin arvo, niin kunta on velvollinen suorittamaan enintään asiakkaan ja
palveluntuottajan sopiman hinnan palveluntuottajalle.

7

ASIAKASTIETOJEN KÄSITTELY, DOKUMENTOINTI,
ARKISTOINTI JA SALASSAPITO
7.1 Rekisterinpito
Kunta on palvelusetelillä järjestettävässä palvelussa muodostuvien asiakastietojen
henkilötietolaissa tarkoitettu rekisterinpitäjä. Rekisterinpitäjällä on mm. oikeus määrätä
henkilörekisterin käytöstä ja rekisterinpitäjä vastaa henkilötietojen käsittelyn
lainmukaisuudesta ja rekisteröidyn oikeuksien toteuttamisesta. Rekisterinpitäjä myös
esim. päättää rekisterin tietojen luovuttamisesta ja huolehtii niiden arkistoinnista tai
hävittämisestä.
Palveluntuottaja ilmoittaa kunnalle rekisteriasioiden yhteyshenkilön. Kunta ja
palveluntuottaja sitoutuvat antamaan toisilleen tarpeellisia tietoja sopimuksen
tehtäväalueeseen liittyvästä toiminnastaan ja sen muutoksista.
Palveluntuottaja huolehtii ja vastaa rekisterinpidosta kunnan lukuun. Syntyvät asiakirjat
ovat kunnan asiakirjoja, vaikka palveluntuottaja laatii ja säilyttää asiakirjat. Asiakirjat on
laadittava ja dokumentoitava henkilötieto- ja arkistolain mukaan tai niiden perusteella
annettujen määräysten säätämällä tavalla. Syntyneisiin asiakaskirjoihin, niiden
säilytykseen ja luovutukseen sovelletaan lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta,
henkilötietolakeja ja muita henkilötietojen käsittely koskevia säännöksiä sekä
Kuusamon kaupungin antamia ohjeita.
Asiakas voi esittää tarkastuspyynnön tai virheen oikaisupyynnön rekisterinpitäjälle eli
kunnalle. 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).
Palveluntuottajalla tulee olla kirjalliset ohjeet asiakastietojen dokumentoinnista ja
asiakirjojen laadinnasta, säilyttämisestä sekä salassapidosta. Ne tulee olla kirjattuna
palveluntuottajan omavalvontasuunnitelmaan.
Kuusamon kaupungin asiakas- ja potilastietojärjestelmän käytöstä sovitaan erikseen
kunnan ja palveluntuottajan välillä.
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Asiakkaan asiakirjat tulee toimittaa kunnalle, kun asiakkaan palvelu päättyy.
Asiakasasiakirjat palautetaan Kuusamon kaupungintalolle osoitteeseen: Keskuskuja 6,
93600 Kuusamo. Potilasasiakirjat palautetaan Kuusamon terveyskeskukseen
Raistakantie 1 a, 93600 Kuusamo.
Palveluntuottajan ja kunnan tulee myös varmistaa, että palvelujen järjestämisen ja
toteuttamisen
kannalta
tarpeelliset
tiedot
siirtyvät
osapuolelta
toiselle
palvelutapahtuman eri vaiheissa. Tämä mahdollistaa sen, että jokaisen potilaan ja
asiakkaan asiakirjat muodostavat hänen hoitonsa tai huoltonsa kannalta
välttämättömän jatkuvan kokonaisuuden, johon tulee hoitoa ja huoltoa koskevat
ratkaisut perustaa. Palvelukohtaisissa osioissa määritellään tarkemmin kirjaukseen
liittyviä laatuvaatimuksia.

7.2

Salassapito

Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan laissa säädettyä salassapito- ja
vaitiolovelvollisuutta sekä tietosuojasta ja tietoturvasta annettuja säännöksiä.
Palveluntuottaja sitoutuu pitämään salassa ja käsittelemään huolellisesti saamansa
salassa pidettävät asiakirjat. Tietojen on säilyttävänä virheettöminä ja eheinä.
Palveluntuottaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että kaikki asiakas- ja potilastietoja
käsittelevät työntekijät (palvelusuhteen laadusta riippumatta) ja opiskelijat sitoutuvat
kirjallisesti laissa edellytettyyn vaitiolovelvollisuutteen siten, etteivät he luovuta
yksityisestä henkilöstä saamiaan tietoja ulkopuoliselle. Sitoumus on voimassa senkin
jälkeen, kun he eivät 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.
Palveluntuottajalla on oltava seuranta- ja valvontatehtävää varten tietosuojavastaava
ja rekisterinpidosta vastaava henkilö.
Palveluntuottaja on velvollinen ottamaan huomioon salassapitoa koskevat määräykset
mahdollista alihankintasopimuksia tehdessään.
Salassapitoa koskevia määräyksiä noudatetaan asiakkaan palvelun päätyttyäkin.
Sitoutumalla näihin palvelusetelin sääntökirjan ehtoihin palveluntuottaja sitoutuu
noudattamaan liitteenä olevaa henkilötietojen käsittelyn ehtoja koskevaa sitoumusta
(Liite 4) liitteineen.
Kunta sitoutuu pitämään salassa palveluntuottajan liike- ja ammattisalaisuudet.

: Yleinen osio, sääntökirjat

Sivu 25
22

8

PALVELUN LASKUTUS KUNNALTA JA ASIAKKAALTA SEKÄ
HINTOJEN MUUTOKSET
8.1.

Kunta

Asiakas toimittaa kunnalta saamansa palvelusetelipäätöksen ja päätöksen
palvelusetelin arvosta palveluntuottajalle tai ilmoittaa palveluntuottajalle palvelusetelin
tunnisteen, jonka avulla palveluntuottaja löytää asiakkaan palvelusetelipäätöksen
sähköisestä järjestelmästä. Palveluntuottaja tekee asiakkaan tai hänen laillisen
edustajansa kanssa sopimuksen palvelun sisällöstä, jossa on eritelty palveluseteliin
kuuluva palvelu, palveluntuottajan ja asiakkaan vastuut ja velvollisuudet.
Palvelusetelin perusteella palveluntuottaja saa maksun kunnalta setelin arvoon asti.
Mahdolliset muut korvaukset maksaa asiakas.
Laskutusjakso on yksi kuukausi. Palveluntuottajan tulee kirjata toteutuneet
palvelutapahtumat sähköiseen järjestelmään seuraavan kuukauden 2. päivään
mennessä.
Palveluntuottajalle
maksettava
korvaus
muodostuu
toteutuneiden
palvelutapahtumien mukaisesti, joista sähköinen järjestelmä muodostaa kuukausittain
palveluntuottajakohtaisen tilitysaineiston. Järjestelmä lähettää palveluntuottajalle pdfkuvan laskusta, jonka järjestelmä on automaattisesti muodostanut ja jonka tiedot on
siirretty käsiteltäviksi kunnan talousjärjestelmään.
Laskun maksamisen edellytyksenä on, että palvelu tai sen osa on hyväksytysti
suoritettu ja toteutuneet palvelutapahtumat on tallennettu sähköiseen järjestelmään.
Palveluntuottajan ilmoittaa palvelunsa hinnat kerta-, käynti-, tunti-, tai
vuorokausiperusteisesti,
sähköinen
järjestelmä
ohjaa
tässä
asiassa.
Asumispalveluiden ateriahinnat tulee ilmoittaa ateria- ja vuorokausikohtaisesti.
Tietyissä palveluissa, kuten esimerkiksi rintamaveteraanien avokuntoutuspalveluissa,
on kaupungin määrittelemä hintakatto.

8.2

Hintojen muutokset

Palveluntuottajan ilmoittamat hinnat ovat voimassa kalenterivuoden. Tämän jälkeen
mahdolliset seuraavaa vuotta koskevat uudet hinnat pyydetään toimittamaan kunnalle
edellisen vuoden elokuun loppuun mennessä. Edellisestä poiketen hintojen
alentaminen on aina mahdollista. Jos palveluntuottaja päättää alentaa aiemmin
esittämiään hintoja, tulee uusista hinnoista lähettää ilmoitus sähköisessä
järjestelmässä kuukausi ennen hintojen muutoksia.
Mikäli palvelun toteuttamiseen sisältyy vuokra ja ateriamaksut, niin vuokran ja
ateriamaksujen korotukset tulee sitoa elinkustannusindeksiin.
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8.3

Asiakas

Palveluntuottajan ja asiakkaan välisessä sopimuksessa tulee olla merkitty asiakkaan
omavastuun määrä.
Palveluntuottaja laskuttaa asiakkaalta palvelusetelin omavastuuosuuden (setelin arvon
ylimenevän osan) ja asumispalveluissa vuokran, ateriat. Jos asiakas hankkii
omaehtoisesti hoito- ja palvelusuunnitelmaan kuulumattomia palveluja, asiakas
maksaa ne itse. Palveluntuottaja laskuttaa asiakkaan ostamat lisäpalvelut keskinäisen
palvelusopimuksensa mukaisesti. Asiakkaan itse ostamaan palveluun sovelletaan
kuluttajansuojalakia.
Palvelusetelin laskutus tapahtuu 15 minuutin tarkkuudella. Asumisen sääntökirjoissa
omat tarkennukset laskutukseen kunnalta ja asiakkaalta.
Asiakkaan laskuihin ei lisätä laskutus- yms. lisiä.
Mahdollisesta omavastuuosuuden muuttumisesta tulee ilmoittaa asiakkaalle kolme (3)
kuukautta etukäteen.
Mikäli asiakas ei pysty suoriutumaan palveluntuottajan asiakasmaksuista,
palveluntuottajan tulee ilmoittaa tilanteesta asiakkaan palvelusetelipäätöksen tehneelle
viranhaltijalle heti ongelmien tultua ilmi.
Ne asiat, mitkä mainitaan palvelukohtaisessa sääntökirjaosiossa sisältyvän
palveluntuottajan palvelunsisällön kustannuksiin, niistä ei saa asiakasta laskuttaa
erikseen (esim. asumisen sääntökirjan kustannusvastuutaulukko ja kotihoidossa
henkilöstön suojautumiseen liittyvät välineet ja tarvikkeet).

9

VEROTUS
9.1

Tuloverotus

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.
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9.2

Arvonlisäverotus

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:
• valtion tai kunnan ylläpitämässä terveydenhuollon toimintayksikössä annettava
hoito taikka yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa tarkoitettu hoito;
tai
• 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 myöskään 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
nuorten huollosta, lasten päivähoidosta, vanhustenhuollosta, kehitysvammaisten
palveluista ja tukitoimista, päihdehuollosta sekä muusta tällaisesta toiminnasta.
Asiakkaan laskuun ei siis lisätä arvonlisäveroa.
Verohallinnon ohjeen (604/40/2011) mukaan omavalvontasuunnitelma on yksi
arvonlisäverottomuuden edellytys.
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PALVELUSETELIN MYÖNTÄMINEN JA ARVO
Kunta tekee asiakkaan palvelutarpeen arvioinnin ja laatii palvelu- ja hoitosuunnitelman.
Kunta voi tarjota palvelusetelin käyttömahdollisuutta niille asiakkaille, jotka täyttävät
kunnan palvelusetelin saamisen kriteerit. Asiakkaalle on kunnan toimesta nimetty
vastuutyöntekijä, joka valvoo asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelman toteutumista.
Jos palveluntarve muuttuu, kunta arvioi uudelleen, onko palvelusetelin käyttö edelleen
paras vaihtoehto asiakkaan palvelun toteuttamiseksi. Tällöin palvelusetelipäätös
voidaan perua ja asiakkaan palvelut voidaan järjestää muulla tavoin.
Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä palvelusetelillä tuotettavasta palvelusta, jolloin hänelle
tulee järjestää palvelu toisella tavalla. Kunta viime kädessä päättää, millä tavoin
asiakkaan palvelutarpeeseen vastaa, toisin sanoen asiakkaalla ei ole subjektiivista
oikeutta juuri palvelusetelillä tuotettuun palveluun.
Kunta päättää palvelusetelin arvosta ja sen muutoksista. Palvelusetelin arvoa on
korotettava palvelusetelilain 7 §:n 1 momentissa säädettyä korkeammaksi, jos
asiakkaan tai hänen perheensä toimeentulo tai asiakkaan lakisääteinen
elatusvelvollisuus muutoin vaarantuu, taikka se on tarpeen muut huollolliset
näkökohdat huomioon ottaen. Palvelusetelin arvon korottamista koskevasta asiasta on
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annettava päätös asiakkaalle ja siitä tehdään tarvittavat merkinnät sähköiseen
järjestelmään.
Palvelusetelillä kunta myöntää asukkaalleen sitoumuksen maksaa tietyn kunnan
päättämän osan yksityisen palveluntuottajan antamasta palvelusta. Kunta antaa
asiakkaalle palvelusetelin ja palveluntuottaja laskuttaa kuntaa palvelusetelin arvosta.
Palvelusetelin saanut asiakas maksaa palveluntuottajalle palvelusetelin arvon ja
palveluntuottajan perimän palvelujen hinnan välisen erotuksen ns. omavastuuosuuden.
Rintamaveteraaneille palvelusetelillä toteutettavista palveluista ei muodostu
omavastuuta. Asiakkaan poistuminen kunnan omasta palvelujonosta tapahtuu
samassa yhteydessä, kun asiakas siirtyy palveluntuottajan asiakkaaksi.
Asiakkaalle ilmoitetaan palvelun myöntämisestä. Asiakkaalle lähetetään päätös ja lista
hyväksytyistä
palveluntuottajista.
Asiakkaan
kanssa
sovitaan
erikseen
menettelytavoista, joilla varmistetaan palvelujen sujuva alku. Palvelun aloittaminen
sovitaan yhdessä asiakkaan ja palveluntuottajan kanssa. Myöntäessään palvelusetelin
kunnan tulee varmistua siitä, että palveluntuottajan käyttöön saadaan riittävät esi- ja
asiakastiedot. Kunnan on informoitava asiakasta ja saatava asiakkaan suostumus
ennen tietojen luovuttamista palveluntuottajalle.
Palveluseteli lakkaa asiakkaan hoidon tarpeen loppuessa ilman erillistä kaupungin
antamaa ilmoitusta.
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KUNNAN SUORITTAMA LAADUNVALVONTA
11.1 Kunnan laadunvalvontatoimenpiteet
Kunta, aluehallintovirasto sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto
Valvira toimivat yksityisten sosiaalipalvelujen sekä yksityisen terveydenhuollon lupa- ja
valvontaviranomaisina.
Kunta valvoo hyväksymiensä palveluntuottajien palvelujen laatua ja varmistaa, että
palvelujen laatu täyttää palvelusetelilain sekä sääntökirjan mukaiset kriteerit.
Kunnan suorittaman laadunvalvonnan tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää
palveluntuottajan toiminnan asiakas- ja potilasturvallisuutta ja estää mahdolliset
asiakas- ja potilasturvallisuutta vaarantavat tekijät ja tapahtumat sekä kehittää
palveluntuottajan ja kunnan välistä yhteistyötä.
Kunnalla on laadunvalvonnan tarkoituksen turvaamiseksi oikeus antaa ohjausta,
neuvoja ja kehotuksia turvallisuuden ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi sekä
turvallisuusriskien poistamiseksi.
Kunta toteuttaa laadunvalvontaa suorittamalla vuosittaiset valvontakäynnit,
yhteistyötapaamisilla, pyytämällä tietoja palveluntuottajalta ja puuttumalla
palvelupoikkeamiin huomautuksin sekä kouluttamalla palvelutuottajan henkilöstöä.
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Kunnalla on oikeus suorittaa myös muita laadunvalvonnan toimintatapoja. Kunnan
suorittamat laadunvalvonnan toimenpiteet eivät rajoita sen oikeutta puuttua
sopimusrikkomuksiin. Kerran vuodessa kaupunki ja palvelutuottaja tekevät
asiakasanalyysin palvelusetelin piirissä olevista asiakkaista.
Kunnalla on oikeus käyttää laadunvalvonnan toimenpiteitä ja vedota
sopimusrikkomuksen seuraamuksiin riippumatta siitä, millä perusteella (palvelusetelitai muu vastaava sitoumus taikka ns. itse maksava) virheen tai laiminlyönnin kohteena
ollut asiakas on sijoitettuna palveluntuottajan tiloihin.
Palveluntuottaja hyväksyy kunnan palveluyksikköön tekemät valvonta- ja
auditointikäynnit sekä yhteistyö- ja kehityskokoukset. Lisäksi toimintayksikkö osallistuu
erilaisiin kuntien asukkaiden toimintakykyä mittaaviin selvityksiin. Palveluntuottaja
myös hyväksyy sekä sähköisen järjestelmän välityksellä että muut kunnan tekemät
asiakaspalautekyselyt palveluseteliä käyttäville asiakkailleen.

11.2 Huomautusmenettely
Kunta voi sen tietoon tulleen seikan takia pyytää palveluntuottajalta selvitystä palvelun
laatua tai sen järjestämistä mahdollisesti koskevista seikoista ja poikkeamista.
Kunta voi antaa palveluntuottajalle huomautuksen, mikäli tilaaja arvioi
palveluntuottajan suorituksessa olevan virhe. Palveluntuottajan on huomautuksen
perusteella heti ryhdyttävä virheen poistaviin toimenpiteisiin. Kunnalla on oikeus
osoittaa toimenpide, jota palveluntuottajan on noudatettava virheen poistamiseksi.
Kunta esittää ennen huomautuksen antamista palveluntuottajalle kirjallisen
selvityspyynnön. Palveluntuottajan on vastattava kirjallisesti selvityspyynnössä
esitettyihin
asioihin
neljäntoista (14)
päivän
kuluessa
selvityspyynnön
tiedoksisaannista.
Kunta ilmoittaa huomautuksessa määräajan, jonka kuluessa palveluntuottajan on
poistettava virhe. Virhe on joka tapauksessa poistettava viimeistään yhden (1)
kuukauden kuluessa huomautuksen tiedoksisaannista, ellei kunta ole toisin määrännyt.
Kunnalla on oikeus keskeyttää tämän sääntökirjan mukaisten palvelujen käyttäjien
sijoittamisen palveluntuottajalle seuraavissa tapauksissa:
1. joka kolmannen (3) huomautuksen jälkeen,
2. jokaista samaa virhettä koskevan uuden huomautuksen jälkeen
3. palveluntuottaja ei ole poistanut huomautuksessa todettua virhettä määräajassa,
4. palveluntuottaja ei ole antanut vastausta tilaajan selvityspyyntöön,
5. palveluntuottajan palvelussa on asiakas- ja potilasturvallisuutta vaarantava vähäistä
suurempi virhe
Keskeytys tulee voimaan kunnan ilmoituksen tiedoksiantopäivästä ja on voimassa
kuusi kuukautta. Keskeytys on kuitenkin aina voimassa siihen saakka, kunnes kunta ja
palveluntuottaja ovat yhdessä todenneet virheen tulleen poistetuksi.
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11.3 Kunnan antama koulutus
Palveluntuottaja on velvollinen ottamaan vastaan kunnan asiantuntijana antamaa
koulutusta potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiseksi, mikäli kunta on antanut
palveluntuottajalle kaksi (2) huomautusta yhden vuoden aikana tai neljä (4) kahden
vuoden aikana. Kunta määrittelee tarpeellisen koulutustarpeen. Kunta on oikeutettu
korvaukseen palveluntuottajalle antamastaan koulutuksesta. Kunta on oikeutettu
veloittamaan koulutuksesta 40 euroa/tunti/kouluttaja. Vähimmäislaskutusmäärä on
yksi (1) tunti. Kustannus erääntyy maksettavaksi neljäntoista (14) päivän kuluessa
laskun päiväyksestä lukien. Viivästyneelle määrälle on maksettava korkolain mukaista
viivästyskorkoa.
Kuusamon perusturvan sosiaalipalvelut ja ikäihmisten palvelut järjestävät
palveluntuottajien yhteistyötapaamisia, joista ainakin yhteen vuodessa
palveluntuottajaa edellytetään osallistumaan.
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PALVELUJEN TUOTTAMISEEN SOVELLETTAVA
LAINSÄÄDÄNTÖ
1. Vanhuspalvelulaki; Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä
iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012)
2. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009)
3. Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011)
4. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000)
5. Sosiaalihuoltolaki (710/1982 ja 1301/2014)
6. Sosiaalihuoltoasetus (607/1983)
7. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä
(159/2007)
8. Työturvallisuuslaki (738/2002)
9. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionavustuksesta
(733/1992)
10. Henkilötietolaki (523/1999)
11. Kuluttajansuojalaki (38/1978)
12. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999)
13. Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994)
14. Asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä(564/1994)
15. Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (272/2005)
16. Asetus sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista
(608/2005) Laki sosiaalihuollon asiakirjoista (254/2015)
17. Euroopan parlamentin ja neuvoston yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679
18. Laki kehitysvammaisten erityishuollosta
19. Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista
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LIITTEET
LIITE 1. Liitteet palveluntuottajaksi hakeutumisessa
LIITE 2. Vuosittain toimitettavat liitteet
LIITE 3. Sosiaalihuollon henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus
LIITE 4. Henkilötietojen käsittelyn ehtoja koskeva sitoumus
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Liite 1. Liitteet palveluntuottajaksi hakeutumisessa
Palveluntuottajan on toimitettava Kuusamon kaupungille alla mainitut liitteet hakeutuessaan
palveluntuottajaksi. Osa pyydetyistä liitteistä tulee sähköisestä järjestelmästä, jos
palveluntuottaja on liittynyt Luotettava kumppani – ohjelmaan. Muutoin palveluntuottajan
tulee hankkia pyydetyt liitteet itse ja liittää ne sähköisessä muodossa hakemukseensa.
1) selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain
(1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja
työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain
(1501/1993) mukaiseen arvonlisävelvollisten rekisteriin;
2) kaupparekisteriote;

tulee järjestelmästä
liitedokumentti

tulee järjestelmästä
liitedokumentti
3) todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus
taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva
maksusuunnitelma on tehty;
4) todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja
eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys
siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva
maksusopimus on tehty;
5) selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta
tai keskeisistä työehdoista;
6) Aluehallintoviraston (Valviran) todistus kuulumisesta
yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien rekisteriin; (ei
koske henkilökohtaisen avun tai vain tukipalvelua
tuottavia palveluntuottajia)
7) Vakuutusyhtiön todistus riittävä vastuuvakuutuksen
voimassaolosta tai potilasvahinkolain mukaisen
vakuutuksen voimassaolosta (palveluntuottaja on
antanut valtakirjan Tilaajavastuulle
vakuutusyhtiötietojen hankkimiseksi);
8) Valviran toimilupa ympärivuorokautisen
sosiaalipalvelun tuottamisesta (tehostettu
asumispalvelu)
9) Ajantasainen lääkehoitosuunnitelma (asumispalvelu,
kotihoitopalvelu)
10) Valviran määräyksen mukainen
omavalvontasuunnitelma;

tulee järjestelmästä
liitedokumentti
tulee järjestelmästä
liitedokumentti

tulee järjestelmästä
liitedokumentti
liitedokumentti

tulee järjestelmästä
liitedokumentti

liitedokumentti

liitedokumentti

liitedokumentti

11) Edellisen vuoden toimintakertomus
liitedokumentti
12) Vastuuhenkilön tai muun henkilön tutkintotodistus
liitedokumentti
13) Selvitys saaduista julkisista tuista
liitedokumentti
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Liite 2. Vuosittain toimitettavat liitteet
Palveluntuottajan on toimitettava Kuusamon kaupungille alla mainitut liitteet vuosittain 31.3.
mennessä
Osa pyydetyistä liitteistä tulee sähköisestä järjestelmästä (Tilaajavastuu.fi), jos palveluntuottaja on
liittynyt Luotettava kumppani – ohjelmaan. Muutoin palveluntuottajan tulee hankkia pyydetyt liitteet
itse ja liittää ne sähköisessä muodossa PSOP tietoihinsa. Toimitettavien liitteiden tulee olla alle
kolme (3) kuukautta vanhat, lukuun ottamatta sopimusta potilasasiamiehen kanssa,
liiketoimintasuunnitelma,
selvitys
salassapitovelvollisuuden
varmistamisesta,
toimitilojen
kuvauksesta, todistus Avin, Valviran tai Kuusamon rekisteriin merkitsemistä.
Jos yritys ei kuulu Tilaajavastuujärjestelmään, tulee punaisella merkatut liitteet toimittaa vain, jos
toiminnassa on tapahtunut muutoksia.
Avin ja Valviran todistuksia/toimilupia pitää olla seuraavasti:
* Vanhusten tehostettu palveluasuminen > AVI:n tai Valviran toimilupa ympärivuorokautisen
sosiaalipalvelun tuottamisesta
Kaikille palveluntuottajille yhteiset liitteet:
1. selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen
ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen
arvonlisävelvollisten rekisteriin
* tulee Tilaajavastuujärjestelmästä
2. kaupparekisteriote
* tulee Tilaajavastuujärjestelmästä
3. todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa
koskeva maksusuunnitelma on tehty
* tulee Tilaajavastuujärjestelmästä
4. todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys
siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty
* tulee Tilaajavastuujärjestelmästä
5. selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista
* tulee Tilaajavastuujärjestelmästä
6. vakuutusyhtiön todistus riittävän vastuuvakuutuksen voimassaolosta tai potilasvahinkolain
mukaisen vakuutuksen voimassaolosta
* tulee Tilaajavastuujärjestelmästä, jos palveluntuottaja on antanut valtakirjan Tilaajavastuulle
tietojen hankkimiseksi
7. Selvitys työterveyshuollon järjestämisestä
* tulee Tilaajavastuujärjestelmästä, jos palveluntuottaja on antanut valtakirjan Tilaajavastuulle
tietojen hankkimiseksi
8. Edellisen vuoden toimintakertomus ja kuluvan vuoden toimintasuunnitelma
* Liitedokumentti tulee liittää palveluntuottajan PSOP tietoihin
Toimintakertomuksen tulee sisältää mm. nämä tiedot:
* yleiskatsaus edellisen vuoden toimintaa ja laadullisten tavoitteiden toteutumisesta
* asiakaspalautteet, -kantelut ja reklamaatiot ja niihin liittyvät ratkaisut
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* tilinpäätöstiedot
* lääkehoitosuunnitelma niillä, joilta se vaaditaan
* henkilökunnan määrä ja nimikkeet, koulutustaso ja täydennyskoulutukset
9. Ajantasainen henkilöstöluettelo
· Liitedokumentti tulee liittää palveluntuottajan PSOP tietoihin
10. Ajantasainen vastuuhenkilön todistus
· Liitedokumentti tulee liittää palveluntuottajan PSOP tietoihin
11. Valviran määräyksen mukainen omavalvontasuunnitelma
* Liitedokumentti tulee liittää palveluntuottajan PSOP tietoihin
Palveluntuottaja on yksityishenkilö, ammatinharjoittaja tai toiminimi eikä hänellä ole
yrittäjän eläkevakuutusta
12. YEL-vakuutustodistus
* liitedokumentti tulee liittää palveluntuottajan PSOP tietoihin
Asumisen ja kotihoidon palvelusetelituottajat
13. Ajantasainen lääkehoitosuunnitelma
* Liitedokumentti tulee liittää palveluntuottajan PSOP tietoihin
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Liite 3. Sosiaalihuollon henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus
1. ILMOITUS ASIAKKAAN EPÄASIALLISESTA KOHTELUSTA TAI SEN UHASTA
Työntekijän ilmoitus (sosiaalihuoltolain § 48 ja § 49)
Ilmoitus asiakkaaseen kohdistuvasta epäkohdasta tai ilmeisestä epäkohdan uhkasta asiakkaan
sosiaalihuollon toteuttamisessa.
Tilanteen kuvaus

Päiväys ___ / __ 20__

_________________________
Työntekijä ja nimen selvennys

Olen saanut tämän ilmoituksen tiedoksi työnantajan edustajana (yksikön esimies):
Päiväys ___ / __ 20__

__________________________
Yksikön esimies ja nimenselvennys

2. ASIAN SELVITTELY ESIMIEHEN TOIMESTA
Työntekijältä saatu tieto: ___ / ___ 20___

Työnantajan asian johdosta tekemät toimenpiteet (sosiaalihuoltolaki § 49)

Aika:

3. IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TULOSALUEJOHTAJAN YHTEENVETO
- Annettu ohjaus ja neuvonta sekä tehdyt toimenpiteet ja arviointi
Päiväys ___ / ___ 20___
_______________________
Esimies ja nimenselvennys

Kopio lähetetty __ / __ 20___
Aluehallintovirasto. Työyksikön esimies ja ilmoituksen tehnyt työntekijä
Arkistoitu: __ / __ 20___
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Liite 4. Henkilötietojen käsittelyohje
Kuusamon kaupungin ehdot henkilötietojen käsittelijälle
1

Määritelmät ........................................................................................................................... 33

2

Sopijapuolten roolit henkilötietojen käsittelyssä............................................................... 34

3

Palvelutuottajan yleiset velvollisuudet ............................................................................... 34

4

Tilaajan ohjeet ...................................................................................................................... 35

5

Palveluhenkilöstö................................................................................................................. 35

6

Alihankkijat, jotka käsittelevät henkilötietoja..................................................................... 35

7

Palvelun paikka .................................................................................................................... 35

8

Tietoturvaloukkaukset ......................................................................................................... 36

9

Henkilötietojen käsittelyn päättyminen .............................................................................. 36

10 Henkilötietojen käsittelyn kuvaus

Määritelmät
käsittelijä
tietosuojalainsäädännössä tarkoitettu henkilötietoja käsittelevä taho, joka käsittelee henkilötietoja
rekisterinpitäjän lukuun
rekisterinpitäjä
tietosuojalainsäädännössä tarkoitettu taho, joka yksin tai yhdessä toisten kanssa määrittelee
henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot
tietosuojalainsäädäntö
Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus (EU) 679/2016 ja muut tietosuojasäädökset,
tietosuojalaki sekä tietosuojaviranomaisten määräykset
henkilötietojen tietoturvaloukkaus
tietoturvaloukkaus, jonka seurauksena on siirrettyjen, tallennettujen tai muuten käsiteltyjen
henkilötietojen vahingossa tapahtuva tai lainvastainen tuhoaminen, häviäminen, muuttaminen,
luvaton luovuttaminen taikka pääsy tietoihin
tilaajan henkilötieto
henkilötieto, josta tilaaja vastaa rekisterinpitäjänä
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Sopijapuolten roolit henkilötietojen käsittelyssä
Tilaaja toimii rekisterinpitäjänä ja palveluntuottaja henkilötietojen käsittelijänä, ellei sopimuksesta
tai henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta muuta johdu. Sääntökirjassa määritellään sopijapuolten
tarkemmat tehtävät ja vastuut henkilötietojen käsittelyn osalta.
Henkilötietojen käsittelyn kohde ja kesto, luonne ja tarkoitus sekä henkilötietojen tyypit ja
rekisteröityjen ryhmät, soveltuvat tietoturvatoimenpiteet, sekä palveluntuottajan ja tilaajan
yksityiskohtaisemmat velvollisuudet ja oikeudet kuvataan sopimuksessa, sen liitteissä tai tilaajan
ohjeissa. Palveluntuottaja noudattaa sääntökirjassa, sen liitteissä ja ohjeissa olevia ehtoja.
Palvelutuottajan yleiset velvollisuudet
Palveluntuottaja noudattaa voimassa olevaa tietosuojalainsäädännön edellyttämiä menettelytapoja
ja henkilötietojen käsittelyä ja suojaamista koskevia säännöksiä. Palveluntuottaja vastaa siitä, että
palvelu on kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön ja sääntökirjan vaatimusten
mukainen, ottaen erityisesti huomioon, mitä sisäänrakennetusta ja oletusarvoisesta tietosuojasta
on säädetty.
Palveluntuottaja toteuttaa asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, joilla se
varmistaa, että tilaajan henkilötietojen käsittely tapahtuu kaupungin edellyttämien vaatimusten ja
sovittujen käytäntöjen mukaisesti. Toimenpiteiden tarkoituksena on varmistaa henkilötietojen
lainmukainen käsittely sekä henkilötietojen käsittelyyn käytettävien järjestelmien ja palveluiden
luottamuksellisuus, eheys, saatavuus ja vikasietoisuus.
Palveluntuottaja ei käsittele eikä muulla tavoin hyödynnä sopimuksen perusteella käsittelemiään
henkilötietoja muutoin kuin sopimuksen täyttämisen mukaisessa tarkoituksessa ja laajuudessa.
Palveluntuottaja nimeää tietosuojavastaavan tai tietosuojasta vastaavan yhteyshenkilön tilaajan
henkilötietoihin liittyviä yhteydenottoja varten. Palveluntuottaja ilmoittaa kirjallisesti
tietosuojavastaavan tai yhteyshenkilön yhteystiedot tilaajalle.
Palveluntuottaja saattaa tilaajan saataville tämän pyynnöstä kaikki tiedot, jotka tilaaja tarvitsee
rekisterinpitäjälle ja käsittelijälle säädettyjen velvollisuuksien noudattamisen osoittamista varten, ja
osallistuu pyydettäessä sovitulla tavalla tilaajan vastuulla olevien kuvausten ja muiden
dokumenttien, kuten vaikutustenarvioinnin, laatimiseen ja ylläpitämiseen sekä tietosuoja-asetuksen
mukaisen ennakkokuulemisen suorittamiseen. Palveluntuottaja tekee nämä tehtävät ilman eri
korvausta.
Palveluntuottaja ilmoittaa tilaajalle viipymättä kaikista rekisteröityjen pyynnöistä, jotka koskevat
rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä. Palveluntuottaja ei itse vastaa näihin pyyntöihin.
Palveluntuottajan tulee ensisijaisesti ohjeistaa rekisteröityä kirjallisen pyynnön tekemiseen ja
toimittamaan allekirjoitetut kirjalliset tarkastuspyynnöt Kuusamon kaupungin tietosuojavastaavalle.
Palveluntuottaja avustaa tilaajaa, jotta tilaaja pystyy täyttämään velvollisuutensa vastata näihin
pyyntöihin. Pyynnöt voivat edellyttää palveluntuottajalta esimerkiksi avustamista rekisteröidylle
tiedottamisessa ja viestinnässä, rekisteröidyn pääsyoikeuden toteuttamisessa, henkilötietojen
oikaisemisessa tai poistamisessa, käsittelyn rajoittamisen toteuttamisessa tai rekisteröidyn omien
henkilötietojen siirtämisessä järjestelmästä toiseen. Palveluntuottajalla ei ole oikeutta laskuttaa em.
toimenpiteistä Palveluntuottajalle mahdollisesti aiheutuneista lisäkuluista Tilaajaa.
Palveluntuottaja sallii tilaajan tai sen valtuuttaman auditoijan suorittamat tarkastukset sekä
osallistuu niihin.
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Tilaajan ohjeet
Palveluntuottaja noudattaa tilaajan henkilötietojen käsittelyssä sääntökirjassa ja näissä
erityisehdoissa sovittuja ehtoja sekä tilaajan kirjallisia ohjeita. Tilaaja vastaa ohjeiden ylläpidosta ja
saatavuudesta. Palveluntuottaja ilmoittaa ilman aiheetonta viivytystä tilaajalle, jos tilaajan antamat
ohjeet ovat puutteellisia tai jos toimittaja epäilee niitä lainvastaisiksi.
Tilaajalla on oikeus muuttaa, täydentää ja päivittää palveluntuottajalle antamiaan henkilötietojen
käsittelyä ja tietosuojaa koskevia ohjeita. Jos ohjeiden muutoksista aiheutuu sääntökirjan mukaisiin
palveluihin liittyviä muita kuin vähäisiä muutoksia, niiden vaikutuksesta sovitaan sääntökirjan
mukaisessa muutoshallintamenettelyssä.
Palveluhenkilöstö
Palveluntuottaja varmistaa, että kaikki sen alaisuudessa toimivat henkilöt, joilla on oikeus käsitellä
tilaajan henkilötietoja, ovat sitoutuneet noudattamaan sääntökirjassa sovittuja salassapitoehtoja tai
heitä koskee lakisääteinen salassapitovelvollisuus.
Palveluntuottaja varmistaa, että jokainen sen alaisuudessa toimiva henkilö, jolla on pääsy tilaajan
henkilötietoihin, on tietoinen henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä velvoitteistaan ja käsittelee niitä
ainoastaan sääntökirjan, näiden erityisehtojen ja tilaajan ohjeiden mukaisesti.
Tilaajan niin edellyttäessä, kaikkien Palveluntuottajan alaisuudessa toimivien henkilöiden, joilla on
pääsy henkilötietoihin ja/tai oikeus käsitellä henkilötietoja, tulee lukea ja allekirjoittaa Tilaajan
Tietoturva- ja käyttäjäsitoumus ja suorittaa Tilaajan tarjoama tietoturvan ja tietosuojan
verkkokoulutus kahden (2) vuoden välein ja uudet työntekijät ennen kuin saavat käyttöoikeuden
tilaajan järjestelmään. Tämä koskee myös mahdollisia alihankkijoita.
Alihankkijat, jotka käsittelevät henkilötietoja
Jos palveluntuottajan alihankkija käsittelee tilaajan henkilötietoja, alihankkijan käyttäminen
edellyttää tilaajan ennakkoon kirjallisesti antamaa lupaa.
Palveluntuottaja tekee alihankkijan kanssa kirjallisen sopimuksen, jossa se sitouttaa käyttämänsä
alihankkijat noudattamaan omalta osaltaan kaupungin palveluntuottajalle asetettuja velvoitteita
sekä tilaajan antamia kulloinkin voimassa olevia henkilötietojen käsittelyyn liittyviä ohjeita.
Palveluntuottaja varmistaa, että sääntökirjan mukainen tilaajan tarkastusoikeus voidaan ulottaa
alihankkijaan.
Palveluntuottaja vastaa käyttämänsä alihankkijan osuudesta kuin omastaan. Palveluntuottaja
vastaa siitä, että alihankkija noudattaa omalta osaltaan henkilötietojen käsittelijälle asetettuja
velvoitteita.
Henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan alihankkijan vaihtamisesta on ilmoitettava tilaajalle
etukäteen. Ilmoituksessa tulee kuvata, miten alihankkija käsittelee tilaajan henkilötietoja
tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Tilaajalla on oikeus perustellusta syystä vastustaa ehdotettua
alihankkijaa.
Palvelun paikka
Ellei palvelun tuottamispaikasta ole toisin sovittu, palveluntuottajalla on oikeus käsitellä tilaajan
henkilötietoja ainoastaan Euroopan talousalueella. Mitä sääntökirjassa ja näissä erityisehdoissa
sovitaan henkilötietojen käsittelystä, koskee myös pääsyn mahdollistamista tilaajan henkilötietoihin
esimerkiksi hallinta- ja valvontayhteyden välityksellä.
Jos sopijapuolet sopivat, että palveluntuottaja saa siirtää tilaajan henkilötietoja Euroopan
talousalueen ulkopuolelle, sopijapuolet huolehtivat siitä, että henkilötietojen siirto toteutetaan
lainsäädännön mukaisesti.
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Tietoturvaloukkaukset
Palveluntuottaja ilmoittaa kirjallisesti tilaajalle tietoonsa tulleesta tilaajan henkilötietojen
tietoturvaloukkauksesta ilman aiheetonta viivytystä sovitusta palveluajasta riippumatta. Lisäksi
palveluntuottaja ilmoittaa tilaajalle ilman aiheetonta viivytystä muista palvelun olennaisista häiriötai ongelmatilanteista, joilla voi olla vaikutuksia rekisteröityjen asemaan ja oikeuksiin.
Palveluntuottaja ilmoittaa kirjallisesti tilaajalle vähintään seuraavat tiedot tietoturvaloukkauksesta:
i. tapahtuneen tietoturvaloukkauksen kuvaus, mukaan lukien asianomaisten
rekisteröityjen ryhmät ja arvioidut lukumäärät sekä henkilötietotyyppien ryhmät ja
arvioidut lukumäärät sillä tarkkuudella kuin nämä ovat tiedossa;
ii. tietosuojavastaavan tai muun yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot, jolta voi saada
asiassa lisätietoja;
iii. kuvaus tietoturvaloukkauksen todennäköisistä seurauksista; ja
iv. kuvaus toimenpiteistä, joita palveluntuottaja ehdottaa tai joita se on jo toteuttanut
tietoturvaloukkauksen johdosta, ja tarvittaessa toimenpiteet mahdollisten
haittavaikutusten lieventämiseksi.
Henkilötietojen tietoturvaloukkauksen havaittuaan palveluntuottaja ryhtyy viipymättä toimenpiteisiin
tietoturvaloukkauksen poistamiseksi ja sen vaikutusten rajoittamiseksi ja korjaamiseksi.
Henkilötietojen käsittelyn päättyminen
Sopimuksen voimassaoloaikana palveluntuottaja ei saa poistaa tilaajan lukuun käsittelemiään
henkilötietoja ilman tilaajan nimenomaista pyyntöä.
Sopimuksen päättyessä tai purkautuessa palveluntuottaja palauttaa tilaajalle kaikki tilaajan
puolesta käsitellyt henkilötiedot sekä kustannuksellaan hävittää omilta taltioiltaan mahdolliset
kopiot henkilötiedoista, ellei toisin ole sovittu. Tietoja ei saa poistaa, jos lainsäädännössä tai
viranomaisen määräyksellä on edellytetty, että toimittaja säilyttää henkilötiedot. Tilaajan
henkilötietojen palauttamisesta tämän kappaleen mukaisesti ei palveluntuottajalla ole oikeutta
erillisveloitukseen, ellei toisin ole sovittu.

Henkilötietojen käsittelyn kuvaus
Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava
Rekisterinpitäjä:
Kuusamon kaupunki, perusturvalautakunta
Yhteyshenkilö
Pirkkoliisa Pohjola, 0400 - 441 925
pirkkoliisa.pohjola@kuusamo.fi
Tietosuojavastaava:
Jaana Siikaluoma-Lehtosaari, 0400 – 786 896
tietosuoja@kuusamo.fi
Dokumentin tarkoitus:
Tilaaja on tehnyt Palveluntuottajan kanssa Sopimuksen, joka koskee sellaista palvelua, jossa
Palveluntuottaja toimii Tilaajan ylläpitämään henkilörekisteriin kuuluvien henkilötietojen
käsittelijänä.
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Tässä dokumentissa kuvataan käsittelytoimet, joita palveluntuottaja henkilötietojen käsittelijänä
tekee Tilaajan puolesta ja lukuun, henkilötietojen tyypit sekä käsiteltävät henkilötiedot. Tämä
dokumentti liitetään ikäihmisten palveluasumisen ja tehostetun palvelusetelin sääntökirjan liitteeksi.
Henkilötietojen käsittelyssä on noudatettava Palveluntuottajan ja Tilaajan välistä Sopimusta sekä
Tilaajan ohjeita.
Henkilötietojen tyypit ja rekisteröityjen ryhmät:
Osapuolet ovat sopineet, että Palveluntuottaja käsittelee Rekisterinpitäjän puolesta Sopimuksessa
sovitun palvelun tuottamiseksi seuraavia Tilaajan henkilörekisteriin kuuluvia henkilötietoja.
Palvelun tuottaminen on sosiaalihuoltolain (21 pykälä) alaista toimintaa. Syntyvät asiakirjat
kuuluvat sosiaalihuollon asiakasrekisteriin, johon syntyy myös sosiaalihuollon osarekisteriin
kuuluvaa potilastietoa.
Palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen asiakkaat
asiakkaan yksilöinti- ja yhteystiedot
asiakkaan, asumispalvelujen suunnittelua, toteutusta ja seurantaa koskevat tiedot,
asiakasmaksuja ja laskutusta koskevat tiedot,
mikäli päätösposti tai asiakkaan laskut menevät jollekin muulle henkilölle kuin asiakkaalle
itselleen, kerätään rekisteriin näiden päätöspostien ja laskujen saajien yhteystiedot.

•
•
•
•

Henkilötietojen käsittelyn luonne ja tarkoitus
Osapuolet ovat sopineet, että Kuusamon kaupungin hyväksymä Palvelusetelituottaja toteuttaa
ikäihmisten palveluasumisen ja tehostetun asumispalvelun yksikössään. Palveluntuottaja käsittelee
henkilötietoja vain Tilaajan kirjallisesta yksilöidystä toimeksiannosta Tilaajan määrittelemässä
laajuudessa Tilaajan antaman käyttöoikeuden perusteella.
Palveluntuottajalla on velvollisuus kirjata Tilaajan asiakastietojärjestelmään tarvittavat asiakastiedot
ja sosiaalihuollon potilastiedot terveyden- ja sairaanhoidon toteutumista varten. Palveluntuottaja
sitoutuu käyttämään kunnan asiakas- ja potilastietojärjestelmää kunnan antamien ohjeiden
mukaisesti. Palveluntuottajan on ilmoitettava viipymättä Tilaajalle kaikista Tilaajan tietojärjestelmän
käyttöön liittyvistä muutoksista.

Henkilötietojen käsittely analogisesti (paperiaineisto)

Henkilötietoja sisältävä analoginen aineisto on säilytettävä lukitussa tilassa, johon pääsyä
valvotaan. Ko. aineiston säilyttämiseen käytettävän lukitun tilan pääsyvalvonnan suorittamistapa
tulee dokumentoida kirjallisesti. Analogiseen aineistoon kohdistuvista häiriö- tai ongelmatilanteista,
kuten esimerkiksi vesivahingoista, tulipaloista, murroista tms., tulee ilmoittaa Tilaajalle
viivytyksettä. Palveluntuottaja saa suorittaa Tilaajan lukuun tarkoituksenmukaisia tiedonsiirtoja vain
Tilaajan kirjallisten ohjeiden mukaisesti.
Henkilötietojen käsittelyn kesto
Palveluntuottaja käsittelee tässä liitteessä yksilöityjä henkilötietoja sopimuskauden ajan tai
sopimuksen purkamiseen asti ja asiakaskohtaisesti vain sen ajan, kun asiakkaalla on voimassa
oleva palvelu-/asiakassuhde palvelutuottajaan.
Sopimuskauden jälkeen Palveluntuottaja palauttaa henkilötiedot välittömästi Tilaajalle.
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1

SÄÄNTÖKIRJAN PALVELUKOHTAINEN OSA - IKÄIHMISTEN
PALVELUASUMINEN JA TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN
Tätä sääntökirjaa noudatetaan, kun Kuusamon kaupungin perusturvan ikäihmisten
palvelut järjestävät palveluasumisen ja/tai tehostetun palveluasumisen palveluita asiakkailleen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain (569/2009) mukaisesti. Kuusamon kaupungin perusturva velvoittaa, että palveluntuottajat noudattavat sääntökirjan määräyksiä.
Palveluseteliin liittyvät yleiset ohjeet on kuvattu palvelusetelisääntökirjan yleisessä
osiossa.
 Palveluasuminen on sosiaalihuoltolain (1301/2014) 21 § mukaista asumispalvelua,
joka järjestetään palvelutaloissa tai asumisyksiköissä, joissa henkilökunta on paikalla aamu- ja iltavuorossa.
 Tehostettu palveluasuminen on sosiaalihuoltolain (1301/2014) 21 § mukaista asumispalvelua, joka järjestetään palvelutaloissa tai asumisyksiköissä, joissa henkilökunta on paikalla ympärivuorokautisesti
 Hoito- ja palvelusuunnitelma on asiakkaalle laadittava yksilöllinen suunnitelma (laki
sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000), jossa määritellään
palvelut sekä muut asiakkaan selviytymistä sekä omia voimavaroja tukevat palvelut
ja hoidon tavoitteet
 Palvelusopimus on asiakas tai hänen edustajansa sekä palveluntuottajan kanssa
tehty sopimus palvelun hankkimisesta. Palvelusetelillä tuotettu palvelu perustuu asiakkaan ja palveluntuottajan väliseen palvelusopimukseen, joka tulee tehdä palvelun
alkaessa kahtena saman sisältöisenä kappaleena. Sopimussuhdetta koskevat sopimuksen sisällön mukaan määräytyvät kuluttajaoikeuden ja sopimusoikeuden säännökset sekä oikeusperiaatteet. Asiakkaan ja palveluntuottajan välisessä kirjallisessa
palvelusopimuksessa sovitaan mm. palvelun sisällöstä, kestosta ja irtisanomisesta.
o

Lisäpalveluilla tarkoitetaan asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan kuulumattomia palveluita, jotka asiakas hankkii omaehtoisesti ja myös maksaa
itse. Palveluasumisen kohdalla tämä tarkoittaa mm. siivous-, ateria- ja pyykkipalveluja, tehostetun palveluasumisen kohdalla mm. kampaamo ja fysioterapiapalveluja. Hoito- ja palvelusuunnitelmaan tulee selkeästi kuvata, mitkä
palvelut eivät kuulu palvelusetelin sisältöön.

 Rai-toimintakykyarviointi
o
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edellä tarkoitettuja kunnan järjestämiä palveluja ja hänen olosuhteissaan tapahtuu olennaisia muutoksia.
 Rai-mittaristo
• Maple kuvaa palveluntarvetta
• ADL kuvaa arkisuoritumista perustoiminnoissa
• IADL kuvaa arkisuoritumista välinetoiminnoissa
• CPS kuvaa kognitiivisia toimintoja
• CHESS kuvaa terveydentilan vakautta
• DRS kuvaa mieliala, masennuksen oireita

2

PALVELUN TAVOITE
Sosiaalihuoltolain (2014/1301) 21 § mukaisia asumispalveluita järjestetään henkilöille,
jotka erityisestä syystä tarvitsevat apua ja tukea päivittäisessä asumisessa. Asumispalvelun tarkoituksena on edistää ja ylläpitää asiakkaiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä, tuottaa hoivaa ja huolenpitoa kodinomaisessa ympäristössä.
Asumispalvelut sisältävät myös yksikön henkilöstön suorittamat asiakkaan tarpeiden
mukaiset terveyden- ja sairaanhoitopalvelut. Asiakkaat ovat avoterveydenhuollon asiakkaita. Palveluyksiköissä tuetaan asiakkaiden omatoimisuutta ja luodaan turvallinen
sekä esteetön asuinympäristö. Ikäihmisten elämänlaadun merkitystä tulee korostaa
vahvistamalla elämän merkityksellisyyden kokemuksia ja hyvinvointia.
Palveluasumisen palveluntuottaja on merkittynä aluehallintoviraston ilmoituksen varaisen palvelun/Valviran rekisteriin vanhusten palveluasumisen palveluntuottajana.
Palveluasumisen seteli sisältää hoito- ja huolenpitopalvelut. Palveluntuottaja ja asiakas
tekevät erillisen sopimuksen liittyen tukipalveluihin (mm. siivous-, ateria-, pyykki- ja turvateknologiapalvelut).
Palveluasumisessa on kaksi eri seteliluokkaa käytössä
1. Palveluseteli hoivavuorokauteen, joka ei sisällä suunnitelmallista yöaikaiseen turvaan/hälytyksiin vastaamista. Mikäli palveluntuottaja vastaa itse asiakkaan suunnittelemattomista turvapuhelinhälytyksiin, palveluntuottaja laskuttaa oman hinnastonsa mukaisesti asiakasta.
2. Palveluseteli hoivavuorokauteen, joka sisältää asiakkaan hoivaan liittyvän suunnitelmallisen käynnin eli yöturvaan- ja hälytyksiin vastaamista. Kaikista yöaikaisista
käynneistä vastaa palveluntuottajan oma henkilökunta.
Tehostetulla palveluasumisen palvelutuottaja on merkittynä aluehallintoviraston/
Valviran rekisteriin vanhusten tehostetun palveluasumisen palveluntuottajana. Tehostettu palveluasuminen tarkoittaa asiakkaille soveltuvaa asumista, johon sisältyvät ympärivuorokautiset hoito- ja huolenpitopalvelut sekä täysihoitoateriat. Asiakas asuu palveluyksikössä lähtökohtaisesti elämänsä loppuun saakka, asiakkaiden hoivan tarpeen
lisääntyminen ei ole syy siirtymiseen pois palveluyksiköstä. Saattohoito sisältyy tehostettuun palveluasumisen sisältöön.
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PALVELUN ASIAKKAAT
Asiakkaat ovat pääasiassa ikäihmisiä, jotka täyttävät palveluasumisen tai tehostetun
palveluasumisen myöntämisperusteet. Myöntämisen perusteet on perusturvalautakunnan hyväksymässä toimintaohjeessa (ikäihmisten sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalveluiden myöntämisen perusteet) Tavoite on, että palveluseteli on mahdollisimman monelle asiakkaalle taloudellisesti mahdollinen vaihtoehto. Palveluohjausyksikön
toteuttaman palveluohjauksen merkitys on erittäin keskeinen palvelusetelitoiminnassa.
Palveluohjauksen yhteydessä asiakkaan tilanne kartoitetaan yhdessä asiakkaan, ja
tarvittaessa omaisen tai edunvalvojan kanssa.
Palveluasumisen asiakkaat määräytyvät seuraavin perustein:
1) Lisääntynyt asumisen tuen tarve toimintakyvyn kokonaisarvion perusteella.
2) Palvelua ei voida riittävällä tavalla järjestää kotiin annettavien palvelujen keinoin:
jatkuva avun tarve, valvonta ja ohjausta päivittäisissä toiminnoissa sekä sairaanhoidollista apua sisältäen lääkehoidon.
3) Asiakkaalla ei ole perusteltua jatkuvaa ympärivuorokautisen hoivan tarvetta.
4) Asiakkaan avuntarvetta ja toimintakykyä mittaavan RAI:n mukainen MAPLe-luokitus on 3-5 (vähintään kohtalainen palveluntarve; ADL vähintään 1-3, jolloin vaikeuksia on yleensä useammassa osa-alueessa päivittäisissä toiminnoissa (peseytyminen,
kotona liikkuminen, wc-käynnit, siirtymisissä esim. pyörätuolista vuoteeseen, syöminen); kognitiivinen toimintakykyä mittaava CPS (ymmärretyksi tuleminen ja/tai päätöksentekokyky on heikentynyt) on 2 tai enemmän ja IADL-kriteeriä hyödynnetään
niin, että asiakas tarvitsee apua, mutta osaa hälyttää apua esim. turvarannekkeella
yöaikaan.
Mittareiden arvot ovat ohjeellisia ja arvioinnissa huomioidaan yksilöllisesti asiakkaan
kokonaistilanne. Asiakkaita voi olla kaikissa MAPLE- ja muissa kriteeriluokituksissa
niin kotona kotiin annettavien palveluiden ja/tai omaishoidon turvin ilman että on tarve
palveluasumiselle.
Tehostetun palveluasumisen asiakkaat määräytyvät seuraavin perustein:
1) Asiakkaalla on jatkuva ympärivuorokautinen palvelujen tarve toimintakyvyn kokonaisarvion perusteella. Asiakas ei pärjää palveluasumisessa yöhoidon tarpeen takia.
2) Asiakkaalla on ollut käytössään maksimissaan kotiin annettavat palvelut ja että
kaikki keinot kuntoutumisen eteen on pohdittu ja käytetty. Myös omaishoidettavien kohdalla tulee olla käytössä maksimaaliset kotiin annettavat palvelut ennen tehostetun palveluasumisen myöntämistä
3) Asiakkaalla ei ole lääketieteellisesti perusteltua syytä sairaalatasoiseen hoitoon.
4) RAI:n asiakkaan palvelutarvetta kuvaava palvelutarve tulee olla vähintään MAPLe
4 (suuri palvelutarve). Sen lisäksi päivittäisissä toiminnoissa pärjäämistä kuvaava
ADLh-luku 4 tai enemmän (henkilöllä on vaikeuksia lähes kaikissa päivittäisissä toiminnoissa suoriutumisessa; pukeutuminen, peseytyminen, kotona liikkuminen, wckäynnit, siirtyminen esim. vuoteesta pyörätuoliin, syöminen). Välinetoimintoja kuvaava IADL-luku tulee olla 6 (henkilöllä on vaikeuksia lähes kaikissa asioiden
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hoitamiseen ym. IADL toimintoihin liittyvissä toiminnoissa). Kognitiivista toimintakykyä
kuvaava luku CPS tulee olla 3 tai enemmän (henkilö tekee itsensä kannalta epäsuotuisia/turvattomia päätöksiä, jotka vaarantavat hänen terveyttään tai turvallisuuttaan.
Muisti on heikentynyt, myös ymmärretyksi tuleminen ja kyky ymmärtää muita voi olla
heikentynyt.) Mielialaa ja masennusta kuvaava luku DRS tulee olla 3 tai enemmän
(henkilö on kykenemätön huolehtimaan itsestään, välinpitämätön suhtautuminen
omiin asioihin: ei nouse vuoteesta, ei syö. Psyykkinen sairaus, joka ei ole hoidoista
huolimatta parantunut, tai itsetuhoisia ajatuksia. Käytösoireet; mm. henkilön karkailu,
vaeltelu, eksyily, pitkäaikainen asiakkaan omaa, läheisen henkeä, turvallisuutta tai
terveyttä uhkaava käytös, häiritsevä sotkeminen ja tuhriminen. Sosiaalinen toimintakyky/aktiivisuus; henkilö vetäytyy täysin aktiviteeteistaan, omaisten/läheisten tukiverkosto on riittämätön, kokee olonsa yksinäiseksi ja turvattomaksi ja tämä vaikeuttaa
merkittävästi asiakkaan kotona selviytymistä.)
MAPLe 1-3, jos CHESS= 3 tai enemmän; henkilön terveydentila on epävakaa TAI
poikkeuksellisista syistä, kuten psykoottiset oireet
(harhaisuus/harhaluuloisuus) yhdessä toistuvasti epävakaan terveydentilan
kanssa.
Myös tehostetussa palveluasumisessa olevan asiakkaan palveluasumisen tarve voidaan arvioida uudelleen ja tehdä uusi päätös palvelumuodosta, mikäli asiakkaan toimintakyky kohenee pitkäaikaisesti tai pysyvästi ja palvelumuodon muutos on asiakkaan edun mukainen.

4

PALVELUSETELIN MYÖNTÄMINEN JA ARVO
Palveluohjaaja myöntää palvelusetelin asiakkaalle asumispalveluiden myöntämisen
perusteiden mukaisesti. Palveluohjaaja tekee palvelusetelin myöntämisestä päätöksen, joka perustuu asiakkaan palvelutarpeen arviointiin. Päätös noudattaa lakia sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) ja lakia potilaan asemasta
ja oikeuksista (785/1992). Palvelusetelipäätöksellä kunta sitoutuu maksamaan tietyn
osuuden palvelun hinnasta tietyllä ajanjaksolla.
Palvelusetelipäätös on pääsääntöisesti toistaiseksi voimassa oleva. Palvelusetelin
arvo on tulosidonnainen. Palvelusetelipäätöksestä ilmenee palvelusetelin sisältö ja voimassaoloaika.
Mikäli palveluasumisessa palvelun tarve poikkeaa palvelusetelissä määritellystä, tulee asiakkaan ja palveluntuottajan olla yhteydessä riittävän ajoissa palvelusetelin myöntäneeseen tahoon, joka arvioi palveluntarpeen uudelleen.
Asiakas maksaa palveluntuottajalle vuokran, ateriat ja palvelun palvelusetelin ylittävältä osalta (omavastuuosuuden). Ei yövalvonnallisessa palveluasumisessa asiakas
maksaa lisäksi hankkimiensa lisäpalveluiden maksut palveluntuottajalle heidän keskinäisten sopimustensa mukaisesti sekä turvapuhelin hälytyksistä aiheutuvat käyntimaksut. Asiakas maksaa itse lääkkeet yms. henkilökohtaiset menot.
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4.1

Palvelun tapahtumakirjaus:

Asumisen palveluntuottajan tulee kirjata sähköiseen järjestelmään (psop) myös asiakkaan keskeytystiedot (esim. sairaalaan lähtöpäivä ja sairaalasta tulopäivä) ja keskeytyksen syy. Kirjaukset tehdään annetun ohjeistuksen mukaisesti.
Hinnoittelu on vuorokausipohjainen. Vuorokausihinta mahdollistaa palvelun laskutuksen ja keskeytyskirjausten huomioimisen automaattisesti. Palveluntuottajien tulee ilmoittaa hakeutumisen yhteydessä hinnastonsa, jossa hoitovuorokaudelle merkitään
vuorokausihinta. Asiakkaan maksamalle vuokralle pyydetään jatkossakin ilmoittamaan
kuukausihinta. Ateriapäivän hinta tulee eritellä.
Palvelun alkaessa, tai asiakkaan muuttaessa palvelutalosta pois, palveluseteliosuus
maksetaan palveluntuottajalle keskeytyssääntöjen mukaisesti:
Mikäli asiakkaan hoito keskeytyy tilapäisesti sairauden tai muun siihen verrattavan
syyn vuoksi, kunta maksaa
•
100 prosenttia asiakkaan palvelusetelin arvosta enintään kahden vuorokauden ajalta ja
•
kolmen seuraavan vuorokauden ajalta 50 prosenttia lähtö- ja tulopäivä
mukaan lukien
•
em. ylimeneviltä päiviltä korvausta ei makseta ollenkaan.
Tilapäinen poissaolo tarkoittaa sitä, että asiakas on hoidettavana esim. sairaalassa tai
muussa hoitopaikassa ja poissaolon kesto on kokonaisia vuorokausia (klo 00.00 –
24.00). Loman tai muun vapaaehtoisen ja ennalta suunniteltavan poissaolon ajalta korvausta ei makseta. Kuoleman tapauksissa tai palvelun päättyessä muusta syystä
kunta maksaa palveluntuottajalle palvelun päättymispäivään (kuolinpäivään) saakka.
Mikäli asiakkaan saattohoito ja kuolema toteutuvat palveluyksikössä, kunta maksaa
palveluntuottajalle palvelun myös kuolinpäivän jälkeiseltä kahdelta seuraavalta vuorokaudelta.
Palveluntuottaja on velvoitettu ilmoittamaan asiakkaan kaikki poissaolojaksot sähköisessä palvelusetelijärjestelmässä huolimatta poissaolojen maksuvaikutuksesta.
Mikäli pitkäaikaisen asumispalvelun tapauksessa asiakas on (esimerkiksi sairaalahoidon takia) toistuvasti tai pitkäaikaisesti estynyt käyttämästä niitä palveluita, jotka sovittuun palvelukokonaisuuteen liittyy, tulee palvelun tarjoajan ottaa tämä kohtuullisessa
määrin huomioon ko. poissaolokauden palvelumaksuja alentavana tekijänä.
Palveluntuottaja voi periä asiakkaalta vuorokausihinnan ja ateriat vain toteutuneiden
läsnäolopäivien sekä tilattujen/syötyjen aterioiden mukaan. Edellä mainitut asiat tarkennuksineen on syytä sisällyttää palveluntuottajan ja asiakkaan väliseen palvelusopimukseen. Kustannusvastuutaulukko liitteenä (Liite 1).

: Asumisen sääntökirja

Sivu 48
8

5

PALVELUUN LIITTYVÄT SISÄLTÖ – JA LAATUVAATIMUKSET
5.1

Palvelukohtainen kuvaus

Seuraavissa luvuissa on kuvattu sekä palveluasumisen että tehostetun palveluasumisen sisältöön kohdistettavat laatuvaatimukset. Mikäli laatuvaatimukset eroavat näiden
kahden asumismuodon välillä, niistä on tekstissä selkeä maininta. Muuten laatuvaatimusten katsotaan koskettavan molempia asumismuotoja samankaltaisina. Tehostetun
palveluasumisen laatuvaatimuksia on tarkennettu liitteissä, jotta tehostettu palveluasuminen vastaa kaupungin omaa toimintaa ja ostopalveluna järjestettävää toimintaa.
(Liite 1. Prosessi- ja kustannusvastuut ja Liite 2. Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen ehdottomat laatuvaatimukset)
5.1.1

Palvelun suunnitelmallisuus ja omahoitajuus

Asiakkaalle annettavien palvelujen tulee olla suunnitelmallisia ja tavoitteellisia. Palveluntuottajan tulee sitoutua tuottamaan laadullisesti hyvää sosiaalihuoltoa sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (812/2000) mukaisesti.
Asiakkaalle tulee laatia yksilöllinen hoito- ja palvelusuunnitelma (laki sosiaalihuollon
asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000), jossa määritellään palvelut sekä muut
asiakkaan selviytymistä sekä omia voimavaroja tukevat palvelut ja hoidon tavoitteet.
Hoito -ja palvelusuunnitelman pohjana tulee olla Rai-toimintakykyarviointi. Hoito- ja palvelusuunnitelma tehdään yhdessä asiakkaan ja hänen omaistensa /asioiden hoitajan
kanssa. Hoito tulee toteuttaa yhteistyössä asiakkaan ja omaisten kanssa yksilöllisen
hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti. Palvelu- ja hoitosuunnitelman ajantasaisuus
tarkistetaan ja arvioidaan säännöllisesti, kuitenkin vähintään puolivuosittain ja aina tarvittaessa. Mikäli palveluntuottaja ei voi skannata tai kopioida citrix-yhteyden kautta
hoito- ja palvelusuunnitelmaa efficalle, tulee hoito- ja palvelusuunnitelma toimittaa palveluohjaukseen, josta se tallennetaan skannatussa pdf-muodossa Effica-potilasjärjestelmän KH-TIIV-lomakkeelle (ohje liitteenä 5). Palvelutuottaja sitoutuu toimittamaan
ensimmäisen suunnitelman kunnalle viimeistään kuukauden sisällä asumisen alkaessa. Kunnan palveluohjaajalla on oikeus osallistua tarvittaessa hoito- ja palvelusuunnitelman päivittämiseen.
Asiakkaalle tulee nimetä omahoitaja heti asiakkuuden alkaessa, ja asiakkaan ja omaisten on oltava tietoisia, kuka omahoitaja on. Omaisilla on oltava mahdollisuus tavata tai
muuten kontaktoida omahoitajaa säännöllisesti ja osallistua läheisensä hoitoon. Omahoitaja neuvoo ja auttaa palvelujen saantiin liittyvissä asioissa sekä seuraa palvelusuunnitelman toteutumista ja iäkkään henkilön palvelutarpeiden muutoksia yhdessä
asiakkaan ja tarvittaessa hänen läheistensä kanssa. Omahoitaja on yhteydessä asiakaskohtaisesti eri hoitoa järjestäviin tahoihin, jotta iäkkään henkilön palvelut saadaan
järjestettyä. Tarvittaessa omahoitaja on yhteydessä kuntaan asiakaskohtaisesti hoitoja palvelusuunnitelmaan liittyvissä asioissa.
Palveluyksikön tehtävänä on kannustaa omaisia ja läheisiä osallistumaan ikäihmisten
arkeen. Palveluyksikkö järjestää asiakkaille ja omaisille yhteisiä tapahtumia. Asiakasta
autetaan tarvittaessa sosiaalisen verkoston ylläpitämisessä.
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Asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti huolehditaan henkilökohtaisesta
hygieniasta, mikä tarkoittaa asiakkaan tarpeiden mukaiset peseytymiset, hiusten, kynsien, suunterveyden ja ihon hoidon. asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Palveluyksikön
henkilöstön tulee varmistaa, että asiakas saa riittävästi ohjausta, tukea ja apua
päivittäiseen riittävään hygienian hoitoon. Asiakasta avustetaan pukeutumisessa,
liikkumisessa, ruokailussa ja wc:ssä käynneissä hänen yksilöllisensä tarpeidensa mukaisesti. Asukasta autetaan pukeutumaan asianmukaisesti sään, tilanteen ja vuodenajan mukaan.
Kuntouttava ja voimavaralähtöinen työote tulee olla kaikilla työntekijöillä kaikissa päivittäisissä toiminnoissa. Henkilöstöllä tulee olla kykyä huomioida asiakkaan niin fyysiset, sosiaaliset kuin psyykkisetkin voimavarat. Asukasta motivoidaan ja valmennetaan
toimimaan itsenäisesti omien voimavarojensa puitteissa päivittäisissä toiminnoissa.
Hoito- palvelusuunnitelmassa tulee olla kirjattuna ne asiat, jotka asiakas pystyy tekemään itse ja sille annetaan aikaa. Suunnitelman tulee pitää sisällään myös konkreettisia, asiakaslähtöisiä tavoitteita, jotta asiakkaan toimintakykyä kohennetaan tai ylläpidetään. Asukasta aktivoidaan liikkumaan/osallistumaan tapahtumiin/toimintaan myös
oman huoneen ja kodin ulkopuolella. Säännöllinen ulkoilu tulee liittää osaksi hoito- ja
palvelusuunnitelmaa. Asumisyksikössä huolehditaan asukkaiden ulkoilusta. Ulkoilu on
toteutettava turvallisesti vähintään viikoittain. Ulkoiluun liittyvät toivomukset tulee sisältyä asukkaan suunnitelmaan. Asumisyksikössä on kirjallinen suunnitelma asukkaiden
ulkoilun toteuttamisesta ja seurannasta. Ulkoilujen toteutumista seurataan ja ulkoilutuokiot dokumentoidaan.
Asukkaat voivat osallistua oman arkensa suunnitteluun ja toteutukseen. Asumisyksikön
toimintaan kuuluvat asukaskokoukset/yhteisökokoukset. Kokouksista tehdään muistio
ja kokoukset raportoidaan asumisyksikön toimintakertomuksessa. Asumisyksikössä on
laadittu viikko- ja vuosiohjelma asukkaille järjestettävistä tapahtumista ja juhlista. Ohjelma on nähtävillä asumisyksikön ilmoitustaululla tai vastaavalla. Kalenterivuoden mukaiset juhlapyhät, merkkipäivät ja vanhustenviikko huomioidaan yksikön toiminnassa.
Asukkailla on mahdollisuus osallistua yksikössä toteutettavaan liikuntaan, virkistys- ja
päivätoimintaan, heillä on henkilökohtainen liikunta-, ulkoilu- ja päivätoimintaohjelma,
joka on asukkaiden ja omaisten nähtävillä.
Asiakkaan terveydentilan seuranta ja hänen tarvitsemansa sairaanhoidolliset toimenpiteet ja sairauksiin liittyvä muu hoito sisältyvät myös hoito- ja palvelusuunnitelmaan.
Asiakas ostaa omat lääkkeensä, mutta palveluyksikkö huolehtii niiden jakamisesta
(joko ostopalveluna tai itse) huomioiden Ikäihmisten palvelujen laatusuositusten ohjeistuksen. Palveluyksikkö huolehtii myös lääkkeiden antamisesta valvotusti, lääkehoidon
vaikuttavuuden arvioinnista, lääkkeiden asianmukaisesta säilytyksestä, lääkkeiden tilauksesta ja reseptien uusinnasta. Palveluntuottajalla on STM:n turvallinen lääkehoitooppaan mukainen, ylilääkärin kirjallisesti hyväksymä lääkehoitosuunnitelma sekä lääkehoidosta nimetty vastuuhenkilö. Asiakkaat ovat perusterveydenhuollon asiakkaita.
Asiakkaan muut sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään Kuusamon kaupungin perusturvan järjestämin palveluin, ellei toisin sovita. Lääkäripalvelujen osalta palveluntuottaja
on yhteydessä terveyskeskukseen ja sopii yhteistyöstä lääkäripalvelujen järjestämisestä.
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Palveluyksikkö huolehtii yhteistyöstä ja asiakkaan asioiden konsultoinnista omalääkärin ja perusterveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidon kanssa. Palveluyksikkö järjestää asiakkaalle kuljetuksen sekä tarvittaessa saattajan sosiaali- ja terveydenhuollon
palveluihin. Asiakas maksaa kuljetuksen ja mahdolliset palvelumaksut, esimerkiksi poliklinikkamaksut. Palveluyksikkö huolehtii laboratorionäytteiden ottamisesta ja laboratorionäytteiden mahdollisesta kuljettamisesta terveyskeskukseen. Palveluntuottaja
suosii toiminnoissaan vierianalytiikan lisäämistä hankkimalla vierianalytiikkavälineitä.
Asumisyksikössä huolehditaan perussairaanhoidolliset toimenpiteet kuten painon- ja
verenpaineen sekä verensokerin ja Inr-mittaukset, haava- ja avannehoidot (myös Pegmahalaukkuavanne) kotihoito-ohjeiden mukaisesti. Asukkaan painoa ja verenpainetta
seurataan säännöllisesti vähintään kerran kuukaudessa. Asukkaan hengitystä helpotetaan tarvittaessa hapella ja imulla.
Palveluntuottaja, asiakas ja omaiset yhdessä huolehtivat siitä, että asiakas saa hänelle
kuuluvat julkiset etuudet (esimerkiksi Kelan hoitotuen ja asumistuen sekä palveluasumisessa kotitalousvähennysten hakemisen). Kuitenkin raha-asioista vastaa asiakas
itse tai hänen valtuuttamansa henkilö tai edunvalvoja. Tarvittaessa asiakasta avustetaan edunvalvojan hankinnassa ja kerrotaan myös mahdollisuudesta tehdä edunvalvontavaltuutus (Laki edunvalvontavaltuutuksesta 648/2007).
Asiakkaiden omien varojen säilyttämisessä noudatetaan joko omia tai kunnan laatimia
ohjeita. Mikäli palveluntuottajalla on omat ohjeet, niiden on kuitenkin oltava vähintään
kunnan laatimien ohjeiden tasoiset. Asiakkaan turvallisuuden varmistamista koskevien
rajoitteiden ja pakotteiden käytöstä on oltava päätökset olemassa ja ne on dokumentoitu potilastietojärjestelmään.
Palveluasumisessa hoito- ja palvelusuunnitelmaan kirjataan hoitajien antama apu ja
tuki aamu- ja iltavuorojen aikana sekä mahdollisten etukäteen sovittujen yöhoiva,- tarkastuskäyntien tarve ja suunniteltu määrä, jolloin asiakkaalle myönnetään palveluasumisen korkeamman luokan palveluseteli. Aamu- ja iltavuoroissakin sovittujen asiakaskäyntien välillä henkilökunta on lisäksi saatavilla turva-/hoitajakutsujärjestelmän kautta.
Asiakasta tulee informoida turvapuhelimella tekemiensä ja siitä aiheutuvien hälytyskäyntien maksullisuudesta.
Tehostetussa palveluasumisessa henkilökunta on paikalla ja läsnä asiakkaiden keskuudessa läpi vuorokauden. Vuorokauden aikana sovittujen asiakaskäyntien välillä
henkilökunta on lisäksi saatavilla turva- /hoitajakutsujärjestelmän kautta. Yöllä (klo
22.00 - 07.00) hoitajien käynnit suunnitellaan asiakkaan tarpeen mukaisesti.
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5.2

Henkilöstöön liittyvät vaatimukset

Palveluntuottajan yksikön hoitohenkilökunnan tulee täyttää ammatilliset ja lakisääteiset
vaatimukset, jotka vaaditaan sekä palveluasumista ja/tai tehostettua ikäihmisten palveluasumista tuottavilta yksiköiltä. Sairaanhoitajan ja muun terveydenhuollon henkilöstön kelpoisuusvaatimukset on säännelty terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994). Lain tarkoituksena
on edistää potilasturvallisuutta sekä terveydenhuollon palvelujen laatua. Lain kolmannessa luvussa säädetään myös terveydenhuollon ammattia koskevista yleisistä vaatimuksista.
Lähihoitajan pätevyydestä säädetään sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetussa laissa (8 §, laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön
kelpoisuusvaatimuksista (272/2005 ja asetus 608/2005). Lain tarkoituksena on edistää
sosiaalihuollon asiakkaan oikeutta laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon ja hyvään kohteluun edellyttämällä, että sosiaalihuollon ammatillisella henkilöstöllä on tarvittava koulutus ja perehtyneisyys.
Palveluntuottaja vastaa siitä, että henkilöstö on rekisteröitynyt valtakunnallisiin Terhikki
tai Suosikki -rekistereihin. Kun palveluntuottaja palkkaa terveydenhuollon ammattihenkilöstöä, palveluntuottaja sitoutuu tarkistamaan henkilön tiedot Valviran ylläpitämästä
Terhikki ja/tai Suosikki -rekisteristä. Sosiaalihuollon ammattihenkilöt rekisteröidään jatkossa Valviran Suosikki-ammattihenkilörekisteriin. Lähihoitajat, kodinhoitajat ja kehitysvammaisten hoitajat samoin kuin sosiaalityöntekijät, sosionomit ja geronomit ovat
sosiaalihuollon ammattihenkilöitä. Toimintayksikön sijaisilla tulee olla riittävä sosiaalija/tai terveysalan koulutus.
Toimintayksikön vastuuhenkilöllä tulee olla luvan ja lainsäädännön mukainen kelpoisuus, sosiaali- ja/tai terveysalan korkeakoulututkinto tai vastaava tutkinto, riittävä johtamistaito ja vähintään kolmen (3) vuoden työkokemus vastaavista tehtävistä. Vastuuhenkilö työskentelee yksikössä. Hänellä tulee olla riittävät oikeudet rekrytoida henkilökuntaa asukkaiden hoitotarpeiden mukaisesti. Vastuuhenkilölle on nimetty sijainen.
Vastuuhenkilö johtaa asumisyksikön toimintaa niin, että palvelut toteutuvat käytännössä laadittujen sopimusten mukaisesti. Hän varmistaa, että toiminta tukee laadukasta asiakaslähtöisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuutta, kuntouttavan työotteen edistämistä, eri viranomaisten ja ammattiryhmien yhteistyötä sekä toimintatapojen kehittämistä yhteistyössä henkilökunnan kanssa. Vastuuhenkilö / yksikön lähijohtaja vastaa palveluyksikön omavalvonnan toteuttamisesta ja arvioinnista.
Henkilökunnan osaamisen tulee olla asiakkaiden hoidontarpeen edellyttämällä tasolla.
Palveluyksikön henkilökunnan on kyettävä yhteistyöhön asiakkaan, hänen omaistensa/läheistensä, terveys- ja kulttuuripalvelujen tuottajien sekä kunnan toimijoiden
kanssa.
Asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmassa määriteltyjä sairaanhoidollisia toimenpiteitä
suorittaa ensisijaisesti sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja. Myös muu edellä mainittu
ammattihenkilöstö voi suorittaa hoidollisia ja lääkehoitoon liittyviä toimenpiteitä, jos
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henkilöstöllä on asiaankuuluva perehdytys ja osaaminen tehtävien hoitamiseen. Asumisyksiköissä tulee olla kirjallinen, ylilääkärin allekirjoituksellaan hyväksymä lääkehoito
– suunnitelma (THL:n opas 2015:14) ja lääkehoidosta nimetty vastuuhenkilö. Sairaanhoitajilla tulee olla vaativaan lääkehoitoon oikeuttavat luvat kunnossa. Yhdessä kotisairaalan kanssa yksiköiden asukkaille mahdollistetaan suonensisäiset neste- ja lääkehoidot, mikäli hoitava lääkäri näkee tämän tarpeellisena/mahdollisena.
Terveydenhuollon ammatillista koulutusta vailla oleva henkilöstö voi osallistua lääkehoitoon antamalla valmiiksi jaettuja lääkkeitä, arvioimalla potilaan tilanteessa tapahtuvia muutoksia ja raportoimalla niistä terveydenhuollon ammattihenkilöille sekä ohjaamalla ja neuvomalla asiakasta lääkehoidossa. Edellä mainittu edellyttää lääkehoitoon
kouluttamattoman henkilön asiakas-, lääke-, ja antoreittikohtaisen lisäkoulutuksen ja
teoreettisen osaamisen osoittamista sekä näyttöjen antamisen ja näiden pohjalta vastuulääkärin allekirjoittamaa lääkelupaa.
Henkilökunnan osaamisen tulee olla asiakkaiden hoidontarpeen edellyttämällä tasolla,
ja henkilöstöllä tulee olla riittävästi tietoa kohderyhmän sairauksista sekä niiden vaikutuksista toimintakykyyn ja toimintakykyä ylläpitävistä työtavoista.
Toimintayksikön on huolehdittava henkilöstönsä ammattitaidon säilymisestä ja kehittämisestä muun muassa täydennyskoulutuksen turvin (laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994). Koulutussuunnitelmassa ja toteutuneissa koulutuspäivissä tulee
olla vuosittain koko henkilökuntaa koskettavia voimavaralähtöiseen, kuntouttavaan
hoitotyöhön liittyvää koulutuksesta. Henkilökuntaa tulee kouluttaa myös pitkäkestoisilla
koulutuksilla, esim. kinestetiikka- ja Kunnon hoitaja-koulutuksilla.
Palveluyksikön toiminnan tulee perustua laatusuositukseen hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2020-2023 (STM:n julkaisu 2020:29).
Työnantajan vastuulla olevia, henkilöstön suojautumiseen tarkoitettuja tarvikkeita ei
palveluntuottaja voi laskuttaa asiakkaalta. Lisäksi palveluntuottajan tulee huolehtia
henkilöstön asianmukaisesta rokotusseurannasta ja järjestämisestä ensisijaisesti työterveyshuollon kautta.

5.2.1

Yksikön henkilöstömitoitus ja - rakenne

Yksikön henkilöstömitoituksen tulee olla palveluasumisessa 0.3 – 0.4 riippuen asiakkaiden avun tarpeesta.
Vanhuspalvelulain muutokset iäkkäiden henkilöiden tehostetun palveluasumisen ja pitkäaikaisen laitoshoidon toimintayksiköissä noudatettavasta henkilöstömitoituksesta tulevat noudatettaviksi asteittain 1.10.2020 alkaen.
Lain mukaan tehostetun palveluasumisen henkilöstömitoituksen on 1.10.2020 alkaen
oltava vähintään 0,5 työntekijää asiakasta kohti. Vuoden 2021 alusta henkilöstömitoituksen on oltava vähintään 0,55 ja vuoden 2022 alusta vähintään 0,6 työntekijää asiakasta kohti. Henkilöstömitoitus vähintään 0,7 työntekijää asiakasta kohti tulee
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täysimääräisesti voimaan 1.4.2023. Kuusamon kaupungin edellyttämä henkilömitoitusvaatimus 1.1.2019 alkaen on ollut 0,6, eli seuraava mitoitukseen tuleva korotus (0,7) astuu lain mukaisesti voimaan viimeistään 1.4.2023. Molemmat tarkoittavat asiakkaan välittömään hoivaan laskettavaa henkilöstömitoitusta valvontaviranomaisen, Valviran, antaman laskentatavan mukaisesti (liite 6). Suositeltu henkilöstömitoitus tarkoittaa todellista mitoitusta, jossa poissaolevien työntekijöiden osuus korvataan sijaisilla. Vakituisen henkilökunnan poissaolojen aikana mitoitusvaatimus tulee
täyttyä. Yksikön vastuuhenkilö, lähiesimiehet, avustava henkilökunta ja kuntoutushenkilökunta huomioidaan henkilöstömitoitukseen vain sillä osuudella kuin he osallistuvat
välittömään asiakaskohtaiseen hoitotyöhön. Toimintayksikön palvelujen vastuuhenkilö
lasketaan henkilöstömitoitukseen siltä osin, kun hän tekee varsinaista hoitotyötä (max.
50 %).
Mikäli yksikössä toimii muuta hoitotyöhön osallistuvaa henkilöstöä kuten hoito- ja laitosapulaisia, joilla ei ole sosiaali- ja terveydenhuollon ammatillista peruskoulutusta tai
hoiva-avustajia, heidät sisällytetään henkilöstömitoitukseen vain siltä osin, kuin heidän
työnsä sisältää asiakkaiden perustarpeisiin vastaamista, kuten avustamista ruokailussa, peseytymisessä, pukeutumisessa ja wc-käynneillä. Hoito- ja laitosapualaiset tai
hoiva-avustajat/lähiavustajat eivät kuitenkaan voi olla yksin työvuorossa eivätkä saa
vastata lääkityksistä.
Lähihoitajaopiskelija, joka on suorittanut kasvun tukemisen sekä hoito- ja huolenpidon
opinnot ja jolla on hyväksytysti suoritukset lääkehoidon sekä lääkelaskujen opinnoista,
voi toimia perus- ja lähihoitajan tehtävissä lyhytaikaisissa, enintään kolme (3) kuukautta kestävässä sijaisuudessa.
Sairaanhoidon opiskelijat voivat työskennellä lähi- ja perushoidon sijaisuuksissa, kun
he ovat suorittaneet vähintään 60 opintopistettä ja työssä oppimisen harjoittelujaksot
terveydenhuoltoalan kohteessa hyväksytysti. Lisäksi edellytetään, että sairaanhoidon
opiskelijoilla on hyväksytyt suoritukset opinto-ohjelman mukaisista lääkehoidon ja lääkelaskujen opinnoista. Pelkästään opiskelijat eivät voi työskennellä yksikössä keskenään, vaan vuorossa tulee olla lisäksi aina koulutettua henkilökuntaa.
Palveluasumisessa henkilökunnassa tulee olla yksi sairaanhoitaja, joka on asiakkaiden käytettävissä arkipäivisin.
Tehostetussa palveluasumisessa sairaanhoitajien vähimmäismäärävaatimus riippuu yksikön asiakkaiden määrästä. Yksikön henkilökuntaan tulee kuulua yksi sairaanhoitaja jokaista kuuttatoista (16) asiakasta kohden. Yksiköissä, joissa asiakasmäärä
on 16 tai alle, sairaanhoitajan tulee olla asiakkaiden käytettävissä arkipäivisin. Isommissa yksiköissä sairaanhoitajien työpanos tulee olla jaettuna tasaisesti aamu- ja iltavuoroihin kaikkina viikonpäivinä.
Määräaikaisessa sairaanhoitajan tehtävässä voi toimia sairaanhoitaja-, terveydenhoitaja- ja kätilöopiskelija, joka on suorittanut vähintään 140 opintopistettä ja jolla on hyväksytyt suoritukset sekä lääkehoidosta että lääkelaskuista. Opiskelija ei voi toimia
vastaavana sairaanhoitajana.
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Asiakkaan tulee saada riittävät sairaanhoitopalvelut.
Henkilöstön sijoittaminen eri työvuoroihin on järjestetty siten, että kaikissa työvuoroissa
on koulutettuja (täyttävät kelpoisuusvaatimukset) työntekijöitä. Henkilöstö on myös jaettava työvuoroihin siten, että asiakkaiden mahdollisuus normaaliin elämään ja tarvittavaan hoitoon turvataan kaikkina vuorokauden aikoina.
Palveluntuottaja huolehtii siitä, että tuotetut palvelut vastaavat vähintään sitä tasoa,
jota edellytetään vastaavalta kunnalliselta toiminnalta. Ammattihenkilön toimintaa ohjaa saatu koulutus. Palveluntuottajan on huolehdittava, että henkilökunnan tehtävänkuvat ovat määritelty. Uudet työntekijät tulee perehdyttää asianmukaisesti ja systemaattisesti.

5.3

RAI-toimintakykyarviointijärjestelmän käyttö

Palveluntuottaja huolehtii, että jokaiselle asukkaalle tehdään Rai-toimintakykyarviointi
säännöllisesti puolivuosittain ja/tai tilanteen muuttuessa, jonka pohjalta myös asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelma päivitetään.
RAI-arviointi sisältää asiakkaan ravitsemustilaan arvioivan MNA-mittarin. Asumisyksikön henkilökunta osallistaa arviointeihin asiakkaan lisäksi myös asukkaan omaiset.
Palveluntuottajan henkilökunnan on käytettävä myös muita tarvittavia asiakkaan hoitoisuuden tai toimintakyvyn mittareita, kuten esim. muistitesti MMSE, myöhäisiän masennuskysely GDS15, kaatumisvaaran arviointi IKINÄ-mittaristo. Mittareita saatavilla Terveysportin Toimia-tietokannasta.
Palveluntuottajalla on käytössään joko oma RAI-tietojärjestelmä tai se voi liittyä kunnan
RAI-järjestelmään kuusamolaisten asukkaiden osalta. Kunta ei peri käyttökustannuksista. Palveluntuottaja vastaa henkilöstön kouluttamisesta RAI:n käyttöön ja yksikössä
on esimiehen lisäksi nimettynä kaksi RAI – vastaavaa. Mikäli palveluntuottaja ottaa
verkkokoulutuksen kunnan kautta, kunta perii käyttäjätunnuspohjaisen maksun.
Ensimmäinen RAI-arviointi tehdään asukkaalle viimeistään kahden kuukauden kuluttua
asiakkuuden aloittamisesta RAI-järjestelmään kuusamolaisten asukkaiden osalta.
Mikäli palveluntuottajalla on oma RAI-tietojärjestelmä ja se tekee oman sopimuksen
THL:n kanssa, palveluntuottajan tulee antaa THL:lle lupa julkaista asumisyksikköä kuvaavaa tietoa Suomi.fi-palvelussa sekä ilmoittaa THL:n antaman RAI-koodin kunnalle,
jotta kunta voi tarvittaessa seurata THL:n tietokannasta asumisyksikköjä koskevaa
RAI- vertailutietoa. Edellä mainitussa tilanteessa palveluntuottaja antaa kunnan määrittämille asumispalveluihin sijoittaville henkilöille oikeudet tarkastella sijoittamiensa
asiakkaiden arvioinnit. Edelleen edellä mainitussa tilanteessa palveluntuottaja toimittaa
THL:n tuottamat palauteraportit kunnalle kaksi kertaa vuodessa. Lisäksi palveluntuottaja toimittaa kunnalle pyydettäessä asumisyksikkö- ja asukaskohtaista RAI-tietoa.
Palveluntuottajan tulee vastata siitä, että henkilöstöllä on riittävä osaaminen tehdä RAIarviointeja sekä hyödyntää arviointeja hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelmien
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laadinnassa ja arvioinnissa. Palveluntuottaja hyödyntää RAI-tuloksia toiminnan kehittämisessä ja johtamisessa.

5.4

Toimitilavaatimukset - Palveluasumisyksikön tilat ja
välineet

Asumisyksiköllä on oltava Aluehallintoviraston tai Valviran hyväksymästä toimiluvasta
tiloihin, joissa asumispalvelua toteutetaan, luvanvarainen palveluala: ikäihmisten tehostettu palveluasuminen tai ilmoituksenvarainen toiminta ikäihmisten palveluasuminen. Asumisyksikön tilojen tulee olla viranomaisten kyseiseen käyttöön hyväksymät
(rakennusviranomainen, paloviranomainen, sosiaali- ja terveydenhuollon ao. vastuuhenkilö, terveystarkastaja). Toimitilat ovat esteettömät ja turvalliset ja mahdollistavat
asukkaiden yhteisen toiminnan ja yksilöllisen kuntoutumisen.
Asumisyksikössä on oltava päivitetty ja pelastusviranomaisten hyväksymä pelastussuunnitelma ja turvallisuusselvitys. Pelastussuunnitelmassa on oltava selostus vaarojen ja riskien arvioinnin johtopäätelmistä, rakennuksen ja toiminnassa käytettävien tilojen turvallisuusjärjestelyistä, asukkaille ja muille henkilöille annettavista ohjeista onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimimiseksi. Henkilöstö on perehdytetty suunnitelmiin. Pelastautumisharjoituksia järjestetään vuosittain.
Riskikartoituksia tulee tehdä säännöllisesti ja korjaavat toimenpiteet dokumentoida.
Tilojen tulee vastata asiakkaiden hoidontarpeita, ja asumisen tulee olla perinteistä laitoshoitoa kodikkaampaa. Tiloissa tulee voida oleskella, liikkua ja toimia esteettömästi
sekä turvallisesti. Liikuntarajoitteisen, esimerkiksi pyörätuolia käyttävän, asiakkaan tulee pystyä liikkumaan tiloissa esteettömästi. Yhteiset tilat ovat asiakastarpeeseen nähden sopivia. Tiloissa on pystyttävä järjestämään kuntouttavaa toimintaa sekä yhteisiä
tilaisuuksia. Tilojen tulee olla varustettu asiakkaiden käytettävissä olevilla, jokapäiväistä toimintaa helpottavilla apuvälineillä.
Tehostetussa palveluasumisessa yksikön tilojen tulee olla sellaiset, että hoitajan läsnäolo on helppo havaita ja asiakas kokee olonsa turvalliseksi.
Jos tilat ovat useassa tasossa, talossa on oltava hissi. Piha-alueiden tulee olla turvallisia ja kulkureittien esteettömiä. Tiloista on oltava esteetön pääsy ulkoilemaan.
Tilojen, laitteiden ja koneiden ylläpidosta sekä huollosta tulee olla kunnossapito- ja hygieniasuunnitelmat. Vastuuhenkilöt tulee olla nimetty. Vaarallisille aineille on lukittavat
säilytystilat.
Asiakkaan hallintaan ja henkilökohtaiseen käyttöön tulee luovuttaa yhden hengen
huone tai kahden hengen huoneet sekä riittävät hygienia- ja wc-tilat aluehallintoviranomaisen toimiluvan mukaisesti. Asiakkaiden yksityisyys on pystyttävä turvaamaan hoitotoimenpiteiden aikana. Yksikössä on mahdollisuus eristyksen järjestämiseen asukashuoneessa esim. epidemian tai sairaalabakteeritartunnan saaneiden hoitamiseksi.
Yhteiseen oleskelutilaan suositellaan induktiosilmukkaa.
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Asiakkaan kanssa tehdään erillinen vuokrasopimus. Palveluntuottaja huolehtii, että
asiakkaalle haetaan mahdollinen asumistuki. Vuokra ilmoitetaan euroa/neliö/kuukausi.
Asiakkaalta perittävä vuokra ei saa ylittää paikkakunnan/asuinalueen vastaavan asuinrakennuksen keskimääräistä vuokratasoa. Kiinteistökulut, sähkö ja vesi kuuluvat vuokraan.
Palveluasumisessa asukashuoneiden ja mahdollisen wc:n päivittäisesti siisteydestä
huolehditaan käyntien yhteydessä. Perusteellisemmasta, säännöllisesti tapahtuvasta
siivouksesta sekä vuosittaisesta perussiivouksesta sovitaan erikseen asiakkaan ja tämän lähiverkoston kanssa. Asiakas vastaa näistä kustannuksista itse ja voi hyödyntää
niihin kotitalousvähennystä. Yhteisten ja julkisessa käytössä olevien tilojen siisteystasosta huolehtii palveluntuottaja. Vaate- ja pyykkihuolto on asiakkaan ostettavaa lisäpalvelua, josta tehdään erillinen sopimus asiakkaan ja palveluntuottajan kesken.
Tehostetussa palveluasumisessa palveluntuottaja varmistaa siivouspalvelulla joko
omana tai ostamallaan palvelulla toiminnan vaatiman puhtaustason ylläpitäminen.
Asumisyksikössä tulee olla kirjallinen siivous- ja vaatehuoltosuunnitelma, jossa on
määritelty puhtaustaso. Palvelun laadulta edellytetään kodinomaista puhtaustasoa.
Asuintilojen ja koko kiinteistön siisteydestä sekä kunnossapidosta tulee palveluntuottajan huolehtia säännöllisesti siten, että niiden voidaan katsoa olevan jatkuvasti asianmukaisesti kunnossa. Infektio- ja erityistilanteissa siivouksen ja vaatehuollon toteutus
on muutettava hygieniaohjeistuksen mukaiseksi. Palveluntuottaja huolehtii huonekohtaisesta viikoittaisesta perusteellisemmasta siivouksesta sekä vuosittaisesta suursiivouksesta. Yhteisten tilojen siisteys ja ikkunoiden pesu kuuluvat asumisen peruspalveluun. Vaatehuoltopalvelulla huolehditaan siitä, että asiakkaiden käyttämät vaatteet
ja kodin tekstiilit pestään riittävän usein ja että ne ovat puhtaat. Vaatteiden silitys ja
pienehköt korjaustoimet tehdään tarvittaessa
Palveluntuottajalla tulee olla kirjallinen siivoussuunnitelma, jossa on määritelty puhtaustaso, vastuut, tehtävät ja siivousaikataulu. Siivoukseen kuuluvat ylläpito- ja viikkosiivous sekä vuosittainen suursiivous. Siivoussuunnitelmassa tulee ottaa huomioon
mahdolliset epidemia- ja eristystilanteet ja niihin liittyvät ohjeistukset.
5.4.1

Asiakkaan käytössä olevat kalusteet, laitteet ja välineet

Asiakashuoneet ja wc:t ovat inva-mitoitettuja. Jokaisella asiakkaalla on käytössä vähintään 15–20 m2 suuruinen huone. Tehostetussa palveluasumisessa huoneen tulee olla kalustettu sängyllä (hoivasänky tarvittaessa) ja yöpöydällä. Muutoin asiakkaat
kalustavat huoneensa itse viihtyisäksi ja turvalliseksi yhdessä sovitulla tavalla. Palveluasumisessa asukas pääsääntöisesti kalustaa huoneensa täysin.
Huoneessa/asunnossa tulee olla asiakkaan tarpeiden mukaiset turva- ym. välineet, laitteet ja järjestelmät.
Palveluyksiköstä käsin huolehditaan asiakkaan yksilöllinen apuvälineiden tarpeen arviointi sekä ohjaus ja apuvälineiden hankkimisessa avustaminen yhteistyössä fysio- ja
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toimintaterapian kanssa. Asiakasta avustetaan apuvälineiden käytössä ja palveluyksikkö vastaa välineiden kunnon tarkastuksesta.
Asiakas on oikeutettu lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalveluihin silloin, kun apuvälineen luovutuksen tarkoituksena on tukea, ylläpitää tai parantaa ihmisen toimintakykyä jokapäiväisissä toiminnoissa taikka ehkäistä toimintakyvyn heikentymistä. Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineitä ovat apuvälineiden saatavuusperusteiden mukaisesti asiakkaan tarvitsemat yksilölliset ja henkilökohtaiseen käyttöön tulevat apuvälineet. Ne myönnetään lääketieteellisin perustein ikäihmisten palveluiden fysio – ja/tai
toimintaterapeutin tekemän apuvälinearvioon jälkeen.
Mikäli tehostetussa palveluasumisessa asiakas ei saa tarvittavia apuvälineitä henkilökohtaiseen käyttöönsä julkisen apuvälineyksikön kautta, palveluntuottajan edellytetään hankkivan apuvälineet, tarvikkeet ja laitteet, jos asiakkaan hoidon tarve sitä edellyttää. Tällaisia apuvälineet ovat mm. hoitosänky nousutukineen, vuodepöytä, kääntöpatjat ja liukulakanat, henkilönosturit ja liinat, yhteiskäytössä olevat suihkutuolit (myös
kallistettava malli), painehaavapatjat (vaihtuvapaineiset ja viskoelastiset) sekä asiakkaiden yhteiskäytössä olevat ulkoilupyörätuolit.
Aina, kun apuvälineen käytön tavoitteena on henkilökunnan ergonomian ja työturvallisuuden turvaaminen, vastaa apuvälineiden kustannuksista molemmissa tapauksissa
asumispalveluyksikkö itse.
Tehostetussa palveluasumisessa muistisairaiden turvallisuuteen tulee kiinnittää
erityishuomiota. Muistisairaiden yksikössä hoitoympäristön tulee olla heille soveltuva. Kodinomainen, ryhmäkotityyppinen yksikkö, jossa asiakkaiden on mahdollista vapaasti ja turvallisesti liikkua yksikön sisällä. Yksikössä tulee olla selkeä huonejako ja
yhteiset tilat. Kulunvalvonta tulee olla järjestetty muistisairaille tarkoitetussa yksikössä.
Asumisyksikön tiloista on esteetön pääsy ulkoilemaan., ja asiakkailla on halutessaan
oltava mahdollisuus ulkoilla turvallisesti päivittäin.
Lähtökohtana on, että muistisairaiden yksikön koko on enintään 13–16 asukaspaikkaa. Jos toimintayksikkö on isompi, niin se jaetaan osastoihin/soluihin edellä mainitun
kokoisiksi yksiköiksi.
Palveluntuottajalla tulee olla varattuna riittävä määrä yleisiä apuvälineitä asukasmäärää kohden asukkaiden käyttöön. Esimerkkejä apuvälineistä: sähkösängyt ja niihin liittyvien lisävarusteet kuten esimerkiksi nousutuet, kohottautumistelineet, painehaavapatjat (vaihtuvapaineiset ja viskoelastiset), pesupaarit, pyörälliset suihkutuolit, tukikahvat, WC-koroke, henkilösiirron ja noston apuvälineet kuten erilaiset potilasnostimet
liinoineen ja siirtymälaudat kuin myös ei-yksilölliset pyörätuolit (kaikki kuljetuspyörätuolit, korkeaselkäiset pyörätuolit) ja asentohoitoon soveltuvat hoitotyynyt. Palveluntuottaja vastaa edellä mainittujen apuvälineiden hankinnasta niissä tilanteissa, jolloin niitä
ei myönnetä lääkinnällisen kuntoutuksen perusteella. Palveluntuottajan itse hankkimien apuvälineiden huolto- ja puhdistusvastuu on asumisyksikössä.
Palveluntuottaja huolehtii, että asumisyksikössä on perehdytty lakiin terveydenhuollon
laitteista ja tarvikkeista (L629/201) ja Valviran määräykseen (määräys 4:2010, jossa
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ohjeistetaan terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden ammattimaista käyttäjää muun
muassa vaaratilanneilmoituksen tekemisessä).
Palveluntuottaja hankkii omalla kustannuksellaan asumisyksikköön stetoskoopin, otoskoopin, riittävän määrän verenpainemittareita, sähköimun, happirikastimen (valmiudet lisähapen antoon, sis. happiviikset ja -maskin) sekä infuusiotelineitä ja asentohoitoon soveltuvat hoitotyynyt.
Lääkäripalvelujen järjestämistä varten asumisyksikkö hankkii seuraavat pikadiagnostiikkalaitteet: Hb, CRP, INR, B-Gluk, U-Stix ja pulssioksimetri sekä huolehtii niiden kalibroinnista sekä säännöllisestä huollosta.

5.5

Ateriat

Asumispalveluissa päivittäiseen ruokailuun kuuluvat aamiainen, lounas, iltapäiväkahvi
ja välipala, päivällinen sekä iltapala. Aterioita ei saa yhdistää. Aamupäivän välipala
kuuluu energiatiheää ruokavaliota noudattaville. Lounasateria on ateria, jolla tyydytetään noin 1/3 päivittäisestä energiansaannista. Välipalaa tulee olla aina tarvittaessa
tarjolla – myös yöaikaan. Asiakkaiden yöpaasto ei saa ylittää 11:tä tuntia. Erityisruokavaliot järjestetään niitä tarvitseville asiakkaille. Asiakkaille tulee tarjota ikäihmisen makutottumuksia vastaavia, maittavia ja ravintosisällöltään iäkkäiden ravitsemussuositusten mukaisia aterioita. Suositukset löytyvät internet osoitteesta: https://www.julkari.fi/handle/10024/139415. Aterioista on tehty monipuolinen kiertävä ruokalista, joka
on asiakkaan ja omaisten nähtävillä.
Palveluntuottaja ja asiakas voivat sopia erikseen asiakkaan aterioihin mahdollisesti liittyvistä erityistoiveista (muut kuin edellä mainitut), ja palveluntuottaja voi laskuttaa niistä
asiakasta heidän keskinäisen sopimuksensa mukaisesti. Palveluntuottaja vastaa terveydenhuollon ammattihenkilöiden asukkaille määräämistä lisäravinteista. Asukas kustantaa vaikeiden sairauksien hoidossa tarvittavat kliiniset ravintovalmisteet, joista Kela
korvaa osan.
Päivittäinen ruokailu järjestetään yhteisissä tiloissa, ja asiakasta avustetaan ruokailussa tarvittaessa. Tehostetussa palveluasumisessa kiinnitetään huomiota siihen,
että pääsääntöisesti kukaan ei ruokaile vuoteessaan.
Asiakkaiden ravitsemusta ja painoa seurataan säännöllisesti ja poikkeamiin puututaan.
Asiakkaan ravitsemuksen arvioinnissa, ohjauksessa sekä käytännön hoitotyössä tulee
hyödyntää ikääntyneiden ravitsemussuosituksia. Palveluntuottajan tulee ottaa käyttöön
MNA-testi, joka tehdään aina asiakkuuden alkaessa, puolivuosittain sekä asiakkaan
tilanteen muuttuessa. Sääntökirjan liitteenä (liite 6) on MNA-testin käyttöön liittyvä toimintaohjeistus, jota tulee noudattaa. Rai-toimintakykyarvioinnissa MNA-sisällytettynä.
Ateria- ja siivouspalvelusta vastaavalla henkilöstöllä tulee olla alan pätevyysvaatimukset täyttävä koulutus. Ruoan valmistuksessa mukana olevalla henkilökunnalla on hygieniaosaamistodistus ja koko henkilöstö on perehdytetty omavalvontaan (Elintarvikelaki 13.1.2006/23). Mikäli ateriat valmistaa alihankkija, edellytetään alihankkijalta
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samoja vaatimuksia kuin palveluntuottajalta. Palveluntuottajan käytettävissä on ruokahuollon omavalvontasuunnitelma, joka sisältää henkilökunnan hygieniapassit.

5.6

Asiakastietojen käsittely, dokumentointi ja tietojärjestelmien käyttö

Kuusamon kaupunki edellyttää Effica-potilastietojärjestelmän (tai muun kaupungin perusturvalla käytössä olevan asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöä), mutta ei kiellä
myös muun potilastietojärjestelmän käyttöä. Asiakas- ja potilastietojärjestelmän käytöstä sovitaan aina erikseen ja siitä tehdään erillinen sopimus.
Palveluntuottajalla tulee olla lain edellyttämät asiakas- ja potilastiedot kirjattuna. Yksikössä tehdään asiakkaan hoidon kannalta riittävät ja asianmukaiset kirjaukset, jotka
tehdään viivytyksettä. Tietojen muodostamisessa ja käsittelyssä tulee noudattaa huolellisuutta ja hyvää tiedonhallintatapaa. Jokaisesta asukkaasta on pidettävä jatkuvaan
muotoon laadittua aikajärjestyksessä etenevää asukaskertomusta. Kaikki palvelun
kannalta tarpeelliset palvelutapahtumat on kirjattava.
Mikäli päivittäiset asiakastietokirjaukset tehdään muuhun kuin Effica-potilastietojärjestelmään, niin asiakaskohtainen hoitoyhteenveto tulee laatia omahoitajan/vastuuohjaajan toimesta kuukausittain tai aina kun asiakkaan tilanne olennaisesti muuttuu (esim.
asiakkaan siirtyessä terveyskeskuksen päivystykseen tai vuodeosastohoitoon). Lisäksi
asiakkaan rai-toimintakyvynarvioinnin aukikirjoitus hoito- ja palvelusuunnitelman päivityksen yhteydessä. Yhteenvedot kirjataan KH-Tiiv lomakkeelle. Liitteenä on vähimmäismääräohjeistus yhteenvedon sisällölle (liite 5). Asiakirjamerkinnät on allekirjoitettava. Palveluyksikön sairaanhoitajan tulee huolehtia, että asiakkaiden lääkityslehdet
ovat Efficalla ajantasaisia ja merkitä niihin päivityksen päivämäärä.
Palveluntuottajan tulee huolehtia myös HILMO-kirjaukset.
Mikäli palveluntuottajalla on käytössä sähköinen asiakastietojärjestelmä em. käytännöt
koskevat salassapidon ja tietoturvan osalta myös sähköistä asiakastietojärjestelmää.
Palveluntuottaja maksaa tarvittavat järjestelmän käyttökustannukset. Jokaisella käyttäjällä on oltava henkilökohtainen käyttäjätunnus, yhteiskäyttöisiä tunnuksia ei sallita.
Palveluntuottaja vastaa kaikista tietohallintokustannuksista, lukuun ottamatta Efficakäyttöjärjestelmää.
Kunta antaa etäkäyttöpalvelun järjestelmäänsä. Etäkäyttöpalvelun kustannuksista ja
tunnustilaukset peritään kulloinkin voimassa olevien hintojen mukainen korvaus.
Palveluntuottaja nimeää vastuuhenkilöt, jotka kunta sitoutuu kouluttamaan maksutta.
Palveluntuottajan koulutetut vastuuhenkilöt kouluttavat asumisyksikön muun henkilöstön. Muusta koulutuksesta ja kustannuksista voidaan sopia erikseen.
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Palveluntuottajalla on kirjalliset ohjeet asiakastietojen dokumentoinnista, potilasasiakirjojen ja sosiaalihuollon asiakirjojen laadinnasta, säilyttämisestä sekä salassapidosta. Kunta arkistoi asiakkaiden asiakirjat.
Palveluntuottaja vastaa siitä, että kaikki asumisyksikössä asukas- ja potilastietoja käsittelevät työntekijät palvelusuhteen laadusta riippumatta, sekä opiskelijat, sitoutuvat
kirjallisesti laissa edellytettyyn salassapitoon ja vaitiolovelvollisuuteen. Tämä tarkoittaa
sitä, että työntekijät ja opiskelijat eivät luovuta yksityisestä henkilöstä saamiaan tietoja
ulkopuolisille ja että sitoumus on voimassa senkin jälkeen, kun he eivät ole palveluntuottajan palveluksessa tai harjoittelupaikassa.
Palveluntuottaja vastaa myös siitä, että asukkaan tietoja pääsevät käsittelemään vain
ne henkilöt, joiden työtehtävien kannalta se on välttämätöntä ja jotka ovat allekirjoittaneet salassapitositoumuksen.
Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan laissa säädettyä salassapito- ja vaitiolovelvollisuutta sekä tietosuojasta ja tietoturvasta annettuja säännöksiä ja palveluntuottajalla
on tietosuoja-asioista vastaava nimetty henkilö. Asumisyksikköön on laadittu tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuojaseloste. Tietosuoja-asetuksen tarkoittaman asiakasrekisterin pitäjänä toimii kunta.
Asiakirjat on laadittava, säilytettävä ja dokumentoitava lain sosiaalihuollon asiakkaan
asemasta ja oikeuksista sekä tietosuoja-, arkisto- ja potilaslakien (Laki sosiaalihuollon
asiakasasiakirjoista (254/2015) ja Potilasasiakirja-asetus (298/2009), Asiakastietolaki
(159/2007) tai niiden perusteella annettujen määräysten säätämällä tavalla.
Myös asiakirjojen hävittämisessä on noudatettava arkistolakia niin, että asiakirjojen tietosuoja on varmistettu. Syntyneisiin asiakirjoihin, niiden säilytykseen ja luovutukseen
sovelletaan lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta, muita henkilötietojen käsittelyä koskevia säännöksiä sekä kunnan antamia ohjeita.
Asukkaiden hoitosuhteiden päättymisen jälkeen asukasta koskevat paperimuotoiset
asiakirjat toimitetaan kunnan erikseen annetun ohjeistuksen mukaisesti. Palveluntuottaja poistaa kaikki asukkaan tiedot omasta rekisteristään.
Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan kunnan antamia ohjeita, jotka koskevat potilastietojen tai asiakastietojen laatimista, ylläpitoa ja luovuttamista. Palveluntuottaja ja
kunta sitoutuvat antamaan toisilleen tarpeellisia tietoja asukkaista ja tehtäväalueeseen
liittyvästä toiminnastaan, sen muutoksista ja kehittämissuunnitelmista.

5.7

Omavalvonta ja laadunhallinta

Palveluntuottajalla tulee olla yhdessä henkilöstön kanssa laadittu lakisääteinen omavalvontasuunnitelma, jota päivitetään vähintään kerran vuodessa yhdessä henkilöstön
kanssa. Omavalvonnasta vastaava henkilö on nimetty. Omavalvontasuunnitelmaan
palveluntuottaja on määritellyt ja dokumentoinut laatuvaatimuksensa sekä keskeiset
laatutavoitteensa suhteessa tarjottavaan palveluun ja toimintaansa nähden.
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Omavalvontasuunnitelma sisältää toiminta-ajatuksen, toimintasuunnitelman ja toimintaa ohjaavat arvot. Näiden lisäksi omavalvontasuunnitelman tulee sisältää vähintään
kaikki ne asiat, mitkä löytyvät Valviran mallista sosiaalihuollon omavalvontasuunnitelmasta. Omavalvontasuunnitelma on asumisyksikössä asukkaiden ja omaisten tiedossa, julkisesti yksikössä näkyvillä ja palveluntuottajan ylläpitämillä kotisivuilla internetissä.
Palveluyksikön tehtävänä on huolehtia asiakkaiden itsemääräämisoikeuden säilyttämisestä, oikeudenmukaisuudesta ja hyvästä kohtelusta sekä yksilöllisyyden ja turvallisuuden takaamisesta. Vastuu tästä on sekä palveluntuottajalla että toimintayksikön vastaavalla johtajalla. Palveluyksikön on huolehdittava siitä, että jokaisen asiakkaan yksilölliset tarpeet otetaan huomioon ja niihin vastataan.
Palveluntuottaja on määritellyt kirjallisesti toimintaa ohjaavat arvot, laatuvaatimukset ja
keskeiset laatutavoitteet sekä niiden seuranta- ja arviointisuunnitelman, joka on palvelujen laadun hallinnan ja palvelutoiminnan kehittämisen väline. Myös vastuuhenkilöt tulee olla nimettyinä, ja näiden henkilöiden vastuut ja valtuudet (tehtävänkuvat) tulee olla
kirjallisesti määriteltyinä. Toiminta-ajatus ja toimintaperiaatteet perustuvat asukkaan
voimavarojen tunnistamiseen, toimintakyvyn edistämiseen ja tukemiseen sekä asukkaan mahdollisuuteen elää omannäköistä elämää. Toiminta-ajatuksessa huomioidaan
asukkaan läheisten mahdollisuus osallistua asukkaan elämään. Koko asumisyksikön
henkilöstö on sitoutunut arvoihin ja toiminta-ajatukseen.
Palveluyksikössä käytetään yleisesti hyväksyttyjä suosituksia, kuten Käypä hoito- ja
THL:n -suositukset sekä Sairaanhoitajan käsikirja.
Palveluntuottajan tulee kerätä asiakaspalautetta, joka myös dokumentoidaan. Palveluntuottajan tulee hyödyntää palautetta toimintansa kehittämisessä. Palveluntuottaja
luovuttaa kunnalle tiedot suorittamistaan asiakaspalautekyselyistä. Omavalvontasuunnitelmassa on kirjallinen kuvaus asumisyksikön asiakaspalautekäytännöstä.

6

LIITTEET
Liite 1. Prosessi- ja kustannusvastuutaulukko
Liite 2. Tehostetun palveluasumisen ehdottomat laatuvaatimukset
Liite 3. Ohje tiedoston liittämiselle Effica-tietojärjestelmään
Liite 4. Vajaaravitsemuksen toimintamalli MNA-ohjeistus
Liite 5. Yhteenvetokirjauksen runko
Liite 6. Valviran ohjeistus välittömästä ja välillisestä asiakastyöstä
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Liite 1. Prosessi- ja kustannusvastuut (tehostettu palveluasuminen)
PROSESSIVASTUU (mainintoja myös kustannusvastuun jakautumisesta)
VASTUUTAHO
Kunta
Palveluntuottaja
Toiminta/Organisointi
Toiminnan suunnittelu
Asukkaiden sijoittamisprosessi
Toiminnan johtaminen
Henkilöstö
Henkilöstön kelpoisuus, rakenne ja
henkilöstömitoitus 24/7
Henkilöstön osaaminen ja perehdyttäminen
Henkilöstön työhyvinvointi
Palvelun sisältö
Palvelu- ja hoitosuunnitelman laadinta ja ylläpito

x
x
x
x
x
x
x

Hoiva, huolenpito ja arkikuntoutus
Saattohoito

x

Asukas ja/tai hänen edustajansa osallistuu suunnitelman laadintaan ja päivittämiseen. Vastuu laadinnasta
ja päivittämisestä on asukkaan omahoitajalla ja viimekädessä yksikön lähiesimiehellä. Kunnan palveluohjaajalla on oikeus osallistua
päivittämiseen.

x
x

X

Asukkaiden päivittäisen hoidon ja
palvelutarpeen arviointi suunnittelu
ja dokumentointi
Asukkaiden aseman ja edun valvonta (Esim. Kelan etuudet)
Asukkaiden virkistystoiminta ja ulkoilu

x

Asukkaiden ravitsemus ja ateriapalvelu

x
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LISÄTIETOJA
Asukas

Palveluntuottaja vastaa
asukkaan saattohoidosta
yhdessä terveydenhuollon
lääkärin ja Kotisairaalan
kanssa.

x
x
x

Palveluntuottaja järjestää
virkistystoimintaa ja ulkoilua
asiakkaille säännöllisesti
Palveluntuottaja vastaa erityisruokavalioiden sekä terveydenhuollon ammattihenkilön määräämien lisäravinteiden aiheuttamista kustannuksista. Asukas kustantaa
vaikeiden sairauksien hoidossa tarvittavat kliiniset ravintovalmisteet, joista Kela
korvaa osan.
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Terveyden ja sairaanhoidon palvelut
Sairaudenhoidosta huolehtiminen ja
pitkäaikaissairauksien osalta esim.
insuliinipistosten pistäminen, verensokerimittaus yms. toimet
Lääkäripalvelut

x

x

Laboratoriopalvelut

x

Lääkkeiden jako annoksiksi/koneellinen annosjakelu
Asukaskohtaiset lisäpalvelut

x

x
x

x

x

Asukaskohtaiset kuljetukset
Mahdolliset laatujärjestelmät
Asukaskohtaiset asiakas- ja potilasasiakirjat
Turvallisuus- ja ympäristöjärjestelmät
Sähköinen hoitajakutsujärjestelmä

x
x

x

Asiakirjat ovat salassa pidettäviä. Palveluntuottajaa sitoo kunnan sääntökirjojen
mukainen ohjeistus.

x

Palveluntuottaja vastaa hälytysjärjestelmän hankinnasta ja kustannuksista.
Palveluntuottajalla on omat
nimetyt järjestelmän vastuuhenkilöt/pääkäyttäjät

Ovien lukitusturvallisuus, sähköinen
kulunvalvonta

x

Palo-, pelastus- ja poikkeusolojen
valmiussuunnitelma sekä riskienhallinta
Asuminen ja tilat
Tilojen kunnossapito
Kiinteistön ja irtaimiston vakuutukset

x
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Asukkaat ovat julkisen terveydenhuollon piirissä samoin kuin kotona asuvat
henkilöt. Yksikössä käy
säännöllisesti terveyskeskuksen lääkäri. Palveluntuottajan henkilöstö sitoutuu
työskentelemään toimivaa
yhteistyötä varmistaen.
Palveluntuottaja huolehtii
näytteiden ottamisesta, välineistä ja kuljetuskustannuksista. Perusterveydenhuolto
vastaa analysoinnin kustannuksista.
Asukas vastaa lääkkeidensä
kustannuksista.
Asukas kustantaa itse mm.
silmälääkärin, hammaslääkärin, kampaajan, jalkahoitajan ja fysioterapian palvelut. Palveluntuottaja avustaa
palvelun saamisessa.
Palveluntuottaja järjestää
kuljetuksen, asiakas vastaa
matkakuluista.

x
x

x

Palveluntuottaja vastaa kiinteistön ja oman irtaimiston
vakuuttamisesta.
Asukas vastaa oman irtaimiston vakuuttamisesta
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Vastuuvakuutukset
Vuokrasopimus, sisältää veden, sähkön ja lämmityskulut

x
x

Siivoushuolto

X

Pyykkihuolto

x

Asukasturvallisuudesta vastaaminen
Asiakasmaksut
Asiakasmaksupäätökset, palvelusetelinarvo
Asukkaan rahavarojen hoitaminen

x

x

Asukkaan vuokraan on jyvitetty tietty osuus asukkaiden
käytöstä olevista yhteisistä
tiloista
Palveluntuottaja huolehtii
omien ja asukastilojen siivoushuollosta.
Asukkaan kanssa sovitaan
vaativien tekstiilien huollosta
ja asiakas vastaa näistä
kustannuksista. Perus- ja
eristyspyykin huollosta vastaa palveluntuottaja. Palveluntuottaja huolehtii yksikössä tapahtuvaa pyykkihuoltoa varten olevasta laitteistosta (mm. pesukone,
kuivausrumpu)

x

x

Asiakasmaksujen laskutus

x

x

Vuokra

x

Hoitopäivien laskutus

x

Palveluntuottajalla on toimintaohje rahavarojen käsittelystä
Palveluntuottaja laskuttaa
asukasta
Palveluntuottaja laskuttaa
asukasta, Kotirannassa
vuokran perii Kuusamon
Vuokratalot Oy.
Palveluntuottaja laskuttaa
kuntaa PSOP-järjestelmän
kautta

Laatu
Laatujärjestelmä
Asukastyytyväisyys, asiakaspalautejärjestelmä

x
x

x

Palvelutuotteen laadun arviointi ja
seuranta

x

x

Laatupoikkeamien käsittely, seuranta ja raportointi
Valvonta lainsäädännön sekä Valviran ja Avin valvontaohjeiden mukaan.
Laadun ja toiminnan seurantapalaverit

x

x

: Asumisen sääntökirja

x
x

x

x

Kunta valvoo palveluntuottajaa. Palveluntuottaja vastaa
omavalvonnasta. Asukas
osallistuu kunnan Palveluntuottajalta edellyttämiin asiakas- ja muihin kyselyihin.
Palveluntuottaja raportoi
laatupoikkeamista kunnalle.
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KUSTANNUSVASTUUTAULUKKO
Asuminen ja tilat

Rakennuksen yhteiskäytössä ja yleiset tilat
Vuokra, siivouspalvelu, kiinteistöhuolto,
energia, jätehuolto, ulkoalueiden hoito, talotekniikka

VASTUUTAHO
Kunta
Palveluntuottaja
x

x

Yleisten tilojen kalusteet, laitteet (myös tvlaitteet). Myös terassi-, parveke- ja ulkoalueet kalusteineen. Astiasto.
Yhteiskäytössä olevat apuvälineet, asunnoissa olevat kiinteät apuvälineet, tukikahvat sekä hoitotyön ergonomian kannalta
tarpeelliset apuvälineet (määritelty tarkemmin laatuvaatimuksissa)
Lääkäripalvelujen järjestämistä varten asumisyksikkö hankkii seuraavat pikadiagnostiikkalaitteet: Hb, CRP, INR, B-Gluk, U-Stix
ja pulssioksimetri. Edellä mainittujen välineiden kalibrointi – ja huoltovastuu.
Lääkäripalvelujen järjestämistä varten asumisyksikkö hankkii myös stetoskoopin,
otoskoopin, riittävän määrän verenpainemittareita, sähköimun, happirikastimen
(valmiudet lisähapen antoon, sis. happiviikset ja -maskin) sekä infuusiotelineitä. ja
asentohoitoon soveltuvat hoitotyynyt.
Tietoverkot (langallinen/langaton)
Etäyhteys Efficaan

x

Jos asunnossa oma
terassi, asukas kalustaa itse

x

x

x

x
x

x

Puhelimet

x

Päivä- ja aikakauslehdet

x

Kiinteistön kaapelimaksut ja lupamaksut
IT-laitteet ja ohjelmistot
Rai-tietojärjestelmä

x
x
x

Rai-tietojärjestelmän käytön osaamisen
varmistaminen ja koulutus

LISÄTIETOJA
Asukas

x

Kunnan ohjeistuksen
mukaisesti

Palveluntuottajalla on
käytössään joko oma
RAI-tietojärjestelmä tai
se voi liittyä kunnan
RAI-järjestelmään
kuusamolaisten asukkaiden osalta. Kunta
ei peri käyttökustannuksista.

x

KUSTANNUSVASTUU – ASUKKAIDEN YKSITYISTILAT
VASTUUTAHO

: Asumisen sääntökirja

LISÄTIETOJA
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Kunta
Vuokra (sisältää vähintään lämmityksen ja
veden sekä jyvitettyjä osuuksia mm. yhteisten asuintilojen kustannuksista)
Asukashuoneen sänky, asiakkaan hoivan
tarpeiden mukaisesti myös sähkösäätöinen hoitosänky + hygieniapatja + huolto
Pelastuslakanat
Vuode- ja liinavaatteet
Siivous ja puhtaanapito
Vakuutukset

Palveluntuottaja

Asukas
x

x
x
x
x
x

Kalusteet, verhot ja matot, irtaimisto

x

Radio, TV, tietokone

x

Palveluntuottajan vakuutukset eivät kata
asukkaiden henkilökohtaiselle omaisuudelle aiheutuneita vahinkoja, mikäli vahinko
ei ole aiheutunut palveluntuottajan toimesta, jolloin palveluntuottaja on korvausvelvollinen.
Asukas tuo pääsääntöisesti oman irtaimistonsa. Asukas vastaa
henkilökohtaisesta irtaimistostaan.
Asukas voi halutessaan tuoda huoneeseensa radion, television

KUSTANNUSVASTUU – PALVELUNTUOTTAJAN HENKILÖSTÖN TILAT

Sosiaalitilat
Toimistohuoneet

VASTUUTAHO
Kunta
Palveluntuottaja
x

LISÄTIETOJA
Asukas

x

KUSTANNUSVASTUU – AINEET JA TARVIKKEET

Yksikön tilojen siivous, pesu- ja puhdistusaineet sekä siivousvälineet
WC- ja käsipyyhepaperit
Hoivaan ja huolenpitoon tarvittavat välineet
Ensiaputarvikkeet ja -välineet
Peruspeseytymisvälineet; nestesaippua,
shampoo ja hoitoaine, pesuvoide, pesulaput, pefletit

: Asumisen sääntökirja

VASTUUTAHO
Kunta
Palveluntuottaja
X

LISÄTIETOJA
Asukas

X
x
x
X

x

Asukas kustantaa
henkilökohtaiset hygienia-tarvikkeensa
(myös vasemmalla
mainitut, mikäli ei
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halua käyttää yksikön
tarjoamia)
Henkilökunnan ja vierailijoiden käsidesinfektio- ja käsipesuaineet sekä suojaimet
Lääkkeet ja henkilökohtaiset hoitotarvikkeet

x
x

Inkontinessisuojat

x

Asukkaiden henkilökohtaiset apuvälineet

x

: Asumisen sääntökirja

x
x

Asukas maksaa lääkkeet ja esim. haavanhoitotarvikkeet, mikäli
ei saa niihin ilmaistarvikeoikeutta
Kunnan ohjeistus ilmaisjakelusta, muutoin asukas kustantaa
Mikäli kunnan ohjeistuksen mukaiset
myöntämisperusteet
täyttyvät, muutoin palveluntuottajan kustantamana
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Liite 2. Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen ehdottomat laatuvaatimukset
Laatutekijät on ryhmitelty seuraavasti:
1. Asiakkaalle annettavan palvelun laatuvaatimukset
2. Johtamiselle, henkilöstölle ja osaamiselle asetetut laatuvaatimukset
3. Laadunhallinnalle ja omavalvonnalle asetetut laatuvaatimukset
4. Tiloille, laitteille ja välineille asetetut laatuvaatimukset
5. Turvallisuuteen asetetut vaatimukset
6. Laskutukseen, raportointiin ja valvontaan asetetut laatuvaatimukset
7. Asiakastietojen käsittelyyn ja dokumentointiin sekä arkistointiin asetetut laatuvaatimukset
1. Asiakkaalle annettavan palvelun laatuvaatimukset
Asiakkaalle annettavien palvelujen tulee olla suunnitelmallisia ja tavoitteellisia. Asiakkaan omia voimavaroja tuetaan ja palvelu perustuu yksilöllisiin tarpeisiin. Asiakassuhteissa noudatetaan luottamuksellisuutta ja asiakkaan oikeutta hyvään palveluun ja kohteluun sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mukaisesti (812/2000). Lähtökohtaisesti asukas asuu asumisyksikössä elämänsä loppuun saakka.
Yksikössä on yhteisesti keskusteltu, mitä toimintakykyä tukevalla ja osallistavalla työotteella ymmärretään, miten sitä yksikössä toteutetaan ja arvioidaan. Sovittu menettelytapa on myös kirjattu. Toimintakykyä tukevan työotteen tulee kattaa kaikki toimintakyvyn ulottuvuudet.

1.1.

1.2.
1.3.

1.4.
1.5.
1.6.

1.7.
1.8.

Hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelma
Yhteistyössä asiakkaan ja hänen omaistensa/läheistensä kanssa laaditaan hoito-, palveluja kuntoutussuunnitelma kuukauden kuluessa siitä, kun asukas on saapunut asumisyksikköön. Tätä varten järjestetään neuvottelu asumisyksikössä. Suunnitelman allekirjoittaa
asukas ja/tai hänen asioidensa hoitaja ja hoitoon osallistuvat tahot.
Suunnitelma tehdään asukkaan monipuolisessa tarpeen arvioinnissa (RAI) esiin tulleiden
tarpeiden, voimavarojen ja riskitekijöiden pohjalta, ja siinä huomioidaan asukkaan yksilölliset fyysiset, psyykkiset, sosiaaliset ja kognitiiviset voimavarat ja tarpeet.
RAI:n lisäksi asukkaan toimintakyvyn arvioinnissa käytetään tarvittaessa havainnoinnin ja
haastattelun lisäksi ikääntyneille soveltuvia mittareita: Mini Nutrional Assestmen (MNA),
myöhäisiän depressioseula (GDS-15), Mini Mental State Examination (MMSE-testi) sekä
FRAT kaatumisvaaran mittaria.
Suunnitelmaan kirjataan palvelun ja kuntoutuksen tavoitteet ja keinot tavoitteiden saavuttamiseksi. Suunnitelma on asukkaan tarpeista lähtevä, yksilöllinen ja se sisältää mitattavissa
olevat tavoitteet.
Suunnitelma sisältää vähintään tavoitteet ja toimenpiteet asukkaan liikuntakyvyn ja aktiivisuuden ylläpitoon, ulkoiluun sekä hyvään ravitsemukseen. Suunnitelmassa huomioidaan
asukkaan hyvä perushoito, sairauksien hyvä hoito sekä suun ja hampaiden terveydenhoito.
Asukkaiden elämähistoriaan tutustutaan ja hänen kanssaan keskustellaan tavoista ja tottumuksista. Toiminnassa huomioidaan asukkaan itsemääräämisoikeuden vahvistaminen
sekä yksilöllinen osallistuminen palvelujen suunnitteluun. Asukkaat saavat elää tottumallaan päivärytmillä kuitenkin niin, ettei heidän terveytensä vaarannu. Tiedot kirjataan ja säilytetään asukkaan asiakirjoissa.
Asukkaan vakaumusta kunnioitetaan ja hänen hengellisestä hyvinvoinnistansa huolehditaan. Hänen henkilökohtaisista asioista puhumiseen on hänen lupa.
Asukkaalle annetaan mahdollisuus ilmaista hoitotahto, joka käsittää asukkaan toivomukset
omasta hoidostaan. Hoitotahto kirjataan asukkaan asiakirjoihin.
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1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.

1.14.

1.15.
1.16.
1.17.
1.18.

1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.
1.24.
1.25.
1.26.
1.27.

1.28.

Itsemääräämisen rajoittamisen toimenpiteistä ja niiden aina määräaikaisesta käytöstä keskustellaan aina asukkaan/omaisen kanssa ja päätöksen niiden käytöstä ja käytön aikaisesta seurannasta tekee lääkäri. Edellä mainitut dokumentoidaan asukkaan asiakirjoihin.
Palveluntuottaja kuvaa omavalvontasuunnitelmassa asukkaiden hyvää kohtelua, asukkaan
osallisuutta, itsemääräämisoikeuden vahvistamista ja rajoittamista koskevat periaatteet ja
käytännöt.
Asukkaalle on nimetty vastuuhoitaja heti asiakkaan saavuttua asumisyksikköön ja asiakas
sekä omainen/läheinen ovat tietoisia kuka vastuuhoitaja on ja mitä hänen tehtäviinsä kuuluu.
Vastuuhoitajan tehtäväkuva on määritelty kirjallisesti. Hän toimii tarvittaessa vanhuspalvelulain tarkoittamana vastuutyöntekijänä.
Hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelman ajantasaisuus tarkistetaan ja arvioidaan puolivuosittain ja aina asukkaan hoidon tarpeen muuttuessa. Palvelutarpeen muuttuessa kunnan edustaja voi olla mukana suunnitelman laadinnassa. Suunnitelman tarkastus ja RAIarvioinnin tekeminen samanaikaisesti on suositeltavaa.
Asiakastiedot kirjataan sähköiseen muotoon. Kirjaaminen on asiakkaan toimintakykyä kuvailevaa ja arvioivaa sekä perustuu palvelu- ja hoitosuunnitelmassa esitettyihin yksilöllisiin
tavoitteisiin ja keinoihin. Omahoitaja kirjaa Efficalle KH-TIIV lehdelle asukkaasta kuvailevan
tiivistelmän kuukausittain.
Asukkaan edunvalvonta
Henkilökunta huolehtii yhdessä asukkaan omaisen/edunvalvojan kanssa siitä, että asiakas
saa hänelle kuuluvat julkiset etuudet kuten Kelan hoitotuki ja asumistuki sekä sosiaali- ja
terveyspalvelut.
Asukasta avustetaan henkilökohtaisten tarvikkeiden hankinnassa yhdessä omaisten
kanssa.
Henkilökunta huolehtii yhteistyössä omaisten kanssa siitä, että asiakkaalle ryhdytään hankkimaan edunvalvojaa, jos asiakkaan toimintakyky ja etu sitä vaatii.
Asumisyksikössä on kirjallinen ohje, miten asukkaiden käteisvarojen hoito järjestetään.
Asukkaan käteisvarojen säilytys on lukollisessa kaapissa, ja varojen käytöstä pidetään kirjallista seurantaa. Käteisvarojen käyttö ja – hoito täytyy olla asukkaan edunvalvojan/asioiden hoitajan hyväksymää.
Palveluntuottajalla on kirjallinen ohjeistus menettelytavoista, miten asiakkaiden kaltoinkohteluun puututaan.
Merkityksellinen ja mielekäs elämä
Asiakastyössä ja asukkaan avustamisessa hyödynnetään asiakkaan omia voimavaroja ja
tuetaan omatoimisuutta toimintakykyä ylläpitävällä työotteella.
Asukkaan henkilökohtaisesta hygieniasta, hampaiden ja ihonhoidosta huolehditaan päivittäin.
Asukkailla on mahdollisuus peseytyä vähintään kerran viikossa saunassa tai suihkutiloissa.
Hoitotoimenpiteiden aikana asukkaan yksityisyys turvataan.
Asumisyksikön toiminta tukee asukkaiden arjen osallisuutta ja mahdollistaa yhteisöllisyyttä.
Asumisyksikössä heräämis- ja nukkumaanmenoajat ovat joustavat. Aamiaista ja iltapalaa
voi saada joustavasti.
Asukkaan kanssa on sovittu, millä tavalla henkilökunta/vieraat voivat tulla hänen huoneeseensa.
Asukkaat voivat osallistua oman arkensa suunnitteluun ja toteutukseen. Asumisyksikön toimintaan kuuluvat asukaskokoukset/yhteisökokoukset. Kokouksista tehdään muistio ja kokoukset raportoidaan asumisyksikön toimintakertomuksessa.
Asumisyksikössä on laadittu viikko- ja vuosiohjelma asukkaille järjestettävistä tapahtumista
ja juhlista. Ohjelma on nähtävillä asumisyksikön ilmoitustaululla tai vastaavalla. Kalenterivuoden mukaiset juhlapyhät, merkkipäivät ja vanhustenviikko huomioidaan yksikön toiminnassa.
Asukkaalla on mahdollisuus osallistua yllä mainittujen tapahtumien ja juhlien valmisteluun
ja järjestämiseen
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1.29.

1.30.
1.31.

1.32.
1.33.
1.34.
1.35.
1.36.
1.37.
1.38.

1.39.

1.40.

1.41
1.42.

1.43.
1.44.

1.45.
1.46.

Asukkaille järjestetään toiminnallisia ja/tai keskusteluryhmiä sekä viriketoimintaa vähintään
arkipäivittäin. Toiminnan tavoitteena on ylläpitää ja parantaa asukkaiden kognitiivista,
psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä, lisäksi myös fyysistä. Asukkaille järjestetään juuri
heidän tarpeilleen soveltuvia liikuntaryhmiä.
Asukkailla on mahdollisuus osallistua liikuntaan, virkistys- ja päivätoimintaan. Asukkailla on
henkilökohtainen liikunta-, ulkoilu- ja päivätoimintaohjelma, joka on asukkaiden ja omaisten
nähtävillä.
Asumisyksikössä huolehditaan asukkaiden ulkoilusta. Ulkoilu on toteutettava turvallisesti
vähintään viikoittain. Ulkoiluun liittyvät toivomukset tulee sisältyä asukkaan suunnitelmaan.
Asumisyksikössä on kirjallinen suunnitelma asukkaiden ulkoilun toteuttamisesta ja seurannasta. Ulkoilujen toteutumista seurataan ja ulkoilutuokiot dokumentoidaan.
Asumisyksikkö hyödyntää omia tai paikallisen vapaaehtoistoiminnan antamia mahdollisuuksia asukkaiden arjen rikastuttamisessa.
Asumisyksikössä on vapaat vierailuajat.
Asukkaan kodin siisteydestä huolehditaan ja tarpeellinen liinavaate- ja vaatehuolto järjestetään.
Yhteistyö omaisten ja läheisten kanssa
Omaisia rohkaistaan ja tuetaan ylläpitämään yhteyksiä asukkaaseen ja osallistumaan asumisyksikön toimintaan ja arkeen.
Omaisilla on mahdollisuus saada henkilöstöltä ohjausta, jotta he pystyvät halutessaan
osallistumaan läheisensä hoitoon.
Asumisyksikössä on kirjallinen suunnitelma ja käytäntö, miten ja milloin omaisille tiedotetaan asukkaan asioista.
Omaisille ja läheisille annetaan tietoja asukkaan terveydentilasta asukkaan suostumuksella. Mikäli sairaus tai henkisen toimintakyvyn vajavuus estää oman mielipiteen muodostamisen, mielipidettä/tahtoa selvitetään yhteistyössä laillisen edustajan tai asukkaan ensisijaiseksi määritellyn asioidenhoitajan kanssa.
Asukkaiden omaisille järjestetään omaistapaamisia/-yhteistyötapaamisia vähintään kahdesti vuodessa. Kunnan edustajalla on mahdollisuus osallistua tilaisuuteen. Omaisilta kerätään säännöllisesti palautetta. Palautteet ja mahdolliset toimenpiteet dokumentoidaan ja
niistä tehdään yhteenveto toimintakertomukseen vuosittain.
Asumisyksikkö järjestää tarvittaessa asukkaan kuljetuksen ja saattajan sosiaali- ja terveyspalveluihin. Kannustetaan myös omaisia/läheisiä olemaan mukana asukkaan arjen tukemisessa. Kuljetuskustannuksista asiakas maksaa itse.
Ravitsemus
Palveluntuottajan ilmoittaman hoivavuorokauden hintaan sisältyy myös asukkaalle järjestetyt ateriapalvelut.
Tehostetun palveluasumisen asukkaille kuuluu ruokailun osalta täysihoito, johon sisältyy
aamiainen, lounas, päiväkahvi, päivällinen ja iltapala (5 ruokailukertaa päivässä, tasaisesti
ryhmiteltynä). Lounaan ja päivällisen väli on vähintään viisi tuntia. Aterioiden suunnittelussa ja valmistelussa sovelletaan iäkkäiden ravitsemuksesta annettuja ohjeita.
Aterioista on tehty monipuolinen 4-6 viikon kiertävä ruokalista, joka on asukkaan ja omaisen nähtävillä. Asukkaalla on oikeus osallistua ruokalistan laadintaan. Ruokailuajat on
määritelty ja ne ovat myös asukkaiden ja omaisten nähtävillä.
Erityisruokavaliot järjestetään niitä tarvitseville asukkaille. Energiatiheää ruokavaliota noudattaville tarjotaan aamupäivän välipala muiden aterioiden lisäksi. Palveluntuottaja vastaa
terveydenhuollon ammattihenkilöiden asukkaille määräämistä lisäravinteista. Asukas kustantaa vaikeiden sairauksien hoidossa tarvittavat kliiniset ravintovalmisteet, joista Kela korvaa osan.
Ruokailutilanteiden tulee olla miellyttäviä, kiireettömiä, asukkaiden omatoimista selviytymistä ja sosiaalista kanssakäymistä tukevia. Asukkaita tulee avustavaa heidän tarpeiden
mukaisesti ruokailussa.
Elämän loppuvaiheessa ruoan mielihyvää tuottava vaikutus on tärkeää. Mieliruokia ja juomia tarjotaan usein ja pieninä annoksina.
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1.47.
1.48.
1.49.
1.50.

1.51.

1.52.
1.53.
1.54.
1.55.
1.56.
1.57.
1.58.
1.59.
1.60.
1.61.
1.62.
1.63.

1.64.
1.65.

1.66.

Asukkaiden painoa seurataan säännöllisesti ja poikkeamiin puututaan; MNA-testin (ravitsemustestin) mukaisesti. Ravitsemustilassa tulleisiin poikkeamiin puututaan välittömästi.
Asumisyksikössä on menettelytavat heikkokuntoisten asukkaiden riittävästä nesteiden ja
ravinnonsaannin turvaamisesta. Asukkaiden yöpaasto ei saa ylittää 11 tuntia.
Asukkaiden suun terveydestä huolehditaan puhdistamalla hampaat, proteesit ja suun limakalvot päivittäin.
Asumisyksikössä on kirjallinen elintarvikkeiden omavalvontasuunnitelma. Ruuan valmistuksessa mukana olevalla ja helposti pilaantuvia elintarvikkeita käsittelevällä henkilöstöllä on
hyväksytty hygieniapassi.
Terveyden ja sairaanhoidon toteuttaminen yksikössä
Asumisyksikön asukkaat ovat julkisen perusterveydenhuollon asiakkaita samoin perustein
kuin kotona asuvat henkilöt. Asukkaiden terveyden edistämisestä huolehtii asumisyksikön
henkilöstö yhdessä muun terveydenhuollon henkilöstön esim. jalkojenhoitajan, ravitsemusterapeutin, fysio- ja toimintaterapeutin ja diabeteshoitajan kanssa.
Asumisyksikössä käy kunnan perusterveydenhuollon lääkäri.
Asukkaan terveydentilaa seurataan ja arvioidaan. Sairauksien hoito toteutetaan lääkärin
ohjeiden mukaisesti.
Asumisyksikössä seurataan asukkaiden päivystyskäyntien ja vuodeosastovuorokausien
määrää.
Asumisyksikön vastuulla on huolehtia, että asukas saa tarvitsemansa yksilölliset apuvälineet ja/tai omahoitotarvikkeet.
Asukkaat saavat kunnan laatiman ohjeistuksen mukaisesti tarvitsemansa vaipat ja hoitonsa vaatimat hoitotarvikkeet kunnan kustantamana.
Asumisyksikössä on osaamista ja noudatetaan Käypä – hoitosuositusten mukaisia ohjeita
inkontinenssin hoidossa ja kontinenssikyvyn tukemisessa.
Asumisyksikössä osataan ehkäistä painehaavaumien syntyminen ja tästä on kirjalliset ohjeet henkilökunnalle.
Yksiköllä on kirjalliset hygieniaohjeet erityistilanteisiin. Hygieniasta vastaava henkilö on nimetty.
Kaatumisten ehkäisyyn on olemassa olevat ohjeet. Onnettomuudet ja kaatumiset dokumentoidaan, seurannasta ja tehdystä ehkäisevistä toimenpiteistä tehdään yhteenveto, joka
toimitetaan kunnalle toimintakertomuksen liitteenä.
Suun terveydenhuollon palvelut järjestetään kaikille asukkaille yhteistyössä julkisen tai yksityisen sektorin kanssa. Tarvittaessa asukkaalle varataan aikaa jatkotoimenpiteisiin. Asukas maksaa suun terveydenhuollon kustannukset itse.
Asumisyksikön on huolehdittava, että asukkaalla on mahdollisuus saada lääkärin tutkimukset ja hoito äkillisissä sairaustilanteissa oman yksikön lääkärin ja/tai Kuusamon terveyskeskuksen päivystyksen ja Kotisairaalan kanssa.
Asumisyksikön hoitohenkilökunta seuraa hoitotilanteissa asukkaan terveydentilaa, vointia
ja siinä tapahtuvia muutoksia päivittäin ja kirjaa seurannan tulokset asukastietoihin. Kirjaamisen tulee tapahtua Effica-järjestelmään silloin, kuin asukkaan hoitoon osallistuu tiiviisti
terveyskeskus ja kotisairaala. Asukasta kuullaan ja muutostarpeisiin reagoidaan mahdollisimman pian. Kirjaamisen sisältö on kuvailevaa ja arvioivaa suhteessa asetettuihin hoitotyön tavoitteisiin.
Asumisyksikkö vastaa asukkaiden tarvitsemien laboratorionäytteiden ottamisesta ja niiden
kuljettamisesta tutkittavaksi ja varmistaa, että vastaukset tulevat tulkituksi ja jatkohoito-ohjeet otetaan huomioon.
Asumisyksikössä huolehditaan perussairaanhoidolliset toimenpiteet kuten painon- ja verenpaineen sekä verensokerin ja Inr-mittaukset, haava- ja avannehoidot (myös Peg-mahalaukkuavanne) kotihoito-ohjeiden mukaisesti. Asukkaan painoa ja verenpainetta seurataan
säännöllisesti vähintään kerran kuukaudessa. Asukkaan hengitystä helpotetaan tarvittaessa hapella ja imulla.
Psyykkistä toimintakykyä seurataan ja mitataan. Hoitohenkilökunta tunnistaa masennuksen
ja depression sekä osaa hoitaa niitä.
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1.67.

1.68

1.69.
1.70.

1.71.

1.72.
1.73.

1.74.

1.75.

1.76.

1.77.
1.78.
1.79.
1.80.
1.81.

Asumisyksikössä on menettelytapa- ja työohjeet kirjallisena/sähköisenä. Hoitajien käytössä
on ajantasaiset, ikääntyneiden sairauksiin ja niiden hoitoon liittyvät ohjeet (esim. Terveysportti).
Lääkehoito
Asumisyksikössä on STM:n ohjeiden mukainen, säännöllisesti päivitettävä lääkehuoltosuunnitelma. Lääkehoitosuunnitelmassa määritellään eri henkilöstöryhmien lääkehoidon
vastuut, velvollisuudet ja oikeudet. Lääkehuollosta vastaava henkilö on nimetty. Lääkehuoltosuunnitelman hyväksyy Kuusamon kaupungin perusterveydenhuollon ylilääkäri. Lääkehoitosuunnitelman sisältämä lääkehoidon osaamisen varmistamisen prosessi tulee olla kirjattuna ja liitettävä tarjousasiakirjoihin erillisenä asiakirjana.
Lääkehoidon toteutus kuuluu toimittajan tuottaman palvelun hintaan, eikä lääkehoidon toteutuksesta voi periä erillisiä maksuja.
Lääkkeet säilytetään lukollisessa lääkekaapissa, jossa kunkin asukkaan lääkkeet säilytetään selkeästi merkittyinä ja erikseen. Lääkekaappien/lääkehuoneen pääsy on rajattu ja
valvottavissa. Ensisijaisesti käytetään apteekin annosjakelua. Mikäli lääkkeenjako suoritetaan yksikössä, sitä varten on yksikössä varattu oma tila.
Mikäli yksikköön sijoitetuilla asiakkailla on lääkehoitoon liittyviä erityispiirteitä, on toimittajan
huolehdittava, että lääkehuollon lupakäytännöissä on huomioitu asiakkaiden lääkehoidon
erityispiirteet (esim. PKV, s.c ja i.m.). Lääkehuollon lisäkoulutuksen saanut lähihoitajat voi
toteuttaa lääkehuolto, kun hänellä on tehtävän edellyttämät tiedot sekä kirjallinen lupa lääkehoidon toteuttamiseen. Lääkehuoltoon sisältyy myös varautuminen asukkaan mahdolliseen keskushermostoon vaikuttavien lääkkeiden käyttöön. Edellä mainittuun lääkeryhmään
kuuluvien lääkkeiden osalta on yksikön lääkehoitosuunnitelmassa oltava ko. lääkkeiden
käytön seurantaprosessi erikseen kuvattuna.
Saattohoito
Asumisyksikössä on kirjallinen toimintaohje saattohoidon toteuttamisesta.
Asukkaalle tulee antaa mahdollisuus ilmaista oma hoitotahto, joka käsittää asukkaan toivomukset omasta hoidostaan kuoleman lähestyessä. Hoitotahto kirjataan asukkaan asiakirjoihin ja se ohjaa
henkilöstön toimintaa saattohoitovaiheessa.
Asukkaalle ja hänen omaisilleen tulee antaa riittävästi tietoa, jotta he voivat osallistua hoitoa koskevaan päätöksentekoon. Asumisyksikössä asukasta hoitava lääkäri ratkaisee, milloin taudin tutkimisesta, aktiivihoidosta ja kuntouttavasta hoitotyöstä luovutaan ja keskitytään oireiden ja kipujen lievittämiseen. Päätös saattohoidosta kirjataan asukkaan asiakirjoihin.
Kivun ja muiden oireiden hoidosta huolehditaan riittävästi ja oikea-aikaisesti. Kuolevan vakaumusta kunnioitetaan ja hänen henkisestä hyvinvoinnistaan huolehditaan. Tarvittaessa
hoitaja on läsnä kuolevan
vierellä. Toteutunut saattohoito kirjataan asukkaan asiakirjoihin.
Omaiselle järjestetään tarvittaessa henkistä tukea, heitä rohkaistaan olemaan läsnä ja halutessaan osallistumaan kuolevan hoitoon. Omaisella on mahdollisuus yöpyä asumisyksikössä asukkaan kanssa
samassa huoneessa tai sen välittömässä läheisyydessä.
Asumisyksikössä on toimintaohjeet kuoleman toteamisesta. Ohje sisältää kuvauksen vainajan laittamisesta. Henkilöstö on perehdytetty ohjeisiin.
Asukkaan omaisia tuetaan heidän surussaan. Heille järjestetään mahdollisuus rauhalliseen
kahdenkeskeiseen keskusteluun hoitajan kanssa. Omaisille annetaan tarpeelliset kirjalliset
ohjeet.
Saattohoitovaiheessa kunnan Kotisairaala toimii tarvittaessa yhteistyössä asumisyksikön
kanssa.
Asumisyksikössä on sovitut menettelytavat siitä, miten saattohoitoon osallistuva henkilökunta pystyy purkamaan ja jakamaan saattohoidon aikana syntyneitä tunteitaan ja ahdistustaan (esimerkiksi työnohjaus tai yhteiset keskustelut).
Vainajan kuljetuksen palvelukodista sairaalaan kustantaa kunta.
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2. Johtamiselle, henkilöstölle ja osaamiselle asetetut vaatimukset
Henkilökunnan tulee täyttää ammatilliset ja lakisääteiset vaatimukset. Hoitoon osallistuvalla, hoitohenkilömitoitukseen laskettavalla henkilökunnalla tulee olla sosiaali- ja terveysalan koulutus. Mitoitus
lasketaan suhteessa aluehallintoviranomaisen asumisyksikölle antamassa luvassa vahvistettuun viralliseen paikkalukuun.
Hoitohenkilöstömitoitukseen laskettavaan hoitohenkilökuntaan lasketaan välittömään asiakastyöhön osallistuvat sairaan- ja terveydenhoitajat, geronomit, fysio- ja toimintaterapeutit, lähi- ja perushoitajat, sosiaalialan ohjaajat ja sosiaalikasvattajat, sosionomit, kuntoutuksen ohjaajat, kodinhoitajat, hoiva-avustajat, virkistystoiminnan ohjaajat ja muut vastaavat asiakkaan sosiaalisen toimintakyvyn ylläpitoon osallistuvat ammattilaiset sekä asumisyksikön vastuuhenkilöt seuraavin rajauksin:
•
•

asumisyksikön lähiesimies (lähijohtaja) lasketaan hoitohenkilöstömitoitukseen enintään 50
%.
Hoiva-avustajat (toimiluvan mukainen), fysioterapeutit, toimintaterapeutit ja virkistystoiminnan ohjaajat ja muut vastaavat asiakkaan sosiaalisen toimintapidon ylläpitoon osallistuvat ammattilaiset eivät voi olla yksin työvuorossa, eivätkä he voi osallistua lääkehoidon toteuttamiseen.

Hoitohenkilöstömitoitukseen lasketaan mukaan ainoastaan välitöntä asiakas-, hoiva- ja hoitotyötä
tekevä henkilökunta. Jos välittömään asiakastyöhön osallistuvan henkilökunnan tehtäviin sisältyy
sekä välitöntä asiakastyötä että tukipalvelutehtäviä (ruokahuolto, vaate-, ja pyykkihuolto), lasketaan
henkilöstömitoitukseen vain välittömään asiakastyöhön kulunut aika.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

Yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain mukaan asumisyksiköllä tulee olla vastuuhenkilö, joka vastaa siitä, että asumisyksikössä toteutettavat palvelut täyttävät niille asetetut
vaatimukset. Asumisyksikössä on lähijohtaja, joka toimii palvelun vastuuhenkilönä.
Asumisyksikön vastuuhenkilöllä tulee olla luvan ja lainsäädännön mukainen kelpoisuus,
sosiaali- ja/tai terveysalan korkeakoulututkinto tai vastaava tutkinto, riittävä johtamistaito ja
vähintään kolmen (3) vuoden työkokemus vastaavista tehtävistä.
Vastuuhenkilö työskentelee yksikössä täysipäiväisesti. Hänellä tulee olla riittävät oikeudet
rekrytoida henkilökuntaa asukkaiden hoitotarpeen mukaisesti. Vastuuhenkilön vastuut ja
valtuudet on määritelty kirjallisesti. Vastuuhenkilöllä on nimetty sijainen.
Vastuuhenkilö johtaa asumisyksikön toimintaa niin, että palvelut toteutuvat käytännössä
palveluntuottajan kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Hän varmistaa, että toiminta tukee laadukasta asiakaslähtöisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuutta, kuntouttavan työotteen edistämistä, eri viranomaisten ja ammattiryhmien yhteistyötä sekä toimintatapojen kehittämistä yhteistyössä henkilökunnan kanssa. Asumisyksikön lähijohtaja vastaa
palveluyksikön omavalvonnan toteuttamisesta ja arvioinnista.
Palveluntuottaja perehdyttää asumisyksikön lähijohtajan sopimuksen sisältöön. Palveluntuottaja ilmoittaa kunnalle välittömästi kirjallisesti lähijohtajan vaihtumisesta ja lähijohtajan
sijaisuusjärjestelyistä poissaolojen aikana
Hoitohenkilökunta täyttää ammatilliset kelpoisuusehdot, jotka vaaditaan ympärivuorokautista ikäihmisten palveluasumista tuottavilta yksiköiltä ja henkilöstö suorittaa vain sellaisia työtehtäviä, joihin heillä on säännösten tai valtakunnallisten ohjeiden mukainen oikeus.
Henkilöstössä tulee olla vähintään kaksi kokoaikaista sairaanhoitajaa. Sairaanhoitajien työpanos tulee olla jaettuna tasaisesti aamu- ja iltavuoroihin niin, että kaikkina viikonpäivinä
ainakin jommassakummassa vuorossa on sairaanhoitaja.
Välittömään hoivaan laskettavasta henkilöstöstä voi olla enintään 2 hoiva-avustajaa. Heidän tulee olla huomioituna myös AVIn luvassa henkilöstömitoitukseen. Välittömään hoivaan heidän työpanoksensa lasketaan siltä osin kuin heidän työnsä sisältää asukkaiden
perustarpeisiinsa vastaamista, kuten avustamista ruokailuissa, peseytymisessä,
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2.9.

2.10.
2.11.
2.12.
2.13.

2.14.

2.15.
2.16.

2.17.

2.18.
2.19.
2.20.
2.21.
2.22.
2.23.

pukeutumisessa ja wc-käynneillä sekä ulkoilu- ja viriketoiminnassa. Heillä tulee olla sosiaali- ja terveysalan avustaviin tehtäviin valmentavaa, 40 opintoviikon laajuista, hyväksytetysti suoritettua koulutusta. Avustava henkilökunta eivät voi toimia yksin työvuorossa, eivätkä he saa osallistua lääkehoitoon kuin ainoastaan asukaskohtaisten, lääkärin hyväksymien lääkehoitolupien osalta.
Asumisyksikössä on myös tukipalveluhenkilöstöä, jolla on riittävä alansa koulutus ja osaaminen tehtävien hoitoon. Ohjeellinen määrä on 0,1 – 0,15 työntekijää asukasta kohden.
Toimittaja voi hankkia tukipalvelut (esim. siivous – ja ateriapalvelut) alihankkijalta. Tällöin
toimittaja vastaa alihankkijan työstä kuten omastaan ja valvoo alihankkijalta ostetun työn
laatua ja henkilöstöltä edellytettäviä tehtävien hoitoon vaadittavia laatuvaatimuksia. Ateriapalveluihin osallistuvilla on hygieniapassi. Alihankinta on kuvattu omavalvontasuunnitelmaan.
Säännösten ja sopimuksen mukaisesta henkilöstömitoituksesta huolehditaan myös vuosija sairauslomien aikana. Sijaisilla on riittävä sosiaali- ja/tai terveysalan koulutus. Sairaanhoitajan sijaisena on sairaanhoitaja.
Omavalvontasuunnitelmaan on kirjattu hoito- ja hoivahenkilöstön määrää, rakennetta ja riittävyyttä sekä sijaisten käyttöä koskevat periaatteet.
Palkatessaan henkilöstöä asumisyksikön vastaava tarkastaa Julkiterhikistä ja – suosikista
hoitohenkilöstön luvan toimia tehtävässä.
Määräaikaisessa sairaanhoitajan tehtävässä voi toimia sairaanhoitaja-, terveydenhoitaja- ja
kätilöopiskelija, joka on suorittanut vähintään 140 opintopistettä ja jolla on hyväksytyt suoritukset sekä lääkehoidosta että lääkelaskuista. Opiskelija ei voi toimia vastaavana sairaanhoitajana.
Sairaanhoidon opiskelijat voivat työskennellä lähi- ja perushoidon sijaisuuksissa, kun he
ovat suorittaneet vähintään 60 opintopistettä ja työssä oppimisen harjoittelujaksot terveydenhuoltoalan kohteessa hyväksytysti. Lisäksi edellytetään, että sairaanhoidon opiskelijoilla on hyväksytyt suoritukset opinto-ohjelman mukaisista lääkehoidon ja lääkelaskujen
opinnoista. Pelkästään opiskelijat eivät voi työskennellä yksikössä keskenään, vaan vuorossa tulee olla lisäksi aina koulutettua henkilökuntaa.
Oppisopimuskoulutettavat lasketaan mitoitukseen, kun opinnoista on suoritettuna vähintään 2/3
Lähihoitajaopiskelija, joka on suorittanut kasvun tukemisen sekä hoito- ja huolenpidon
opinnot ja jolla on hyväksytysti suoritukset lääkehoidon sekä lääkelaskujen opinnoista, voi
toimia perus- ja lähihoitajan tehtävissä lyhytaikaisissa, enintään kolme (3) kuukautta kestävässä sijaisuudessa.
Asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmassa määriteltyjä sairaanhoidollisia toimenpiteitä
suorittaa ensisijaisesti sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja. Myös muu edellä mainittu ammattihenkilöstö voi suorittaa hoidollisia ja lääkehoitoon liittyviä toimenpiteitä, jos henkilöstöllä on asiaankuuluva perehdytys ja osaaminen tehtävien hoitamiseen.
Sairaanhoitajilla tulee olla vaativaan lääkehoitoon oikeuttavat luvat kunnossa. Yhdessä kotisairaalan kanssa yksiköiden asukkaille mahdollistetaan suonensisäiset neste- ja lääkehoidot, mikäli hoitava lääkäri näkee tämän tarpeellisena/mahdollisena.
Henkilöstöllä on oltava riittävä suomen kielen taito. Riittävä kielitaito tarkoittaa, että henkilöstö pystyy keskustelemaan asukkaiden, läheisten, muun henkilöstön ja yhteistyötahojen
kanssa sekä tekemään tarvittavat asiakkaan asiakirjamerkinnät.
Hoitohenkilökunnan määrä eri vuorokauden aikoina on mitoitettu asukkaiden tarpeiden mukaan.
Jokaisessa työvuorossa on nimetty, vähintään kouluasteen sosiaali- ja/tai terveydenhuollon
tutkinnon ja asianmukaiset lääkehoitoluvat omaava, työvuoron vastuuhoitaja, jolla on mm.
lääkehoitovastuu.
Asumisyksikössä on oltava riittävästi henkilöstöä kaikkina vuorokauden aikoina esimerkiksi
saattohoitotilanteessa. Lisäksi Palveluntuottaja on velvollinen nostamaan henkilöstömitoitusta poikkeustilanteissa esim. epidemiatilanne.
Työvuorot suunnitellaan alkamaan ja loppumaan porrastetusti mahdollistaen asukkaiden
elämisen tottumallaan rytmillä (aamuaikaiset herätykset, iltayömyöhäiset valvomiset)
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2.24.

2.25.

2.26.

2.27.

2.28.
2.29.
2.30.
2.31.

2.32.
2.33.
2.34.
2.35.
2.36.
2.37.

Asumisyksikössä on päivitetty lista hoitohenkilökunnasta, jossa on koulutukset, sopimuksen mukainen työaika, pitkät poissaolot (esim. opintovapaat ja äitiyslomat yms.) sekä merkinnät voimassa olevista vaadittavista osaamisen varmistamiseen olevista luvista, kuten
lääkehoitoluvista. Lista toimitetaan toimintakertomuksen yhteydessä kerran vuodessa palvelun kunnalle.
Palveluntuottaja huolehtii henkilöstönsä ammattitaidon ylläpidosta ja täydennyskoulutuksesta. Asumisyksikössä on kirjallinen suunnitelma henkilöstön osaamisen kehittämiseksi
(sis. koulutussuunnitelman), jonka toteutuminen dokumentoidaan. Suunnitelma päivitetään
vuosittain. Edellisen vuoden toteutumat ja uusi suunnitelma toimitetaan kunnalle.
Asumisyksikön henkilöstöllä on osaamista asiakkaiden hoidontarpeen edellyttämällä tasolla. Henkilöstöllä tulee olla riittävästi tietoa ikääntyneiden hoito- ja hoivatyöstä, fyysistä,
psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä ylläpitävistä työkäytänteistä sekä ikääntyneiden sairauksista ja niiden vaikutuksista toimintakykyyn.
Koulutussuunnitelmassa ja toteutuneissa koulutuspäivissä tulee olla vuosittain koko henkilökuntaa koskettavia voimavaralähtöiseen, kuntouttavaan hoitotyöhön liittyvää koulutuksesta. Henkilökuntaa tulee kouluttaa myös pitkäkestoisilla koulutuksilla, esim. kinestetiikkaja Kunnon hoitaja-koulutuksilla.
Asumisyksikön henkilöstö kykenee hyvään yhteistyöhön asukkaiden sekä heidän omaistensa ja läheistensä kanssa.
Asumisyksikön henkilökunnalla on yhteiset tiimipalaverit vähintään kerran kuukaudessa.
Palaverit dokumentoidaan.
Asumisyksikössä on oltava käytössä yhteinen sähköinen viestintäkanava, jonka välityksellä
pystytään tiedottamaan koko henkilöstöä koskevista asioista.
Uusien työntekijöiden ja sijaisten perehdyttäminen on käytössä perehdytysmateriaali (perehdytyskortti tai vastaava) ja – ohjeet. Perehdytykseen on nimetty vastuuhenkilö. Perehdytystä on sekä kirjallisesti että suullisesti. Perehdytyksen onnistumista seurataan ja perehdytystä tehdään jatkuvasti.
Palveluntuottaja selvittää henkilöstön työilmapiiriä ja työtyytyväisyyttä vähintään joka toinen
vuosi. Selvityksen tuloksia käytetään hyväksi toimintaa kehitettäessä.
Henkilöstön terveyden, työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja edistämiseksi on tehty
kirjallinen suunnitelma ja sen toteutumista seurataan. Seurannasta vastaa nimetty henkilö.
Henkilöstölle järjestetään työkykyä ja työhyvinvointia edistävää toimintaa sekä työnohjausta tarvittaessa.
Henkilöstön sairauspoissaoloja ja vaihtuvuuden määrää seurataan. Kooste edellä mainituista sisällytetään kunnalle vuosittain toimitettavaan toimintakertomukseen. Kunnalla on
oikeus pyytää niitä useamminkin.
Palveluntuottaja kuvaa henkilöstön perehdyttämistä ja osaamisen kehittämistä koskevat
käytännöt omavalvontasuunnitelmassa.
Palveluntuottaja ilmoittaa henkilöstötilanteessa tapahtuvista muutoksista ja erityisjärjestelyistä kunnalle kirjallisesti (sähköpostilla), esimerkkinä vastuuhenkilön vaihtuminen, puuttuminen, sairaanhoitaja/hoitajatilanne
3. Laadunhallinnalle ja omavalvonnalle asetetut vaatimukset

3.1.
3.2.

Palveluntuottaja on määritellyt kirjallisesti toimintaa ohjaavat arvot, laatuvaatimukset
ja keskeiset laatutavoitteet sekä niiden seuranta- ja arviointisuunnitelman, joka on
palvelujen laadun hallinnan ja palvelutoiminnan kehittämisen väline.
Toiminta-ajatus ja toimintaperiaatteet perustuvat asukkaan voimavarojen tunnistamiseen, toimintakyvyn edistämiseen ja tukemiseen sekä asukkaan mahdollisuuteen
elää omannäköistä elämää. Toiminta-ajatuksessa huomioidaan asukkaan läheisten
mahdollisuus osallistua asukkaan elämään. Koko asumisyksikön henkilöstö on sitoutunut arvoihin ja toiminta-ajatukseen.
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3.3.

3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.
3.15.
3.16.
3.17.
3.18.
3.19.

3.20.

Asumisyksikölle on laadittu lakisääteinen omavalvontasuunnitelma. Omavalvonnasta
vastaava henkilö on nimetty. Omavalvontasuunnitelma tarkastetaan ja päivitetään yhdessä henkilökunnan kanssa vähintään kerran vuodessa. Päivitys todennetaan päivämäärällä ja vastuuhenkilön allekirjoituksella. Päivitetty omavalvontasuunnitelma liitetään PSOP-järjestelmään.
Omavalvontasuunnitelman tulee sisältää myös tässä tarjouspyynnössä esitetyt vähimmäisvaatimukset ja vähintään tässä pyydetyt liitteet.
Omavalvontasuunnitelma on asumisyksikössä asukkaiden ja omaisten tiedossa, julkisesti yksikössä nähtävillä ja palveluntuottajan ylläpitämillä kotisivuilla internetissä.
Palveluntuottaja on kuvannut tuottamansa ikäihmisten tehostetun palveluasumisen,
toimintatavat ja prosessit, jotka ovat henkilökunnan tiedossa ja joita henkilökunta toteuttaa.
Asiakaspalautetta kerätään ja se dokumentoidaan. Palautetta hyödynnetään toiminnan kehittämisessä. Palautteista ja tehdyistä toimenpiteistä tehdään yhteenveto. Yhteenveto toimitetaan kunnalle vuosittain toimintakertomuksen yhteydessä.
Omavalvontasuunnitelmassa on kirjallinen kuvaus asumisyksikön asiakaspalautekäytännöstä.
Palveluntuottaja osallistuu myös kunnan toteuttamaan asiakastyytyväisyysarviointiin.
Arviointianalyyseistä vastaa kunta.
Asumisyksikkö puuttuu jokaiseen asukasreklamaatioon ilman tarpeetonta viivytystä.
Mikäli reklamaatio havaitaan perustelluksi, palveluntuottaja kirjaa tilanteen viipymättä
kaikin kohtuullisena pidetyin keinoin. Kaikki reklamaatiot dokumentoidaan ja raportoidaan kirjallisesti kunnalle.
Palveluntuottajaa koskevat reklamaatiot on toimitettava kunnalle kahden viikon kuluessa reklamaatiosta. Mikäli tapahtumasta aiheutuu vaaraa tai vahinkoa, on reklamaatio saatettava kunnan tietoon välittömästi ja palveluntuottaja korjaa tilanteen viipymättä.
Palveluntuottaja vastaa siitä, että asukkaille tarjottava palvelu on laadultaan ajantasaista ja kilpailukykyistä. Palveluntuottaja huolehtii siitä, että palvelussa noudatetaan
kaikilta osin sitä ohjaavaa lainsäädäntöä ja, että palvelu on tarjouspyyntöasiakirjojen,
palveluntuottajan tarjouksen ja sopimuksen mukainen koko sopimuskauden ajan.
Jos sopimuskauden aikainen palvelun laadun valvonta osoittaa, että palvelun laatu ei
vastaa palvelukonseptissa määriteltyä, kunta ei ohjaa palveluun uusia asukkaita.
Asukassijoituksen voivat jatkua vasta, kun palveluntuottaja on kirjallisesti ja kunnan
hyväksymänä osoittanut kunnalle palvelun täyttävän edellytetyt laatuvaatimukset.
Kunta valvoo palveluntuottajat laatua ja varmistaa, että palvelujen laatu täyttää sekä
ehdottomina laatuvaatimuksina esitetyt kriteerit että kuvaukset, jotka palveluntuottaja
on kuvannut lisälaatukohdassa.
Palveluntuottaja hyväksyy kunnan tekemät valvonta- ja ohjauskäynnit, yhteistyö- ja
kehityskokouksen ja asukaskyselyn asumisyksikköön. Kunta tekee valvontakäyntejä
parhaaksi katsomansa määrän joko ennalta sopien tai ilmoittamatta niistä etukäteen.
Palveluntuottaja ja kunta käyvät kerran vuodessa, tarvittaessa useammankin, arviointikeskustelun. Kunta huolehtii arviointikeskustelun organisoinnista.
Palveluntuottaja huolehtii, että jokaiselle asukkaalle tehdään Rai-arviointi säännöllisesti puolivuosittain ja tilanteen muuttuessa. Asumisyksikön henkilökunta osallistaa
arviointeihin myös asukkaan omaiset.
Palveluntuottaja vastaa henkilöstön kouluttamisesta RAI:n käyttöön ja yksikössä on
esimiehen lisäksi nimettynä kaksi RAI – vastaavaa.
Palveluntuottajalla on käytössään joko oma RAI-tietojärjestelmä tai se voi liittyä kunnan RAI-järjestelmään kuusamolaisten asukkaiden osalta. Kunta ei peri käyttökustannuksista. Tässäkin tapauksessa palveluntuottaja vastaa RAI-järjestelmään käytön
kouluttamisesta. Mikäli palveluntuottaja ottaa verkkokoulutuksen kunnan kautta,
kunta perii käyttäjätunnuspohjaisen maksun.
Ensimmäinen RAI-arviointi tehdään asukkaalle viimeistään kahden kuukauden kuluttua asiakkuuden aloittamisesta.
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3.21.

3.22.
3.23.
3.24.

3.25.
3.26.

Mikäli palveluntuottajalla on oma RAI-tietojärjestelmä ja se tekee oman sopimuksen
THL:n kanssa, palveluntuottajan tulee antaa THL:lle lupa julkaista asumisyksikköä
kuvaavaa tietoa Suomi.fi-palvelussa sekä ilmoittaa THL:n antaman RAI-koodin kunnalle, jotta kunta voi tarvittaessa seurata THL:n tietokannasta asumisyksikköjä koskevaa RAI- vertailutietoa.
Edellä mainitussa tilanteessa palveluntuottaja antaa kunnan määrittämille asumispalveluihin sijoittaville henkilöille oikeudet tarkastella sijoittamiensa asiakkaiden arvioinnit.
Edelleen edellä mainitussa tilanteessa palveluntuottaja toimittaa THL:n tuottamat palauteraportit kunnalle kaksi kertaa vuodessa. Lisäksi palveluntuottaja toimittaa kunnalle pyydettäessä asumisyksikkö- ja asukaskohtaista RAI-tietoa.
Palveluntuottajan tulee vastata siitä, että henkilöstöllä on riittävä osaaminen tehdä
RAI-arviointeja sekä hyödyntää arviointeja hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelmien
laadinnassa ja arvioinnissa. Palveluntuottaja hyödyntää RAI-tuloksia toiminnan kehittämisessä ja johtamisessa.
Asumisyksikön ilmoitustaululla tai vastaavalla on potilas-/sosiaaliasiamiehen yhteystiedot.
Palveluntuottajan tulee noudattaa sosiaalihuoltolain 48 § ja 49 § mukaista ilmoitusvelvollisuutta, joka velvoittaa henkilökunnan ilmoittamaan viipymättä toiminnasta vastaavalle henkilölle, jos he huomaavat tehtävissään epäkohtia tai ilmeisiä epäkohdan
uhkia asiakkaan sosiaalihuollon toteuttamisessa. Ilmoituksen tekijään ei saa kohdistaa mitään vastatoimia.

4. Tiloille, laitteille ja välineille asetutut laatuvaatimukset
Palveluntuottajalla on toiminnan edellyttämät asianmukaiset tilat sekä toimintaympäristö, joka mahdollistaa tehostetun palveluasumisen tuottamisen.
4.1.
4.2.

4.3.
4.4.
4.5.

4.6.
4.7.

Palveluntuottajalla tulee olla Valviran tai AVIn myöntämä toimilupa ympärivuorokautisten yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamiseen.
Palveluntuottaja huolehtii asukkaan huoneiden peruskalustukseen sängyn ja hygieniapatjat jatkossakin. Sängyn tulee olla sähkösäätöinen, mikäli asiakkaan hoiva sen
edellyttää. Muilta osin asukas kalustaa ja sisustaa itse oman huoneensa. Asukkaalla
on mahdollisuus tuoda huoneeseensa omia viihtyisyyttä lisääviä tavaroita ja kalusteita. Asukkaan kalusteissa tulee huomioida säännökset palosuojatun materiaalin
käytöstä. Tapauskohtaisesti palveluntuottaja auttaa asukasta huoneen kalustamisessa muilta osin.
Asukas voi tarvittaessa ottaa kotivakuutuksen omalle irtaimistolleen, mutta palveluntuottaja ei voi velvoittaa asukasta ottamaan sitä.
Asukas voi tuoda halutessaan huoneeseensa turvallisuusseikat huomioiden television, radion ja muuta käyttöelektroniikkaa, joiden huoltovastuu on asukkaalla/ hänen
asioidenhoitajallaan.
Asumisyksikössä on toiminnan edellyttämät asianmukaiset, kodikkaat ja viihtyisät tilat, joissa asukkaat voivat oleskella, liikkua ja toimia esteettömästi ja turvallisesti. Yksikön yhteistilat ovat asukkaiden käytössä ja niissä on mahdollisuus järjestää yhteisiä
tilaisuuksia. Yhteistiloissa on TV ja muuta virikkeellistä välineistöä.
Palveluntuottajan on huolehdittava, että tilat ja varusteet ovat asukkaille tarkoituksenmukaisia. Henkilökunta toimii asuinympäristön viihtyvyyden ja kodikkuuden ylläpitämiseksi ja parantamiseksi.
Palveluntuottaja on vastuussa kalusteiden huollosta, korjauksesta ja rikkoutuneen kaluston tilalle uusien hankinnasta.
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4.8.

4.9.
4.10.

4.11.

4.12.

4.13.
4.14.

4.15.
4.16.

4.17.

4.18.

4.19.
4.20.

Palveluntuottajalla tulee olla varattuna riittävä määrä yleisiä apuvälineitä asukasmäärää kohden asukkaiden käyttöön. Esimerkkejä apuvälineistä: sähkösängyt ja niihin
liittyvien lisävarusteet kuten esimerkiksi nousutuet, kohottautumistelineet, painehaavapatjat (vaihtuvapaineiset ja viskoelastiset), pesupaarit, pyörälliset suihkutuolit, tukikahvat, WC-koroke, henkilösiirron ja noston apuvälineet kuten erilaiset potilasnostimet liinoineen ja siirtymälaudat kuin myös ei-yksilölliset pyörätuolit (kaikki kuljetuspyörätuolit, korkeaselkäiset pyörätuolit) ja asentohoitoon soveltuvat hoitotyynyt. Palveluntuottaja vastaa edellä mainittujen apuvälineiden hankinnasta niissä tilanteissa,
jolloin niitä ei myönnetä lääkinnällisen kuntoutuksen perusteella. Palveluntuottajan
itse hankkimien apuvälineiden huolto- ja puhdistusvastuu on asumisyksikössä.
Palveluntuottaja ohjaa ja neuvoo asiakasta apuvälineiden käytössä ja tarvittaessa ohjaa niiden hankinnassa sekä huolehtii, että apuvälineet ovat toimivia ja turvallisia.
Tilojen, laitteiden ja koneiden ylläpidosta ja huollosta on kunnossapito- ja hygieniasuunnitelmat, joiden toteutumista seurataan. Suunnitelmiin on nimetty vastuuhenkilöt.
Kaikissa hankituissa laitteissa tulee olla CE-merkintä. Asumisyksikössä olevat laitteet ja tarvikkeet on luetteloitu.
Palveluntuottaja huolehtii, että asumisyksikössä on perehdytty lakiin terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista (L629/201) ja Valviran määräykseen (määräys 4:2010,
jossa ohjeistetaan terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden ammattimaista käyttäjää muun muassa vaaratilanneilmoituksen tekemisessä).
Palveluntuottaja hankkii omalla kustannuksellaan asumisyksikköön stetoskoopin, otoskoopin, riittävän määrän verenpainemittareita, sähköimun, happirikastimen (valmiudet lisähapen antoon, sis. happiviikset ja -maskin) sekä infuusiotelineitä ja asentohoitoon soveltuvat hoitotyynyt.
Lääkäripalvelujen järjestämistä varten asumisyksikkö hankkii seuraavat pikadiagnostiikkalaitteet: Hb, CRP, INR, B-Gluk, U-Stix ja pulssioksimetri sekä huolehtii niiden kalibroinnista sekä säännöllisestä huollosta.
Asumisyksikössä on tiedonkulun ja asiakastietojen siirron kannalta asianmukaiset
laitteet (muun muassa puhelin, tietokone, tulostin ja kopiokone)
Palveluntuottaja kuvaa omavalvontasuunnitelmassa tilojen käytön periaatteet.
Palveluntuottajalla tulee olla kirjallinen siivoussuunnitelma, jossa on määritelty puhtaustaso, vastuut, tehtävät ja siivousaikataulu. Siivoukseen kuuluvat ylläpito- ja viikkosiivous sekä vuosittainen suursiivous. Siivoussuunnitelmassa tulee ottaa huomioon
mahdolliset epidemia- ja eristystilanteet ja niihin liittyvät ohjeistukset.
Yhteisten tilojen sekä asukashuoneiden yleisilmeen tulee olla siisti.
Asukkaiden huoneet siivotaan pääsääntöisesti viikoittain. Työ tehdään mahdollisuuksien mukaan yhdessä Asukkaan kanssa. Päivittäin huolehditaan wc- ja kylpyhuoneen kalusteiden puhdistamisesta, vuoteen sijaamisesta, roskien keräämisestä ja
viemisestä ja tarvittaessa lakanoiden vaihtamisesta sekä huoneen tuulettamisesta.
Tekstiili- ja pyykkihuolto on osa kokonaishoitoa ja sen toteutuksesta vastaa Palveluntuottaja itse tai hänen alihankkijansa. Palveluntuottajan toimesta on järjestetty tekstiilihuolto ja tavanomainen vaatehuolto (sisältävät asukkaan tavanomaisten käyttövaatteiden huollon). Asukas vastaa ja maksaa arkojen tekstiilien ym. erityishuoltoa tarvitsevien vaatteiden huollosta. Asukas vastaa itse tuomiensa sisustustekstiilien, esimerkiksi mattojen, verhojen, pöytäliinojen ja muiden tekstiilien pesemisen kustannuksista.
Asukkaat hankkivat itse tarvitsemansa vaatteet. Ensisijaisesti asukas ja omainen
huolehtivat tekstiilien nimikoinnista. Tarvittaessa palveluntuottaja avustaa nimikoinnissa.
Palveluntuottajalla on kirjallinen jätehuoltosuunnitelma, jossa on määritelty vastuut ja
tehtävät.
Palveluntuottaja kuvaa omavalvontasuunnitelmassa siivous-, tekstiili- ja jätehuollon
toimintamallit ja – ohjeet.
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5. Turvallisuuteen asetetut laatuvaatimukset
Palveluntuottajan tulee huomioida toiminnassaan Pelastuslain vaatimukset ja määräykset.
Palvelun-tuottaja vastaa asukkaiden turvallisuudesta.
5.1.

5.2.
5.3.

5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8

Palveluntuottajalla on pelastusviranomaisen hyväksymä kirjallinen asumisyksikön
pelastussuunnitelma, jonka liitteenä on poistumisturvallisuusselvitys. Suunnitelmaa
on päivitettävä vähintään kolmen vuoden välein tai toiminnan muuttuessa olennaisesti.
Palveluntuottajalla tulee olla riittävästi turvallisuuskoulutettuja työntekijöitä, jotka kykenevät tarvittaessa pelastamaan asukkaat ja aloittamaan kaikki tarvittavat ensitoimenpiteet asukkaiden pelastamiseksi.
Asumisyksikön henkilöstö harjoittelee pelastussuunnitelman toimivuutta käytännössä
vuosittain. Harjoitukset ja korjaavat toimenpiteet dokumentoidaan. Tieto asumisyksikön paloharjoituksien toteutumisesta toimitetaan kaupungille toimintakertomuksen
yhteydessä vuosittain.
Asumisyksikössä on tehty riskikartoitus, joka päivitetään säännöllisesti ja korjaavat
toimenpiteet dokumentoidaan.
Palveluntuottaja on laatinut asumisyksikköön suunnitelman väkivallan uhan varalle
sekä ensiapusuunnitelman. Tapaturma- ja vaaratilanteet kirjataan ja arvioidaan
säännöllisesti.
Palveluntuottaja on velvollinen ilmoittamaan välittömästi vakavat tapaturmat ja vaaratilanteet valvonnasta vastaavalle kaupungille.
Asumisyksikkö ei ole toiminnallisena aikana koskaan ilman hoitohenkilökuntaa. Henkilökunnan palaverien ja ruokailun aikana osa hoitohenkilökunnasta on hoitotyössä.
Palveluntuottajalla on kirjallinen suunnitelma, miten toimitaan asiakkaiden käyttäytyessä aggressiivisesti. Lisäksi on sovittu, miten asia käsitellään asiakkaan kanssa.

6. Laskutukseen, raportointiin ja valvontaan asetetut laatuvaatimukset
6.1. Palveluntuottaja toimittaa kunnalle vuosittain toimintakertomuksen. Toimintakertomuksen tulee sisältää mm. nämä tiedot:
* yleiskatsaus edellisen vuoden toimintaan ja laadullisten tavoitteiden toteutumisesta, yhteenveto asukas-/yhteisökokousten ja omaisiltojen järjestämisestä ja toimista, joihin kokousten tai iltojen perusteella on mahdollisesti ryhdytty sekä asukkaiden ja omaisten mahdollisesti tekemät aloitteet ja/tai perustamat yhdistykset.
* asiakaspalautteet, -kantelut ja reklamaatiot ja niihin liittyvät ratkaisut
* tilinpäätöstiedot
* henkilökunnan määrä ja nimikkeet, koulutustaso ja täydennyskoulutus
6.2. Palveluntuottaja sitoutuu antamaan kunnan yhteyshenkilöille riittävät tiedot tarjoamistaan palveluista asiakasneuvontaa varten.
6.3. Palveluntuottaja luovuttaa pyydettäessä tiedot henkilökuntarakenteesta ja määrästä
sekä työvuorosuunnittelusta.
6.4. Kunta käyttää Parastapalvelua.fi-palvelusetelijärjestelmää ja palveluntuottajan tulee
hakeutua järjestelmän kautta palveluntuottajaksi.
6.5. Palveluntuottaja ylläpitää yritystä, toimipaikkoja ja palvelujen saatavuutta koskevia
tietoja ajantasaisesti järjestelmässä.
6.6. Palveluntuottaja kirjaa toteutuneet palvelutapahtumat järjestelmään annettujen ohjeiden mukaisesti.
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7. Asiakastietojen käsittelyyn ja dokumentointiin sekä arkistointiin asetetut laatuvaatimukset
Kansallisissa potilas- ja asiakastiedon hankkeissa kehitetään tiedonhallintaa sekä tietojärjestelmiä
niin, että potilasta ja asiakasta koskevat tiedot ovat nykyistä paremmin hyödynnettävissä niin julkisella kuin yksityisellä palvelutuottajalla mahdollistaen mm. yhtenäiset palveluprosessit, rakenteisen
kirjaamisen, laadun varmistuksen, läpinäkyvyyden sekä tietojen ajantasaisuuden ja saatavuuden
eri palvelupisteissä
7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.
7.6.
7.7.

7.8.
7.9.
7.10.
7.11.

Palveluntuottajalla on käytössä sähköinen asiakastietojärjestelmä. Asiakirjamerkinnät tulee tehdä viivytyksettä. Tietojen muodostamisessa ja käsittelyssä tulee noudattaa huolellisuutta ja hyvää tiedonhallintatapaa. Jokaisesta asukkaasta on pidettävä jatkuvaan muotoon laadittua aikajärjestyksessä etenevää asukaskertomusta. Kaikki palvelun kannalta
tarpeelliset palvelutapahtumat on kirjattava.
Kirjattavien tietojen tulee olla käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia ja virheettömiä ja
vain yleisesti hyväksyttyjä ja tunnettuja lyhenteitä saa käyttää. Kaikki hoidon/ palvelun
kannalta tarpeelliset tiedot kirjataan asiakirjoihin, vaikka asukas kieltäisikin niiden merkitsemisen.
Asiakirjoja tai sen osia ei saa kirjoittaa uudelleen. Merkinnät korjataan tarvittaessa niin,
että alkuperäinen merkintä on jälkikäteen todennettavissa. Asiakirjamerkinnöissä tulee
näkyä kirjoittajan nimi ja asema. Harjoittelujaksolla olevien opiskelijoiden kirjaamisesta on
asumisyksikössä erilliset ohjeet.
Jos palveluntuottaja käyttää asiakastietojen kirjaamiseen muuta kuin kunnan käyttämää
Effica-tietojärjestelmää, palveluntuottajalla on Effica-yhteys ja velvollisuus kirjata järjestelmään tarvittavat asiakas-/potilastiedot sairaanhoidon toteutumista varten. Effican lääkityslehden päivityksestä vastaa asumisyksikön sairaanhoitaja yhdessä yksikön lääkärin
kanssa. Palveluntuottaja sitoutuu käyttämään kunnan asiakas- ja potilastietojärjestelmää
kunnan antamien ohjeiden mukaisesti.
Asukkaan vastuuhoitajan tehtäviin kuuluu kirjoittaa asukkaan kokonaistilanteesta yhteenveto kuukausittain KH-tiiv lomakkeelle.
Palveluntuottaja ei saa käyttää kunnan potilastietojärjestelmää mihinkään muuhun, kuin
tämän palvelukuvauksen mukaiseen tarkoitukseen.
Palveluntuottaja maksaa tarvittavat järjestelmän käyttökustannukset. Jokaisella käyttäjällä
on oltava henkilökohtainen käyttäjätunnus, yhteiskäyttöisiä tunnuksia ei sallita. Palveluntuottaja vastaa kaikista tietohallintokustannuksista, lukuun ottamatta Effica-käyttöjärjestelmää.
Kunta antaa etäkäyttöpalvelun järjestelmäänsä. Etäkäyttöpalvelun kustannuksista ja tunnustilaukset peritään kulloinkin voimassa olevien hintojen mukainen korvaus.
Palveluntuottaja nimeää vastuuhenkilöt, jotka kunta sitoutuu kouluttamaan maksutta. Palveluntuottajan koulutetut vastuuhenkilöt kouluttavat asumisyksikön muun henkilöstön.
Muusta koulutuksesta ja kustannuksista voidaan sopia erikseen.
Palveluntuottajalla on kirjalliset ohjeet asiakastietojen dokumentoinnista, potilasasiakirjojen ja sosiaalihuollon asiakirjojen laadinnasta, säilyttämisestä sekä salassapidosta. Kunta
arkistoi asiakkaiden asiakirjat.
Palveluntuottaja vastaa siitä, että kaikki asumisyksikössä asukas- ja potilastietoja käsittelevät työntekijät palvelusuhteen laadusta riippumatta, sekä opiskelijat, sitoutuvat kirjallisesti laissa edellytettyyn salassapitoon ja vaitiolovelvollisuuteen. Tämä tarkoittaa sitä, että
työntekijät ja opiskelijat eivät luovuta yksityisestä henkilöstä saamiaan tietoja ulkopuolisille ja että sitoumus on voimassa senkin jälkeen, kun he eivät ole palveluntuottajan palveluksessa tai harjoittelupaikassa.
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7.12.
7.13.

7.14.

7.15.

7.16.
7.17.
7.18.

Palveluntuottaja vastaa myös siitä, että asukkaan tietoja pääsevät käsittelemään vain ne
henkilöt, joiden työtehtävien kannalta se on välttämätöntä ja jotka ovat allekirjoittaneet salassapitositoumuksen
Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan laissa säädettyä salassapito- ja vaitiolovelvollisuutta sekä tietosuojasta ja tietoturvasta annettuja säännöksiä ja palveluntuottajalla on
tietosuoja-asioista vastaava nimetty henkilö. Asumisyksikköön on laadittu tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuojaseloste. Tietosuoja-asetuksen tarkoittaman asiakasrekisterin
pitäjänä toimii kunta.
Asiakirjat on laadittava, säilytettävä ja dokumentoitava lain sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista sekä tietosuoja-, arkisto- ja potilaslakien (Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista (254/2015) ja Potilasasiakirja-asetus (298/2009), Asiakastietolaki
(159/2007) tai niiden perusteella annettujen määräysten säätämällä tavalla.
Myös asiakirjojen hävittämisessä on noudatettava arkistolakia niin, että asiakirjojen tietosuoja on varmistettu. Syntyneisiin asiakirjoihin, niiden säilytykseen ja luovutukseen sovelletaan lakia viranomaisten
toiminnan julkisuudesta, muita henkilötietojen käsittelyä koskevia säännöksiä sekä kunnan antamia ohjeita.
Asukkaiden hoitosuhteiden päättymisen jälkeen asukasta koskevat paperimuotoiset asiakirjat toimitetaan kunnan erikseen annetun ohjeistuksen mukaisesti. Palveluntuottaja poistaa kaikki asukkaan tiedot omasta rekisteristään.
Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan kunnan antamia ohjeita, jotka koskevat potilastietojen tai asiakastietojen laatimista, ylläpitoa ja luovuttamista.
Palveluntuottaja ja kunta sitoutuvat antamaan toisilleen tarpeellisia tietoja asukkaista ja
tehtäväalueeseen liittyvästä toiminnastaan, sen muutoksista ja kehittämissuunnitelmista.
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Liite 3. Ohje tiedoston liittämiselle Effica-tietojärjestelmään

Lisää ohjeita voi kysyä Effican pääkäyttäjä Kari Korhoselta:
kari.korhonen@kuusamo.fi
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Liite 4. Vajaaravitsemuksen toimintamalli
Pohjois-Pohjanmaan toimintamalli vajaaravitsemuksen riskin arviointiin ja ravitsemushoitoon ikääntyneillä
1 Ravitsemustilan arviointi
Ravitsemushoitoa ei voi toteuttaa ilman suunnitelmaa ja suunnitelmaa ei voi tehdä ennen kuin on
arvioitu ikääntyneen ravitsemustila ja tarvittaessa seurattu ravinnonsaantia ruokapäiväkirjan avulla.
Ravitsemustilaa arvioidaan painoseurannalla ja MNA-testillä (Mini Nutritional Assessment).
1.1 Painonseuranta
Ravitsemustilan arvioinnin yksinkertaisin väline on säännöllinen painonseuranta. Painonmuutokset
kertovat enemmän ravitsemustilasta kuin yksittäinen mittaus. Ikääntynyt punnitaan kerran kuukaudessa ja tulos kirjataan potilastietoihin.
1.2 MNA-testi
MNA-testi eli Mini Nutritional Assessment on yli 65-vuotiaiden ravitsemustilan arviointiin tarkoitettu
validoitu testi. Sen avulla voidaan nopeasti ja yksinkertaisesti tunnistaa vajaaravitsemustilasta kärsivät tai ne ikääntyneet, joilla riski vajaaravitsemukseen on kasvanut. Vajaaravitsemustilassa ikääntyneellä on energian, proteiinin ja muiden ravintoaineiden saannin puutos tai epäsuhde tarpeeseen
nähden, mikä haittaa elimistön toimintaa ja sairauksista toipumista. MNA:n avulla voidaan löytää
varhaisessa vaiheessa ne ikääntyneet, joilla on ravitsemusongelmia ja puuttumaan ongelmiin välittömästi.
Ikääntyneen ravitsemustila arvioidaan MNA-testin seulonnalla
- asiakkuuden alkaessa
- osana RAI-arviointia puolivuosittain
- asiakkaan tilanteen muuttuessa (esim. painonmuutokset, sairaus, heikentynyt ravinnonsaanti).
Seulontaa jatketaan arviointi-osaan, jos ikääntyneellä todetaan seulonnan pohjalta vajaaravitsemus
(0-7 pistettä), ruokavalion laadun ja ravinnonsaannin tarkempaa arviota sekä ravitsemustoimenpiteiden toteuttamista varten.
Jos asiakkaalle tehdään RAI-arviointi, MNA-testi tehdään sähköisesti siellä. Jos MNA-testiä ei tehdä
osana RAI-arviointia, suositellaan testi lisäämään Effican-lomakelaatikkoon paperisen version tekemistä varten. MNA-testin yhteenvetotiedot huomioidaan KHTIIV-lehdellä hoitosuunnitelmassa.
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2 Ravitsemushoidon toimintamalli

MNA-seulonta asiakkuuden alussa ja jatkossa puolivuosittain (RAI-arvioinnin yhteydessä)
Tulosten perusteella toimitaan seuraavasti

12–14 pistettä Normaali ravitsemustila

8-11 pistettä
Vajaaravitsemuksen
riski

MOTIVOI

MOTIVOI JA SEURAA

TEHOSTA JA SEURAA

TOIMINTAOHJEET
• Painon ja pituuden kirjaaminen RR-lehdelle
• Erityisruokavaliotietojen kirjaaminen tarvittaessa RAVlehdelle
• Riskin syyn selvittäminen ja
tarvittavien toimenpiteiden*
aloittaminen ravitsemustilan
korjaamiseksi
• Toimenpiteiden* kirjaaminen
KHTIIV-lehdelle osaksi hoitosuunnitelmaa

TOIMINTAOHJEET
• Painon ja pituuden kirjaaminen RR-lehdelle
• Erityisruokavaliotietojen kirjaaminen tarvittaessa RAVlehdelle
• Kokonaisvaltaisen ravitsemustilan arvion tekeminen:
→ MNA:n arviointi-osioon jatkaminen
→ Vajaaravitsemuksen syyn
selvittäminen ja tarvittavien
toimenpiteiden* aloittaminen
ravitsemustilan korjaamiseksi
→ Toimenpiteiden* kirjaaminen KHTIIV-lehdelle osaksi
hoitosuunnitelmaa

TOIMINTAOHJEET
•
•
•

Perusohjaus ruokavalion
merkityksestä ikääntyneelle
Painon ja pituuden kirjaaminen RR-lehdelle
Erityisruokavaliotietojen kirjaaminen tarvittaessa RAVlehdelle

0-7 pistettä
Vajaaravittu

*TOIMENPITEET:
• Tukitoimien järjestäminen (ateriapalvelu, kauppapalvelu jne.)
• Ravitsemuksen tehostaminen (ruokavalion energia- ja proteiinitäydennykset, täydennysravintovalmisteet) Erityisesti, kun paino laskenut ja/tai syömisen määrä vähentynyt.
• Lääkärin ja/ tai ravitsemusterapeutin konsultaatio vajaaravituilla harkinnan mukaan. Erityisesti, kun ikääntyneellä hyvin alhainen BMI (< 19), paino laskenut tahattomasti > 3 kg/ 3
kk ja/ tai ravinnon saannissa tai tarpeessa tapahtunut muutosta.
• Tiiviimpi seuranta tarvittaessa (paino, ruoankäyttö, laboratoriokokeet jne.)
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Liite 5. Yhteenvetokirjaamisen runko

Yleistila
Minkälainen fyysinen vointi, mieliala? Missä tilassa perussairaudet olleet viimeisen kuukauden aikana? Jos on esiintynyt rauhattomuutta, miten sitä on lievennetty?
Omatoimisuus
Yleinen kuvaus mitä pystyy itse tekemään ja missä tarvitsee apua? Päivittäiset
toiminnot huomioon ottaen. Kuntoutuksen edistyminen?
Liikkuminen
Onko apuväline, liikkuuko omatoimisesti / avustettuna / ohjattuna?
Ruokailu
Mitä pystyy tekemään itse, missä tarvitsee apua?
Lääkkeet
Mitä tarvittaessa annettavia lääkkeitä on annettu? Mihin vaivaan lääke annettu, vaikuttiko?
Minkälaisia muutoksia tullut säännöllisiin lääkkeisiin? Miten vaikuttaneet?
Nukkuminen
Miten yöt menneet? Jos öissä häiriötä, arviot syistä? Mitä on kokeiltu, jotta yöaikoja saisi parannettua?
Peseytyminen
Suihkussa käyminen, pienet pesut. Mitä pystyy tekemään itse? Tarvitseeko
ohjausta? Henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtiminen?
Ihon huomiointi
Haavahoidot, rasvaukset?
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Liite 6. Välitön ja välillinen asiakastyö
Välitön asiakastyö (vanhuspalvelulain 3 §:n 1 mom. 4 kohta)
•

Välittömällä asiakastyöllä tarkoitetaan hoitoa ja huolenpitoa sekä asiakkaan toimintakykyä ja kuntoutumista edistäviä ja ylläpitäviä
tehtäviä, asiakasta koskevien tietojen kirjaamista, palvelutarpeen arviointia sekä hoito- ja palvelusuunnitelman laatimista ja päivittämistä;

Työtehtävä

Välittömäksi asiakastyöksi katsottavat työtehtävät

Hoito- ja huolenpito

-

Asiakkaan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen huolehtimalla hoito- ja huolenpitotyössä mm.
seuraavista asioita; o asuinympäristön viihtyisyys
(kodinomaisuus) o riittävä ulkoilu ja liikkuminen
o sosiaalisten suhteiden ja sosiaalisen toimintakyvyn ylläpitäminen mukaan lukien yhteydenpito omaisiin ja/tai läheisiin
o osallistuminen yksikön ulkopuolisiin tapahtumiin ja retkiin
o yhteistyö omaisten sekä edunvalvojan
kanssa

-

Asiakkaan päivittäisissä toimissa, kuten ruokailussa, peseytymisessä, pukeutumisessa, liikkumisessa ja WCkäynneissä avustaminen
Toimintayksikön lääkehoitosuunnitelman mukaiseen lääkehoitoon liittyvät työtehtävät
Sairaanhoidolliset toimenpiteet kuten esimerkiksi
haavahoidot, verenpaine- ja/tai verensokerimittaukset

-
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Lisähuomioita / tarkennusta työtehtävien sisällöstä
-

Välittömään asiakastyöhön luettavana työnä voidaan pitää; o ruuan tarjoaminen asiakkaalle ja
ruokailussa avustaminen
o yksittäisen asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin
vastaamiseksi lämmitettävät yksittäiset ateriat
o yllättävissä ja ennakoimattomissa tilanteissa
tehtävä siistiminen, kuten eritetahrojen, eritepyykin ja eriteroskien poisto ja vastaavat työt
o asiakkaan asuinhuoneen sisustaminen ja somistaminen esimerkiksi eri vuodenaikoihin liittyvinä juhla-aikoina yhdessä asiakkaan
kanssa
o pienimuotoinen huoneen siistiminen yhdessä
asiakkaan kanssa, kuten vuoteen petaus, tavaroiden ja vaatteiden järjestely, pudonneen
tai kaatuneen esineen paikoilleen asettelu,
kaatuneen nesteen kuivaus ja siistiminen,
yms. vastaavat työtehtävät.
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Toimintakyvyn ja kuntoutumisen edistäminen

-

Fyysisen toimintakyvyn tukeminen kuten esimerkiksi liikehoidot, jumpparyhmät ja kävelyharjoitukset
Aktiivisen päivätoiminnan suunnittelu, toteutus ja
arviointi yhdessä asiakkaiden kanssa
Apuvälineiden hankinta ja käytön ohjaus

-

Jos asiakas osallistetaan ohjattuna ja osana
hoito- ja palvelusuunnitelmaansa toimintayksikön päivittäisen ruokahuollon askareisiin, oman
asunnon siivoukseen tai omien pyykkien huoltamiseen liittyviin toimiin, voidaan tähän ohjaustyöhön käytetty työaika lukea välittömän asiakastyön ajaksi.

Asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa tehtävä yh- teistyö hoito- ja palvelusuunnitelman laatimiseksi,
arvioimiseksi ja päivittämiseksi
Yhteydenpito asiakkaan palveluista vastaavan kunnan kanssa

Omahoitajan käyttämä työaika asiakkaan tarvitsemien palvelujen ja etuuksien järjestämiseksi

Asiakastietojen kirjaaminen

-

Päivittäiset asiakas- ja potilaskirjaukset

Palvelutarpeen arviointi

-

Toimintakykyarviointien tekeminen (RAI, yms.) tarvittaessa moniammatillisesti
Lääkärin kanssa tehtävä yhteistyö ja konsultointi

Hoito- ja palvelusuunnitelman
laatiminen ja päivittäminen

-

Muu välittömään asiakastyöhön liittyvä työ
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-

Asiakkaiden hoitoon liittyvä raportointi ja tiedon välitys
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Välillinen työ (vanhuspalvelulain 3 §:n 1 mom. 5 kohta)
•

•

Välillisellä työllä tarkoitetaan iäkkäiden henkilöiden hoitoa ja huolenpitoa mahdollistavat tehtävät, kuten huoneiden ja yhteisten
tilojen siivousta, pyykkihuoltoa, ruoan valmistusta ja lämmitystä, yksikön johtajan ja vastuuhenkilön esimies- ja hallinnollista työtä
sekä muita vastaavia hoitoa ja huolenpitoa mahdollistavia tehtäviä.
Pääsääntöisesti välillisistä tehtävistä vastaisi välillisen työn henkilöstö, tai jos mainittu tehtävä säännönmukaisesti kuuluisi hoitohenkilökunnan työhön, se määriteltäisiin tehtävänkuvassa eikä sitä otettaisi huomioon mitoituksessa.

Lisähuomioita / tarkennusta työtehtävien
sisällöstä

Työtehtävä

Välilliseksi työksi katsottavat työtehtävät

Yksikön huoneiden ja yhteisten tilojen siivous

-

Asiakkaiden huoneiden ja yhteisten tilojen päivittäinen, viikoittainen ja kuukausittainen siivous

Pyykkihuolto

-

Pyykkihuolto o pyykin keräys ja lajittelu o pyykin
pesu ja kuivaus
o pyykin lajittelu ja mahdollinen silitys
o asiakkaiden pyykkien jako

Ruuan valmistus ja lämmitys

-

Ruuan valmistus ja sen lämmittäminen
kaikille ryhmäkodin asiakkaille o aamupalojen valmistus ja tarjolle laitto ja tiskaus
o lounaan valmistus / lämmitys ja tar- jolle laitto sekä tiskaus
o päivällisen valmistus /lämmitys, tarjolle laitto ja tiskaus
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Eri työvuoroissa hoitajien asiakashuoneiden ja yhteisten tilojen siivoukseen käyttämä työaika luetaan välillisen työajan resurssiin
Eri työvuoroissa hoitajien pyykkihuollon
työtehtäviin käyttämä työaika luetaan välillisen työajan resurssiin

Eri työvuoroissa hoitajien koko yksikön
ja/tai ryhmäkodin erilaisiin ruokahuollon
työtehtäviin käyttämä työaika luetaan välillisen työajan resurssiin
Laajamittaisuudella tarkoitetaan tilannetta,
jossa työvuorossa (esim. iltavuoro) vastataan koko yksikön asiakkaiden ruokien valmistuksesta ja lämmityksestä
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o
o
Muut hoitoa ja huolenpitoa mahdollistavat tehtävät

-

-

välipalojen ja / kahvien valmistus
ja esille laitto sekä tiskaus
iltapalojen valmistus ja tarjolle
laitto ja tiskaus

Sairaanhoitajan näyttöjen vastaanottoon
käyttämä työaika
Erilaisten toimintayksikön tilausten teko
(jos eivät ole vastuuhenkilön tehtävinä),
kuten hoitotarvikkeet, ruoka, suojavarusteet, etc.
Uuden työntekijän perehdytykseen ja
koulutukseen käytetty työaika
Täydennyskoulutuksiin ja työyhteisön kehittämiseen käytetty työaika

Toimintayksikön johtaminen
Vastuuhenkilön esimies- ja hallinnollinen työ

-
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Toimintayksikön omavalvonnan toteutuksen seuranta ja ohjaus
Henkilöstöjohtaminen, rekrytoinnit ja tähän liittyvät muut tehtävät
Toiminnan ja talouden suunnittelu ja seuranta
Markkinointi, viestintä, etc
Asiakkaan tekemän reklamaation käsittely
Asiakkaan tekemiin muistutuksiin tai AVI
– kanteluihin vastaaminen /vastausten
valmistelu

1
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ASUMISPALVELUITA OHJAAVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA
SUOSITUKSET
Sosiaalihuoltolain (SHL 1301/2014 § 11, 14 ja 21) mukaan kunnan on
huolehdittava asumispalvelujen järjestämisestä. Asumispalveluja järjestetään
henkilöille, jotka erityisestä syystä tarvitsevat apua tai tukea asumisessa tai
asumisensa järjestämisessä. Sosiaalihuoltolain mukaisina asumispalveluina
voidaan myöntää palveluasumista ja tehostettua palveluasumista ja myös
laitoshoitoa. Ennen laitoshoitoon sijoittamista tulee aina selvittää muut
vaihtoehdot sekä huolehtia siitä, että potilaan lääketieteellinen tila on
asianmukaisesti selvitetty ja potilas on saanut riittävän kuntoutuksen (Laki
ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja
terveyspalveluista 980/2012).
Lain ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta (28.12.2012/980) sekä
iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 14 §:n mukaan kunnan on toteutettava
iäkkään henkilön arvokasta elämää tukeva pitkäaikainen hoito ja huolenpito
ensisijaisesti kotiin annettavilla ja muilla sosiaali- ja terveydenhuollon
avopalveluilla. Palvelut ovat toteutettava niin, että iäkäs henkilö voi kokea
elämänsä turvalliseksi, merkitykselliseksi ja arvokkaaksi ja että hän voi
ylläpitää sosiaalista vuorovaikutusta sekä osallistua mielekkääseen,
hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä edistävään ja ylläpitävään toimintaan.
Edellytyksenä
ympärivuorokautiseen
tehostettuun
palveluasumiseen
ohjautumiselle on, että asiakkaalla on ollut käytössään kaikki kotona asumista
tukevat palvelut sekä teknologiset apu- ja turvavälineet ja niiden vaikutus
asiakkaan toimintakykyyn on arvioitu.
”Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi
2020- 2023” (Sosiaali-ja terveysministeriön julkaisuja 2020:29) korostaa
erityisesti ikääntyneiden kotona asumisen edistämistä ja asuinympäristön
ikäystävällisyyttä. Keskeistä on asumisen tarpeiden muutosten ennakoiminen
riittävän ajoissa ja näihin tarpeisiin varautuminen esimerkiksi asunnon
muutostöillä tai muuttamalla ajoissa sopivaan asuntoon. Turvallinen asuminen
omassa kodissa on monen iäkkään toive.
Kotona asumisen mahdollistaminen edellyttää ikäystävällistä palvelujen
rakennetta siten, että asumista ja palveluja kehitetään samanaikaisesti.
Tavoitteena on lisätä koko ikääntyneen väestön tietoisuutta asumisen
ennakoinnin merkityksestä sekä tehdä valintoja asumisen suhteen tulevia
tarpeita ennakoiden. Myös omaisten ja läheisten tukeminen kotona asumisen
mahdollistamisessa on uudessa laatusuosituksessa tärkeää. Erityistä
huomioita, tulee myös kiinnittää eri palveluiden rajapintoihin ja asiakkaan
muutostilanteisiin sekä ajan tasalla olevat hoito- ja palvelusuunnitelmat.
Asumisen ja palvelujen ratkaisuja suunniteltaessa noudatetaan normaaliuden
periaatetta niin, että iäkkäiden asunnot ovat mahdollisimman usein
tavanomaisessa asuntokannassa. Asumisen ja palvelujen toimivaksi
yhteensovittamiseksi kehitetään myös uudenlaisia esteettömiä, turvallisuutta
sekä itsemääräämistä tukevia yhteisöllisiä ratkaisuja, jotka huomioivat
toimintakyvyssä tapahtuvat muutokset. Nämä ratkaisut rakennetaan
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4

paikallisiin olosuhteisiin sopiviksi. (Laatusuositus hyvän
turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2020–2023).
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ikääntymisen

Tavoitteena on tukea ympärivuorokautista hoitoa ja huolenpitoa tarvitsevien
asiakkaiden mahdollisuutta elää ja asua kodikkaassa ympäristössä, jossa
tarvittava hoito ja huolenpito on turvattu ja iäkäs voi kokea elämänsä
arvokkaaksi, merkitykselliseksi ja turvalliseksi myös elämän vaiheen hoidossa.
4

2

ASUMISPALVELUIDEN YLEISET PERIAATTEET
Asumispalvelu muodostuu asiakkaalle tarjottavasta kodinomaisesta,
viihtyisästä ja asiakkaan henkilökohtaisia tarpeita vastaavasta asumisesta,
siihen keskeisesti liittyvistä tukipalveluista ja kuntoutuksesta, kuntoutumista
edistävästä hoidosta ja hoivasta. Palvelukokonaisuus edistää asiakkaan
turvallista ja arvokasta elämää, tukee omatoimista elämää ja mahdollistaa
fyysisen, psyykkisen, sosiaalisen ja henkisen hyvinvoinnin sekä ja
kuntoutumisen. Asiakasta aktivoidaan ja kannustetaan omatoimiseen ja
itsenäiseen suoriutumiseen omien voimavarojen mukaan. Palvelun keskeisinä
periaatteina
ovat
asiakaslähtöisyys,
asiakkaan
oikeudet
ja
itsemääräämisoikeus. Asiakas ja hänen yksilölliset tarpeensa huomioidaan
kokonaisvaltaisesti. Asiakas osallistuu häntä koskevan palvelun suunnitteluun
ja tulee kuulluksi häntä itseään koskevassa päätöksenteossa. Työskentelyssä
asiakkaan kanssa korostuvat kuntouttavan toiminnan periaatteet ja
kuntoutumista edistävät toimintatavat.
Asiakkaalla on mahdollisuus asua toimintayksikössä elämänsä loppuun
saakka ja saada muuttuvia tarpeitaan vastaavaa hoitoa ja hoivaa. Asukkaalla
on mahdollisuus asua puolison kanssa yhdessä tai läheisesti yksilöllisesti
suunniteltuna mikäli molempien palvelutarve oikeuttaa samanlaiseen
asumismuotoon ja sellainen on molemmille yhtaikaisesti mahdollistaa samasta
yksiköstä tai yksikköön on mahdollista muuttaa puolison mukana itse
maksavana asiakkaana. Palvelutarpeen arvioinnissa arvioidaan käytössä
olevien palvelujen kokonaisuuden luomat edellytykset selviytyä päivittäisistä
toiminnoista. Muiden palvelujen tehostamisen mahdollisuudet selvitetään
yhteistyössä asiakkaan ja /tai hänen edustajansa sekä asiakkaan tilanteeseen
perehtyneiden ammattihenkilöiden kanssa.

3.

ASUMISPALVELUT

3.1.

Palveluasuminen ja ryhmäkotiasuminen (ei-yövalvonnallinen
asuminen)
Palveluasumista ja ryhmäkotiasumista järjestetään vaihtoehtona henkilöille,
joilla on tehostetun kotihoidon tarve tai lisääntynyt asumisen tuen tarve. Hän
voi tarvita useita hoivakäyntejä vuorokaudessa, mutta ei tarvitse jatkuvaa
ympärivuorokautista hoivaa. Palveluasumisen myöntämisen perusteena voi
olla myös voimakas turvattomuuden tunne ja henkilön katsotaan hyötyvän
palveluasumisesta. Palveluasuminen on asumismuoto turvallisessa ja
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yhteisöllisessä
asumisympäristössä
ikääntyneille,
jotka
hoitohenkilökunnan päivittäistä tukea ja apua asumiseensa.
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tarvitsevat

Asuminen voidaan järjestää tavanomaisissa huoneistoissa, erityisissä
palvelutaloissa, ryhmäkodeissa, asumisryhmissä tai muissa ratkaisuissa.
Yksikössä voi olla oma henkilökunta tai henkilöstö voi olla kotihoidon tai
asumispalveluiden henkilöstöä. Henkilöstö on tavoitettavissa aamusta iltaan
klo 7-21. Palveluasuminen ei sisällä ympärivuorokautista palvelua. Yöaikainen
hoito ja turvallisuus perustuvat tarvittaessa turvahälytysjärjestelmään ja/tai
yöhoitajan käynteihin
Palveluasumisessa tarjotaan asiakkaan tarpeiden mukaista kuntouttavaa
hoivaa, huolenpitoa aamusta iltaan. Palveluun sisältyy asiakkaan tarpeen
mukainen ohjaus- ja neuvonta, toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä toiminta,
hoiva- ja huolenpito sekä osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistävät
palvelut. Lisäksi asiakas ostaa erikseen tarvitsemansa tukipalvelut, kuten
ateria-, vaatehuolto-, ja siivous- ja turvapalvelut sekä muut haluamansa
lisäpalvelut. Palvelu ei sisällä lääkkeitä, henkilökohtaisia hygieniatarvikkeita ja
hoitotarvikkeita eikä vaatteita tms. henkilökohtaisia tarvikkeita.
Jokaiselle asukkaalle laaditaan hänen toimintakykynsä ja palvelutarpeen
mukainen hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelma, jossa myös määritellään
yöaikaisen hoitajakäynnin tarve.
Ryhmäkotiasumisessa tarjotaan asiakkaan tarpeiden mukaista kuntouttavaa
hoivaa, huolenpitoa ja tukipalveluja aamusta iltaan. Palveluun sisältyy
asiakkaan tarpeen mukainen ohjaus- ja neuvonta, toimintakykyä ylläpitävä ja
edistävä toiminta, hoiva- ja huolenpito, ateria-, vaatehuolto-, peseytymis- ja
siivouspalvelut sekä osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistävät
palvelut. Palvelu ei sisällä lääkkeitä, henkilökohtaisia hygieniatarvikkeita ja
hoitotarvikkeita eikä vaatteita tms. henkilökohtaisia tarvikkeita.
Palveluasumisessa
ja
ryhmäkotiasumisessa
asukkaat
tekevät
vuokrasopimuksen kiinteistön omistajan kanssa ja heillä on mahdollisuus
hakea
Kelasta
tulosidonnaista
asumistukea
vuokrakustannuksiin.
Palvelukotiasumisessa
asukkaalla
on
mahdollisuus
hyödyntää
kotitalousvähennystä ostamiinsa tukipalveluihin ainakin osittain.
Palvelukotiasumisen ja ryhmäkotiasumisen myöntämisen perusteet

•
•
•
•

Palvelutarpeen arvioinnin apuna käytetään muisti- ja
toimintakykymittareita. Asiakkaan avuntarvetta ja toimintakykyä mittaavan
RAI:n
MAPLe-luokitus on 3-5 (vähintään kohtalainen palveluntarve)
ADL vähintään 1-3, jolloin vaikeuksia on yleensä useammassa osa-alueessa
päivittäisissä toiminnoissa (peseytyminen, kotona liikkuminen, wc-käynnit,
siirtymisissä esim. pyörätuolista vuoteeseen, syöminen)
Kognitiivinen toimintakyky, CPS 2 (ymmärretyksi tuleminen ja/tai
päätöksentekokyky on heikentynyt) tai enemmän ja
IADL-kriteeriä hyödynnetään niin, että asiakas tarvitsee apua, mutta osaa
hälyttää apua esim. turvarannekkeella yöaikaan tai

Mittareiden arvot ovat ohjeellisia ja arvioinnissa huomioidaan yksilöllisesti
asiakkaan kokonaistilanne. Asiakkaita voi olla kaikissa MAPLE- ja muissa
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kriteeriluokituksissa niin kotona kotiin annettavien palveluiden ja/tai
omaishoidon turvin ilman että on tarve palveluasumiselle tai
ryhmäkotiasumiselle.

3.2.

Tehostettu palveluasuminen (yövalvonnallinen asuminen)
Tehostettua palveluasumista järjestetään henkilöille, jotka eivät enää
selviydy kotonaan tai palveluasumisessa turvallisesti kotiin annettavien
runsaiden palveluiden ja tukitoimien turvin ja joilla hoidon ja huolenpidon
tarve on runsasta ja ympärivuorokautista. Edellytyksenä tehostettuun
palveluasumiseen on, että asiakkaalla on ollut käytössään maksimissaan
kotiin annettavat palvelut, ja että kaikki keinot kuntoutumisen eteen on
pohdittu ja käytetty. Myös omaishoidettavien kohdalla tulee olla käytössä
maksimaaliset kotiin annettavat palvelut ennen tehostetun palveluasumisen
myöntämistä.
Asiakkaalla ei ole lääketieteellisesti perusteltua syytä sairaalatasoiseen
hoitoon. Tehostetun palveluasumisen tarkoituksena on mahdollistaa
asiakkaan asuminen ja eläminen elämänsä loppuun asti kodissaan
ylläpitämällä asiakkaiden päivittäistä toimintakykyä kuntouttavan työotteen ja
monipuolisen kuntouttavan toiminnan avulla. Asiakkaalle tarjotaan hänen
tarvitsemansa kuntoutus, hoiva, hoito ja huolenpito.
Tehostettu palveluasuminen sisältää asiakkaan ympärivuorokautisen hoivan
ja hoidon, ateriat, siivouspalvelut, vaatehuollon ja osallisuutta ja sosiaalista
kanssakäymistä edistävät palvelut sekä muut palvelut kuten avustamisen
asunnossa ja sen ulkopuolella. Jokaiselle asukkaalle laaditaan hänen
toimintakykynsä ja palvelutarpeensa mukainen hoito- palvelu- ja
kuntoutussuunnitelma. Palvelu ei sisällä lääkkeitä, henkilökohtaisia
hygieniatarvikkeita ja hoitotarvikkeita sekä vaatteita tms. henkilökohtaisia
tarvikkeita.
Tehostetussa
palveluasumisessa
asiakkaat
tekevät
vuokrasopimuksen kiinteistön omistajan kanssa ja heillä on mahdollisuus
hakea Kelasta tulosidonnaista asumistukea vuokrakustannuksiin.
Tehostetun palveluasumisen myöntämisperusteet
Asiakkaat, joilla kotona asumista tukevista palveluista ja tukitoimista
huolimatta, kotona asuminen ei ole turvallista joko itsenäisesti asuen tai
omaisen kanssa. Heillä on fyysisen, psyykkisen, kognitiivisen ja/tai
sosiaalisen toimintakyvyn huomattavaa heikentymistä. Asiakkaat, jotka
tarvitsevat monien sairauksien vuoksi ympärivuorokautista hoivaa ja
valvontaa. Hoivan ja valvonnan tarvetta on säännöllisesti myös yöaikaan.
Sairaat ja terveydentilaltaan epävakaat asiakkaat, joilla on toistuvia
sairaalajaksoja ja monien sairauksien vuoksi sairaanhoidollisten
toimenpiteiden säännöllinen ja jatkuva tarve.
Palvelutarpeen arvioinnin apuna käytetään jäljessä seuraavia mittareita.
Oheiset mittareiden arvot ovat ohjeellisia ja arvioinnissa huomioidaan
yksilöllisesti
asiakkaan
kokonaistilanne.
Arvioinnissa
käytetään
toimintakykymittareita,
joista
keskeisimpänä
RAItoimintakyvyn
arviointimittari. RAI:hin sisältyvä MAPLe-5 - asteikko kuvaa asiakkaan
palvelutarpeen määrää: 1 (vähäinen palvelutarve), 2 (lievä palvelutarve), 3
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(kohtalainen palvelutarve), 4 (suuri palvelutarve) ja 5 (erittäin suuri
palvelutarve). Arviointia tehdään kokonaisvaltaisesti testein, haastatteluin ja
havainnoin yhteistyössä asiakkaan ja/tai hänen edustajansa kanssa.
Tehostetun palveluasumisen viitteellinen MAPLe-arvo on pääsääntöisesti
vähintään 4. MAPLe mittarin ohella huomioidaan ja tukena käytetään
seuraavaa ns. tarkistuslistaa. Arvioinnissa voidaan käyttää myös RAIn
terveydentilan vakautta kuvaavaa CHESSmittaria.
On huomioitavaa, että asiakkaita voi olla kaikissa MAPLE -ja muissa
kriteeriluokituksissa niin kotona kotiin annettavien palveluiden ja/tai
omaishoidon turvin ilman että on tarve tehostetulle palveluasumiselle. Jo
tehostetussa palveluasumisessa olevan asiakkaan asumisen tarve voidaan
arvioida uudelleen ja tehdä uusi päätös palvelumuodosta, mikäli asiakkaan
toimintakyky kohenee pitkäaikaisesti tai pysyvästi ja palvelumuodon muutos
on asiakkaan edun mukainen.
Vähintään MAPLe 4 (suuri palvelutarve) ja lisäksi:
Päivittäiset toiminnot, toimintakyky (ADLh 4 tai enemmän);
henkilöllä on vaikeuksia lähes kaikissa päivittäisissä toiminnoissa
suoriutumisessa (pukeutuminen, peseytyminen, kotona liikkuminen, wckäynnit, siirtyminen esim. vuoteesta pyörätuoliin, syöminen)
Välinetoiminnot (IADL 6); henkilöllä on vaikeuksia lähes kaikissa
asioiden hoitamiseen ym. IADL toimintoihin liittyvissä
toiminnoissa.

Kognitiivinen toimintakyky (CPS 3 tai enemmän); henkilö tekee itsensä
kannalta epäsuotuisia/turvattomia päätöksiä, jotka vaarantavat hänen
terveyttään tai turvallisuuttaan. Muisti on heikentynyt, myös ymmärretyksi
tuleminen ja kyky ymmärtää muita voi olla heikentynyt.
Mieliala ja masennus (DRS 3 tai enemmän); henkilö on kykenemätön
huolehtimaan itsestään, välinpitämätön suhtautuminen omiin asioihin (ei
nouse vuoteesta, ei syö). Psyykkinen sairaus, joka ei ole hoidoista
huolimatta parantunut, tai itsetuhoisia ajatuksia.
Käytösoireet; mm. henkilön karkailu, vaeltelu, eksyily, pitkäaikainen
asiakkaan omaa, läheisen henkeä, turvallisuutta tai terveyttä uhkaava
käytös, häiritsevä sotkeminen ja tuhriminen.
Sosiaalinen toimintakyky/aktiivisuus; henkilö vetäytyy täysin
aktiviteeteistaan, omaisten/läheisten tukiverkosto on riittämätön, kokee
olonsa yksinäiseksi ja turvattomaksi ja tämä vaikeuttaa merkittävästi
asiakkaan kotona selviytymistä.
MAPLe 1-3, jos CHESS= 3 tai enemmän; henkilön terveydentila on
epävakaa TAI poikkeuksellisista syistä, kuten psykoottiset oireet
(harhaisuus/harhaluuloisuus) yhdessä toistuvasti epävakaan terveydentilan
kanssa.
8
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3.3.

Perhehoito
Perhehoito voi olla pitkäaikaista (jatkuvaa) tai lyhytaikaista perustuen
yksilöllisiin asiakas-, hoito- ja palvelusuunnitelmiin. Pitkäaikainen perhehoito on
toistaiseksi voimassa olevaa perhehoitoa. Pitkäaikainen perhehoito on
kodinomainen tapa järjestää asuminen, kun kotona asuminen ei ole
mahdollista tai tarkoituksenmukaista. Perhehoito sijoittuu asumismuotona
kodin ja ympärivuorokautisen asumispalvelun välimaastoon tarjoten
kodinomaisen, yksilöllisen hoidon ja hoivan perhehoitajan kodissa. Lisäksi
perhehoito takaa hoitajan läsnäolon yöaikaan.
Perhehoito sopii ikäihmisille, jotka eivät tarvitse ympärivuorokautista hoitoa
säännöllisesti. Perhehoitoon soveltuvat asiakkaat valitaan yksilöllisesti
asiakkaan ja perhehoitajan toiveita huomioiden. Perhehoito soveltuu
erityisesti niille ikäihmisille, joilla omasta asunnosta muuton syynä ovat
turvattomuus, raihnaus, mielenterveydelliset ongelmat tai alkava/keskivaikea
muistisairaus. Perhehoitoon tulevan ikäihmisen tulisi kuitenkin selvitä yöt
ilman säännöllistä avun tarvetta. Fyysiseltä toimintakyvyltään ikäihmisen tulisi
olla sellainen, että hänen avuntarpeensa on mahdollista vastata
pääsääntöisesti yhden ihmisen avulla. Perhehoito voi tarjota hyvän
vaihtoehdon esim. masentuneille ikäihmisille.
Perhehoitoon pääsyn perusteet
Perhehoitoon soveltuu henkilö, jos
• hän tarvitsee tukea, auttamista tai ohjaamista useamman kerran päivässä
päivittäisissä toimissa, kuten syömisessä, pukemisessa tai peseytymisessä tai
• hän tarvitsee valvontaa säännöllisesti tai
• hänellä voi olla lisäksi hoidon tarvetta lisäävä liitännäissairaus, esim.
epilepsia, muistisairaus
•
perhehoito on hänen tilanteensa huomioon ottaen hänelle soveltuva
vaihtoehto
• perhehoito on muiden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kanssa
riittävää hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden kannalta.
• hän saa kotihoidon palveluja, mutta ne eivät riitä hänen arkensa sujuvuuden
turvaamiseksi
• hän tarvitsee turvattomuuden tms. syyn vuoksi läsnäoloa yöaikaan, muttei
varsinaisesti apua
Ohjeelliset RAI – arvot perhehoitoon pääsyn kriteereissä
•
•
•
•
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Maple 2-3 (lievä tai kohtalainen palveluntarve)
CPS 2-3 (kognition lievä- keskivaikea)
ADL 2-3 (ohjauksen tarvetta)
IADL-kriteeriä hyödynnetään niin, että asiakas tarvitsee apua, mutta osaa
hälyttää apua esim. turvarannekkeella yöaikaan ja tarvitsee apua asioiden
hoitoon liittyvissä toiminnoissa

9
Sivu 98

4

9

PALVELUASUMISEEN HAKEMINEN, PALVELUTARPEEN
ARVIOINTI JA PÄÄTÖKSENTEKO
Asumispalveluja haetaan kirjallisella hakemuksella ja hakemus osoitetaan
palveluohjausyksikköön. Hakemus tulee olla asiakkaan itsensä tai hänen
edustajansa allekirjoittama. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta
sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista edellyttää, että iäkkään henkilön
hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista tukevien
palveluiden tarve tulee selvittää kokonaisvaltaisesti yhdessä iäkkään henkilön ja
tarvittaessa hänen läheisensä kanssa. Iäkkäällä henkilöllä tulee olla mahdollisuus
vaikuttaa palvelujen sisältöön ja toteuttamistapaan sekä osaltaan päättää niitä
koskevista valinnoista.
Palveluohjausyksikkö arvioi asiakkaan palvelutarpeen laaja-alaisesti ja
monialaisesti. Palvelutarpeen arvioinnin lähtökohtana on asiakkaan ja läheisten
ilmaisema käsitys avun tarpeesta. Palvelutarpeen arviointi sisältää fyysisen,
psyykkisen, kognitiivisen ja sosiaalisen toimintakyvyn arvioinnin.
Palvelutarpeen arvioinnissa ja palveluista päätettäessä hyödynnetään RAI toimintakyvyn arviointimenetelmiä, muistihäiriöisen asiakkaan kohdalla voidaan
käyttää myös erityisesti muistia arvioivia mittareita (MMSE, CERAD).
Hakemuksen vastaanottamisen jälkeen asiakkaaseen/omaiseen/nykyiseen
palveluntuottajaan otetaan yhteys palvelutarpeen arvioimiseksi seitsemän
työpäivän kuluessa ja kiireellisissä tapauksissa viipymättä, ellei se ole ilmeisen
tarpeetonta. Asiakkaan tilanteesta voidaan pyytää tarvittaessa lisäselvityksiä.
Tilanteen ja kuntoutumismahdollisuuksien arviointiin varataan riittävästi aikaa
ennen päätöksentekoa. Ennen päätöksen tekoa asiakkaalle toteutetaan
suunnitellut tehostetut kotikuntoutusjaksot kotona ja/tai arviointi- ja
kuntoutusjaksot
kuntoutusyksikössä
kotikokeiluineen.
Asiakkaan
hoito-,
palvelu-,
ja
kuntoutussuunnitelmia laadittaessa huomioidaan hänen kielensä ja kulttuurinsa
mukaiset palvelut ja kartoitetaan muut mm. järjestäjän tukitoiminta alueella.
Jos myöntämisperusteet asumispalveluihin eivät täyty tai asumispalvelupaikkaa
ei ole osoitettavissa (kotikuntalainmukaiset hakijat), hakija saa tästä kielteisen
päätöksen tiedokseen. Sekä kielteiseen että myönteiseen päätökseen liitetään
muutoksenhakuohjeet. Uuden hakemuksen voi tehdä, jos asiakkaan tilanne
oleellisesti muuttuu. Myös vanha hakemus voidaan ottaa uudelleen käsittelyyn,
mikäli asiakkaan tilanne oleellisesti pian kielteisen päätöksen jälkeen muuttuu.
Myönteisen päätöksen jälkeen asiakkaan tulee varautua jonottamaan haettua
asumispaikkaa.
Hakijan on ilmoitettava tarjotun paikan vastaanottamisesta mahdollisimman pian
ja asiakkaan muuton tulisi tapahtua viivyttelemättä kahden paikan käyttöä
välttäen viimeistään viikon kuluttua paikan tarjoamisesta. Asiakkaalta
edellytetään tutustumista yksiköihin ja hakemuksessa tulee nimetä kolme
ensisijaista vaihtoehtoa asumisyksiköistä, joiden vastaanottamiseen asiakas
sitoutuu.
Tietoa
asumispaikoista
sekä
asiakasmaksuista
saa
palveluohjausyksiköstä sekä Kuusamon kaupungin internetsivuilta.
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Mikäli asiakas kieltäytyy vastaanottamasta ensisijaisesti hakemiansa ja siitä
tarjottua paikkaa, hänen tai hänen edustajansa tulee tehdä siitä kirjallinen ilmoitus
päätöksentekijälle. Kieltäytymisen jälkeen tehdään hakijalle uusi palvelutarpeen
arviointi, ja asiakkaan jonotusoikeus valitsemiinsa yksiköihin raukeaa. Mikäli
asiakas on edelleen asumispalveluiden tarpeessa, mutta kieltäytyy
valitsemastaan ja kunnan hänelle tarjoamasta asumispaikasta, on asiakas
velvollinen hankkimaan tarvitsemansa asumispalvelunsa muutoin kuin kunnan
järjestämänä (esim. itsemaksavana asiakkaana suoraan yksityisiltä
palveluntuottajilta).

5

ASIAKKAAN TULEMINEN ASUMISPALVELUIHIN
Kun asiakkaalle on myönnetty asumispalvelut ja hän tulee palveluiden piiriin,
hänelle laaditaan yksilöllinen asiakassuunnitelma; hoito-, palvelu-, ja
kuntoutussuunnitelma.
Hoito- ja palvelusuunnitelman laadintaan osallistuu asumispalvelujen
ammattihenkilöstön lisäksi asiakas ja/tai hänen omaisensa/läheisensä sekä
tarvittaessa asiakkaan hoitoon osallistuvat muut tahot. Suunnitelmaan kirjataan
asiakkaan toimintakyky, auttamismenetelmät, kuntoutumissuunnitelma, hoidon
tavoitteet ja arviointi, sekä asiakkaan omat toiveet ja mielipiteet. Tehty
asiakassuunnitelma tulee olla kirjattuna tai skannattuna liitetiedostona Efficalle
khtiiv-lomakkeelle.  toimiko tämä näin??
Asiakkaalle nimetään omahoitaja, jonka kanssa voi asioida luontevasti ja hän
auttaa myös yhteydenpidossa läheisiin. Hoitoa ja hoivaa toteutetaan
asiakassuunnitelman; hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelman mukaisesti.
Asiakkaan toimintakykyä arvioidaan säännöllisesti oikean palvelumuodon
arvioimiseksi. Suunnitelma päivitetään aina palvelutarpeen muuttuessa ja
tarkistetaan vähintään kuuden kuukauden (6 kk) välein. Hoitotyön yhteenveto
laaditaan kerran kuukaudessa sekä aina kun asiakkaan tilanteessa tapahtuu
muutos. Hoitotyön yhteenveto kirjataan aina Efficalle khtiiv-lomakkeelle.
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LIITE:
Ikäihmisen hakemuksen prosessi asumispalveluihin

Asiakkaalla on käytössä maksimaaliset
kotiin annettavat palvelut, mutta ne eivät
riitä turvaamaan kotona asumista.
Asiakas tai hänen edustajansa laatii
kirjallisen asumispaikkahakemuksen

Palveluohjausyksikkö ottaa 7 työpäivän
kuluessa yhteyden asiakkaaseen/
omaiseen/nykyiseen palveluntuottajaan

Laaja toimintakyvyn arviointi
RAI-arviointi / SAP-työryhmä

Kielteinen päätös:
myöntämisperusteet
eivät täyty
-valitusoikeus
Asiakkaan tilanteen
muuttuessa vanha
hakemus päivitetään
tai tehdään uusi
hakemus.

Arviointi- ja kuntoutusjakso /
Tehostettu kuntoutus kotona

Kielteinen päätös:
myöntämisperusteet eivät täyty
-valitusoikeus
Palveluohjaus ohjaa asiakasta
kotona asumista tukevien
palvelujen saamisessa.
Asiakkaan tilanteen muuttuessa
oleellisesti voidaan vanha
hakemus aktivoida uudelleen.
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Arviointi- ja
kuntoutusjakso
Katrinkodissa tai
Niittyvillassa

RAI-arviointi / SAP-työryhmä

Myönteinen päätös:
Mikäli paikkoja ei ole vapaana,
odotus kuntoutusyksiköissä /
kotona. Asiakas on sitoutunut
ottamaan kolmesta valitsemastaan
toivepaikoista ensimmäisen
vapautuvan paikan vastaan sen
vapautuessa.
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1

SÄÄNTÖKIRJAN PALVELUKOHTAINEN OSA – KOTIHOITO
Palveluseteliin liittyvät yleiset asiat on määritelty palvelusetelisääntökirjan yleisessä
osiossa.



Kotihoidolla tarkoitetaan asiakkaan kotona tapahtuvaa henkilökohtaiseen
hoivaan ja huolenpitoon sekä terveyden- ja sairaanhoitoon liittyvää palvelua niille
vanhuksille, vammaisille ja pitkäaikaissairaille, jotka tarvitsevat apua ja tukea
pystyäkseen asumaan omassa kodissaan (sosiaalihuoltolaki 20 § ja 21 §,
sosiaalihuoltoasetuksen 9 §:n 1 kohta ja terveydenhuoltolaki 25 §).



Kotihoidon palvelusetelin arvo (subventio) on tulosidonnainen. Tulosidonnaisen
palvelusetelin arvo määräytyy kunnan määrittelemien asiakkaan jatkuvien ja
säännöllisten tulojen mukaan tai jonka arvo perustuu tulojen huomioon ottamiseen
sosiaalihuoltolain 3 a luvussa tai sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista
annetun lain 10 a – 10 c §:ssä säädetyllä tavalla.



Hoito- ja palvelusuunnitelma on asiakkaalle laadittava yksilöllinen suunnitelma
(laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000), jossa
määritellään palvelut sekä muut asiakkaan selviytymistä sekä omia voimavaroja
tukevat palvelut ja hoidon tavoitteet



Palvelusopimus on asiakas tai hänen edustajansa sekä palveluntuottajan kanssa
tehty sopimus palvelun hankkimisesta. Palvelusetelillä tuotettu palvelu perustuu
asiakkaan ja palveluntuottajan väliseen palvelusopimukseen, joka tulee tehdä
palvelun alkaessa kahtena saman sisältöisenä kappaleena. Sopimussuhdetta
koskevat sopimuksen sisällön mukaan määräytyvät kuluttajaoikeuden ja
sopimusoikeuden
säännökset
sekä
oikeusperiaatteet.
Asiakkaan
ja
palveluntuottajan välisessä kirjallisessa palvelusopimuksessa sovitaan mm.
palvelun sisällöstä, kestosta ja irtisanomisesta.
o

Lisäpalveluilla tarkoitetaan asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan
kuulumattomia palveluita, jotka asiakas hankkii omaehtoisesti ja myös
maksaa itse, kuten ylimääräinen ulkoilu, siivous tms. Hoito- ja
palvelusuunnitelmaan tulee selkeästi kuvata, mitkä palvelut eivät kuulu
palvelusetelin sisältöön

 Rai-toimintakykyarviointi
o
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Vanhuspalvelulain mukaisesti kunnan on käytettävä RAI-arviointivälineistöä
iäkkään henkilön toimintakyvyn arvioinnissa. Lisäksi kunnan on huolehdittava,
että RAI-arviointivälineistöä käytetään myös silloin, kun iäkäs henkilö saa
edellä tarkoitettuja kunnan järjestämiä palveluja ja hänen olosuhteissaan
tapahtuu olennaisia muutoksia.
 Rai-mittaristossa:
• Maple kuvaa palveluntarvetta
• ADL kuvaa arkisuoritumista perustoiminnoissa
• IADL kuvaa arkisuoritumista välinetoiminnoissa
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•
•
•

2

CPS kuvaa kognitiivisia toimintoja
CHESS kuvaa terveydentilan vakautta
DRS kuvaa mieliala, masennuksen oireita

PALVELUN TAVOITE
Sosiaalihuoltolain (2014/1301) 20 § kotihoidolla tarkoitetaan kotipalvelun ja
terveydenhuoltolain 25 §:ään sisältyvien kotisairaanhoidon tehtävien muodostamaa
kokonaisuutta.
Kotihoito sisältää sosiaalihuoltolain 20 §:n ja 21 §:n sekä sosiaalihuoltoasetuksen 9 §:n
1 kohdan tarkoittaman kotipalvelun ja terveydenhuoltolain 25 §:n tarkoittaman
kotisairaanhoidon, jota annetaan täysi-ikäisille henkilöille ja perheille.
Kotihoidon tavoitteena on tukea asiakkaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja
mahdollisimman itsenäistä kotona selviytymistä. Tavoitteena on lisäksi ylläpitää ja
parantaa asiakkaiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Omaisia ja
lähipiiriä tuetaan osallistumaan asiakkaan hoitoon sekä huolenpitoon.
Palveluun sisältyy asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti:
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hygieniaan liittyvät tehtävät
ravitsemuksesta huolehtiminen
kodin perussiisteyden ylläpitoon liittyvät tehtävät
pyykkihuoltoon liittyvät tehtävät
asiakkaan turvallisuuteen ja esteettömyyteen liittyvät asiat
henkisen ja fyysisen vireyden ylläpito ja huolehtiminen
lääkehoidon toteutus ja seuranta lääkärin määräysten mukaisesti
terveyden edistämisen ja sairaanhoidon suunnittelu, toteutus, ohjaus ja
neuvonta
yhteistyö ja neuvonta asiakkaan, omaisten ja muiden yhteistyötahojen
kanssa.

PALVELUSETELIN MYÖNTÄMINEN JA ARVO
Palvelusetelin avulla järjestetyn kotihoidon aloittaminen edellyttää, että asiakkaan
todellinen palveluiden tarve ja kuntoutumisen tukeminen on arvioitu arviointi- ja
kuntoutusjakson aikana. Kuusamon kaupungin palveluohjausyksikön työntekijä tekee
palvelutarpeen arvioinnin sekä asiakaspalvelupäätöksen ja laatii palvelu- ja
hoitosuunnitelman, josta ilmenee palvelun sisältö (tavoitteet, keinot, toteutus ja
arviointi), tarvittavien käyntikertojen määrä ja vuorokauden/viikon aika sekä palveluun
kuluva keskimääräinen aika. Palvelutarpeen arvioinnin ja hoito- ja palvelusuunnitelman
pohjana on Rai-arviointi.
Kotihoidon palvelusetelin myöntämisen edellytyksenä on, että asiakkaalla on kotikunta
Kuusamossa. Palvelusetelillä järjestettävän kotihoidon yhteydessä voidaan suorittaa
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sellaisia sairaanhoidollisia toimenpiteitä, joita lääkäri voi antaa potilaalle itselleen
suoritettavaksi. Kotisairaanhoitoa varten ei ole erillistä palveluseteliä.
Kotihoidon palvelusetelissä huomioidaan vuorotyölisien aiheuttamat kustannukset niin,
että palvelusetelin enimmäisarvoa iltaisin 15 %, lauantaiaamuisin 20 % sekä lauantaiiltaisin ja sunnuntaisin, arkipyhinä sekä aattoina 100 %.
PALVELUAIKA SÄÄNNÖLLINEN KOTIHOITO, €/TUNTI
Arkisin klo 7.00 -18.00
X€
Arkisin klo 18.00 -22.00
X *1,15 = €
Lauantaisin klo 7.00 -18.00
X *1,20 = €
Lauantaisin klo 18.00 -22.00
X * 2 * 1,15 = €
Sunnuntaisin, arkipyhinä ja aattoina klo 7.00 -18.00 X * 2 = €
Sunnuntaisin, arkipyhinä ja aattoina klo 18.00 -22.00 X * 2 * 1,15 =€
X = palvelusetelin arvo kaupungin määrittelemänä, johon lisätään vuorotyölisien
mukaiset korotukset. Perusturvalautakunta vahvistaa palvelusetelien arvot.
Kuusamon kaupungin perusturvalautakunta on kokouksessaan 4.12.2019 §75
päättänyt, että palveluntuottaja laskuttaa ikäihmisten palveluja asiakaskohtaisen
kotikäynnin matkoista, kun yhdensuuntainen matka asiakkaan luo on yli 10 km
palveluntuottajan toimipisteestä tai edellisen käynnin osoitteesta. Korvaus maksetaan
yhdensuuntaisen matkan pituuden mukaan seuraavasti:
Yhdensuuntaisen matkan pituus (km)
10-24 km
25-40 km
yli 40 km -

Matkakorvaus € / km:
0,50
0,60
0,70

Palveluntuottaja ei voi laskuttaa asiakasta alle 10 km:n matkoista, vaan matkoihin
liittyvä korvaus tulee olla huomioituna palveluntuottajan tuntihinnassa. Hinnasto tulee
olla psop;ssa.

4

PALVELUN SISÄLTÖ JA LAATUVAATIMUKSET
Yleiset laatuvaatimukset on kuvattu yleisessä sääntökirjaosassa, tässä tarkennetaan
kotihoitoon liittyviä laatuvaatimuksia.
Palveluntuottajan tulee toteuttaa kotihoidon palvelu siten, että mikäli asiakas tarvitsee
sekä kodinhoidollista että sairaanhoidollista apua, asiakas saa molemmat palvelut
samalla käynnillä.
Palveluntuottajan tulee ottaa toiminnassaan huomioon asiakkaiden olosuhteet,
yksilölliset tarpeet ja toimintakyky sekä ikä.
Palveluntuottajan tulee noudattaa yleisesti hyväksyttyjä ja voimassa olevia hoitoa sekä
palvelua koskevia suosituksia. Toiminnan tulee perustua Ikäihmisten palvelujen
laatusuosituksiin (STM 2020–2023).

: Kotihoidon sääntökirja

Sivu 106
6

Palvelu toteutetaan kuntouttavan työtavan mukaisesti siten, että asiakas käyttää
ensisijaisesti omia voimavarojaan auttamistilanteissa ja kotitöiden suorittamisessa ja
siten säilyttää toimintakykynsä mahdollisimman hyvänä.
Tavoitteena on, että asiakkaan luona käyvien hoitajien määrä/vaihtuvuus pysyy
rajattuna, jotta asiakkaan tarpeisiin vastataan kokonaisvaltaisesti.
Palveluntuottajan on otettava uusi asiakas vastaan mahdollisimman pian palvelun
tilaamisesta.
Työnantajan vastuulla olevia, henkilöstön suojautumiseen tarkoitettuja tarvikkeita ei
palveluntuottaja voi laskuttaa asiakkaalta. Lisäksi palveluntuottajan tulee huolehtia
henkilöstön asianmukaisesta rokotusseurannasta ja järjestämisestä ensisijaisesti
työterveyshuollon kautta.

4.1

Palvelun sisältö

Palvelun sisältö (tavoitteet, keinot, toteutus ja arviointi) on määritelty tarkemmin
palvelu- ja hoitosuunnitelmassa, joka laaditaan yhdessä kunnan palvelutarpeen
arvioinnin, asiakkaan ja/tai hänen omaisensa kanssa. Asiakassuunnitelman pohjana
on puolivuosittain tehtävä RAI-toimintakyvyn arviointi. Suunnitelmassa määritellään
RAI-toimintakykyarvioinnin pohjalta myös asiakkaan avuntarve, myönnettävät palvelut
ja palveluun käytettävä aika. Palveluntuottajan tulee huolehtia palvelusetelin
myöntämispäätökseen liitetyn hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisista palveluista.
Tavoitteena on asiakkaan omien voimavarojen ja toimintakyvyn ylläpitäminen sekä
todellisten tarpeiden ja toiveiden huomioiminen.
Hoito- ja palvelusuunnitelman ajantasaisuus tarkistetaan ja arvioidaan aina, kun
asiakkaan hoidontarve muuttuu ja vähintään puolen vuoden välein. Puolivuosittainen
arviointi tehdään palveluntuottajan toimesta, mikäli asiakkaan tilanteessa ja voinnissa
on tapahtunut oleellinen muutos, on arvioinnissa mukana kunnan palveluohjaaja.
Palveluntuottajan tulee olla yhteydessä kuntaan, mikäli asiakkaan palvelun tarpeessa
ja/tai muissa olosuhteissa (esim. muutto) tapahtuu merkittävä ja pysyvä muutos. Tällöin
käynnistetään mahdollisesti kaupungin toteuttama arviointi- ja kuntoutusjakso, jossa
palvelutarve arvioidaan uudelleen. Palveluntuottaja ei voi itsenäisesti ilman
keskustelua kunnan kanssa lisätä asiakkaan palveluja tai pidentää hoitoaikoja.
Tarvittaessa tehdään kotikäynti palveluohjausyksiköstä, jonka yhteydessä voidaan
tarpeen tullen suorittaa toimintakyvyn arviointi, jotta kyetään paremmin arvioimaan
asiakkaan palvelujen tarvetta. Arvioinnissa voidaan käyttää hyväksi myös esimerkiksi
muistikoordinaattorin, fysioterapeutin ja toimintaterapeutin asiantuntemusta.
Palveluntuottaja, asiakas ja omaiset yhdessä huolehtivat siitä, että asiakas saa hänelle
kuuluvat julkiset etuudet (esimerkiksi Kelan hoitotuen ja asumistuen). Kuitenkin rahaasioista vastaa asiakas itse tai hänen valtuuttamansa henkilö tai edunvalvoja.
Tarvittaessa asiakasta avustetaan edunvalvojan hankinnassa.
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Palveluntuottaja sitoutuu varmistamaan asiakkaiden turvalaitteiden toimivuuden
turvalaitteiden mukana tulleiden ohjeiden mukaisesti.
Asiakas saa kunnan hoitotarvikejakeluna sovitun määrän hoitotarvikkeita voimassa
olevien ohjeiden mukaisesti. Muut palvelun tuottamisessa tarvittavat tarvikkeet ja
välineet, joita asiakkaan ei kuulu itse maksaa, palveluntuottaja hankkii omalla
kustannuksellaan (esim. työntekijöiden suojavaatteet).
Jos asiakas on säännöllisen kotihoidon piirissä, kaupunki maksaa koneellisen
lääkejakelun ja palveluseteliin lisätään kaksi (2) tuntia lääkehoitoon kuuluvaa aikaa.
Muussa tapauksessa lääkejakelun maksaa asiakas itse.
Palveluntuottaja sopii asiakkaan kanssa avaimen/ovikoodin luovuttamisesta ja vastaa
sen turvallisesta säilyttämisestä. Avaimen luovutus kirjataan ylös ja vahvistetaan
asiakkaan ja vastaanottajan allekirjoituksilla. Avaimen vastaanottaja huolehtii avaimen
luovuttamisesta, kun asiakkuus päättyy, ja avaimen luovutussopimuslomake on
arkistoitava asiakaspapereihin.

4.2

RAI-toimintakyvyn arviointijärjestelmän käyttö

Palveluntuottaja huolehtii, että jokaiselle asiakkaalle tehdään RAI-toimintakykyarviointi
säännöllisesti puolivuosittain ja/tai tilanteen muuttuessa, arvioinnista saatavat tulokset
toimivat hoito- ja palvelusuunnitelman pohjana.
RAI-toimintakykyarviointi sisältää asiakkaan ravitsemustilaan arvioivan MNA-mittarin.
Henkilökunnan tulee osallistaa arviointeihin asiakkaan lisäksi myös läheiset.
Palveluntuottajan henkilökunnan on käytettävä myös muita tarvittavia asiakkaan
hoitoisuuden tai toimintakyvyn mittareita, kuten esim. muistitoimintoihin MMSE,
mielialaan GDS15 ja kaatumisvaaran arviointiin IKINÄ-mittaristo. Mittareita saatavilla
Terveysportin Toimia-tietokannasta.
Palveluntuottajalla on käytössään joko oma RAI-tietojärjestelmä tai se voi liittyä tilaajan
RAI-järjestelmään
kuusamolaisten
asiakkaiden
osalta.
Tilaaja
ei
peri
käyttökustannuksista. Palveluntuottaja vastaa henkilöstön kouluttamisesta RAI:n
käyttöön ja yksikössä on nimettynä RAI – vastaavaa. Mikäli palveluntuottaja ottaa
verkkokoulutuksen tilaajan kautta, tilaaja perii käyttäjätunnuspohjaisen maksun.
Ensimmäinen RAI-arviointi tehdään asiakkaalle viimeistään kahden kuukauden
kuluttua asiakkuuden aloittamisesta RAI-järjestelmään kuusamolaisten asukkaiden
osalta.
Mikäli palveluntuottajalla on oma RAI-tietojärjestelmä ja se tekee oman sopimuksen
THL:n kanssa, palveluntuottajan tulee antaa THL:lle lupa julkaista yksikköä kuvaavaa
tietoa Suomi.fi-palvelussa sekä ilmoittaa THL:n antaman RAI-koodin tilaajalle, jotta
tilaaja voi tarvittaessa seurata THL:n tietokannasta yksikköjä koskevaa RAIvertailutietoa. Edellä mainitussa tilanteessa palveluntuottaja antaa tilaajan
määrittämille työntekijöille oikeudet tarkastella sijoittamiensa asiakkaiden arvioinnit.
Edelleen edellä mainitussa tilanteessa palveluntuottaja toimittaa THL:n tuottamat
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palauteraportit tilaajalle kaksi kertaa vuodessa. Lisäksi palveluntuottaja toimittaa
tilaajalle pyydettäessä yksikkö- ja asiakaskohtaista RAI-tietoa.
Palveluntuottajan tulee vastata siitä, että henkilöstöllä on riittävä osaaminen tehdä RAIarviointeja sekä hyödyntää arviointeja hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelmien
laadinnassa ja arvioinnissa. Palveluntuottaja hyödyntää RAI-tuloksia toiminnan
kehittämisessä ja johtamisessa.

4.3

Henkilöstö

Kotihoidon henkilökunnalta edellytetään terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun
lain (559/1994 ja asetus 564/1994) mukaista oikeutta harjoittaa terveydenhoitajan tai
sairaanhoitajan ammattia tai terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen
mukaista oikeutta käyttää lähihoitajan, perushoitajan tai apuhoitajan nimikettä tai
sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain
(272/2005 ja asetus 608/2005) mukaista lähihoitajan tai mainitun lain
siirtymäsäännösten mukaista vastaavaa pätevyyttä. Sijaisilla tulee olla riittävä sosiaalija/tai terveydenhuoltoalan koulutus.
Hoito- ja palvelusuunnitelmassa määriteltyjä sairaanhoidollisia toimenpiteitä suorittaa
ensisijaisesti sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja. Myös muu edellä mainittu
ammattihenkilöstö voi suorittaa hoidollisia ja lääkehoitoon liittyviä toimenpiteitä, jos
henkilöstöllä on asiaankuuluva perehdytys ja osaaminen tehtävien hoitamiseen.
Tukipalvelua, kuten pesu-, siivous- tai kauppa-apua tuottavalla yrittäjällä käy muukin
tehtävään soveltuva koulutus. Henkilökunnan osaamisen tulee olla asiakkaiden
hoidontarpeen edellyttämällä tasolla, ja henkilöstöllä tulee olla riittävästi tietoa
kohderyhmän sairauksista sekä niiden vaikutuksista toimintakykyyn ja toimintakykyä
ylläpitävistä työtavoista.
Lähihoitajaopiskelija, joka on suorittanut kasvun tukemisen sekä hoito- ja huolenpidon
opinnot ja jolla on hyväksytysti suoritukset lääkehoidon sekä lääkelaskujen opinnoista,
voi toimia perus- ja lähihoitajan tehtävissä lyhytaikaisissa, enintään kolme (3) kuukautta
kestävässä sijaisuudessa.
Sairaanhoidon opiskelijat voivat työskennellä lähi- ja perushoidon sijaisuuksissa, kun
he ovat suorittaneet vähintään 60 opintopistettä ja työssä oppimisen harjoittelujaksot
terveydenhuoltoalan kohteessa hyväksytysti. Lisäksi edellytetään, että sairaanhoidon
opiskelijoilla on hyväksytyt suoritukset opinto-ohjelman mukaisista lääkehoidon ja
lääkelaskujen opinnoista. Pelkästään opiskelijat eivät voi työskennellä yksikössä
keskenään, vaan vuorossa tulee olla lisäksi aina koulutettua henkilökuntaa.

4.4

Asiakastietojen käsittely, dokumentointi ja tietojärjestelmien
käyttö

Kuusamon kaupunki edellyttää Effica-potilastietojärjestelmän (tai muun kaupungin
perusturvalla käytössä olevan asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöä), mutta ei
kiellä myös muun potilastietojärjestelmän käyttöä. Asiakas- ja potilastietojärjestelmän
käytöstä sovitaan aina erikseen ja siitä tehdään erillinen sopimus.
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Palveluntuottajalla tulee olla lain edellyttämät asiakas- ja potilastiedot kirjattuna.
Yksikössä tehdään asiakkaan hoidon kannalta riittävät ja asianmukaiset kirjaukset,
jotka tehdään viivytyksettä. Tietojen muodostamisessa ja käsittelyssä tulee noudattaa
huolellisuutta ja hyvää tiedonhallintatapaa. Jokaisesta asiakkaasta on pidettävä
jatkuvaan muotoon laadittua aikajärjestyksessä etenevää asiakaskertomusta. Kaikki
palvelun kannalta tarpeelliset palvelutapahtumat on kirjattava.
Mikäli
asiakas
ei
anna
palveluntuottajalle
suostumusta
asiakasja
potilastietojärjestelmän käyttöön, ei asiakkaalle voida myöntää ja toteuttaa ko, palvelua
palvelusetelillä (asiakkaan velvollisuudet).
Palveluntuottajan tulee kirjata yhteenveto palvelutapahtumista vähintään kerran
viikossa sekä aina asiakkaan tilan muuttuessa. Asiakkaista, joiden luona käydään
kerran viikossa, riittää kirjaus 1-2 kertaa kuukaudessa.
Mikäli
päivittäiset
asiakastietokirjaukset
tehdään
muuhun
kuin
Efficapotilastietojärjestelmään, niin suositellaan asiakaskohtaisen hoitoyhteenvedon
laatimista omahoitajan/vastuuohjaajan toimesta kuukausittain. Hoitoyhteenveto
tehdään aina kun asiakkaan tilanne olennaisesti muuttuu (esim. asiakkaan siirtyessä
kuntoutusja
vuorohoitoyksikköön,
terveyskeskuksen
päivystykseen
tai
vuodeosastohoitoon). Yhteenvedot kirjataan KH-Tiiv lomakkeelle. Liitteenä on
esimerkki yhteenvedon sisällölle (liite 1). Lisäksi asiakkaan rai-toimintakyvynarvioinnin
aukikirjoitus ja sen yhteydessä tehtävä hoito- ja palvelusuunnitelman päivitys tulee
kirjata KHTIIV- lomakkeelle. Palveluntuottajan tulee huolehtia, että asiakkaiden
lääkityslehdet ovat Efficalla ajantasaisia hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti.
Myös aiemmin mainittu, yksikössä tehtävä hoito- ja palvelusuunnitelma tulee liittää pdftiedostona Effica-järjestelmän KH-TIIV-lomakkeelle. Mikäli palveluntuottaja ei voi
skannata tai kopioida citrix-yhteyden kautta hoito- ja palvelusuunnitelmaa efficalle,
tulee hoito- ja palvelusuunnitelma toimittaa palveluohjaukseen, josta se tallennetaan
skannatussa pdf-muodossa Effica-potilasjärjestelmän KH-TIIV-lomakkeelle (ohje
liitteenä )
Palveluntuottajan tulee huolehtia
vanhuspalvelulain seurannasta.

myös

HILMO-kirjaukset

ja

vastaukset

Mikäli palveluntuottajalla on käytössä sähköinen asiakastietojärjestelmä em. käytännöt
koskevat salassapidon ja tietoturvan osalta myös sähköistä asiakastietojärjestelmää.
Tietojärjestelmän käytöstä kaupunki järjestää koulutusta.
Palveluntuottaja maksaa tarvittavat järjestelmän käyttökustannukset. Jokaisella
käyttäjällä on oltava henkilökohtainen käyttäjätunnus, yhteiskäyttöisiä tunnuksia ei
sallita. Palveluntuottaja vastaa kaikista tietohallintokustannuksista, lukuun ottamatta
Effica-käyttöjärjestelmää.
Tilaaja antaa etäkäyttöpalvelun järjestelmäänsä. Etäkäyttöpalvelun kustannuksista ja
tunnustilaukset peritään kulloinkin voimassa olevien hintojen mukainen korvaus.
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Palveluntuottaja nimeää vastuuhenkilöt, jotka tilaaja sitoutuu kouluttamaan maksutta.
Palveluntuottajan koulutetut vastuuhenkilöt kouluttavat asumisyksikön muun
henkilöstön. Muusta koulutuksesta ja kustannuksista voidaan sopia erikseen.
Palveluntuottajalla on kirjalliset ohjeet asiakastietojen dokumentoinnista,
potilasasiakirjojen ja sosiaalihuollon asiakirjojen laadinnasta, säilyttämisestä sekä
salassapidosta. Tilaaja arkistoi asiakkaiden asiakirjat.
Palveluntuottaja vastaa siitä, että kaikki asumisyksikössä asukas- ja potilastietoja
käsittelevät työntekijät palvelusuhteen laadusta riippumatta, sekä opiskelijat, sitoutuvat
kirjallisesti laissa edellytettyyn salassapitoon ja vaitiolovelvollisuuteen. Tämä tarkoittaa
sitä, että työntekijät ja opiskelijat eivät luovuta yksityisestä henkilöstä saamiaan tietoja
ulkopuolisille ja että sitoumus on voimassa senkin jälkeen, kun he eivät ole
palveluntuottajan palveluksessa tai harjoittelupaikassa.
Palveluntuottaja vastaa myös siitä, että asukkaan tietoja pääsevät käsittelemään vain
ne henkilöt, joiden työtehtävien kannalta se on välttämätöntä ja jotka ovat
allekirjoittaneet salassapitositoumuksen,
Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan laissa säädettyä salassapito- ja
vaitiolovelvollisuutta sekä tietosuojasta ja tietoturvasta annettuja säännöksiä ja
palveluntuottajalla on tietosuoja-asioista vastaava nimetty henkilö. Asumisyksikköön
on laadittu tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuojaseloste. Tietosuoja-asetuksen
tarkoittaman asiakasrekisterin pitäjänä toimii tilaaja.
Asiakirjat on laadittava, säilytettävä ja dokumentoitava lain sosiaalihuollon asiakkaan
asemasta ja oikeuksista sekä tietosuoja-, arkisto- ja potilaslakien (Laki sosiaalihuollon
asiakasasiakirjoista (254/2015) ja Potilasasiakirja-asetus (298/2009), Asiakastietolaki
(159/2007) tai niiden perusteella annettujen määräysten säätämällä tavalla.
Myös asiakirjojen hävittämisessä on noudatettava arkistolakia niin, että asiakirjojen
tietosuoja on varmistettu. Syntyneisiin asiakirjoihin, niiden säilytykseen ja luovutukseen
sovelletaan lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta, muita henkilötietojen
käsittelyä koskevia säännöksiä sekä tilaajan antamia ohjeita.
Asukkaiden hoitosuhteiden päättymisen jälkeen asukasta koskevat paperimuotoiset
asiakirjat toimitetaan tilaajan erikseen annetun ohjeistuksen mukaisesti.
Palveluntuottaja poistaa kaikki asukkaan tiedot omasta rekisteristään.
Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan tilaajan antamia ohjeita, jotka koskevat
potilastietojen tai asiakastietojen laatimista, ylläpitoa ja luovuttamista.
Palveluntuottaja ja tilaaja sitoutuvat antamaan toisilleen tarpeellisia tietoja asukkaista
ja tehtäväalueeseen liittyvästä toiminnastaan, sen muutoksista ja
kehittämissuunnitelmista.
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Liite 1. Yhteenvetokirjaamisen runko

Yleistila
Minkälainen fyysinen vointi, mieliala? Missä tilassa perussairaudet olleet viimeisen kuukauden
aikana? Jos on esiintynyt rauhattomuutta, miten sitä on lievennetty?
Omatoimisuus
Yleinen kuvaus mitä pystyy itse tekemään ja missä tarvitsee apua? Päivittäiset
toiminnot huomioon ottaen. Kuntoutuksen edistyminen?
Liikkuminen
Onko apuväline, liikkuuko omatoimisesti / avustettuna / ohjattuna?
Ruokailu
Mitä pystyy tekemään itse, missä tarvitsee apua?
Lääkkeet
Mitä tarvittaessa annettavia lääkkeitä on annettu? Mihin vaivaan lääke annettu, vaikuttiko?
Minkälaisia muutoksia tullut säännöllisiin lääkkeisiin? Miten vaikuttaneet?
Nukkuminen
Miten yöt menneet? Jos öissä häiriötä, arviot syistä? Mitä on kokeiltu, jotta yöaikoja saisi
parannettua?
Peseytyminen
Suihkussa käyminen, pienet pesut. Mitä pystyy tekemään itse? Tarvitseeko
ohjausta? Henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtiminen?
Ihon huomiointi
Haavahoidot, rasvaukset?
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Liite 2. Ohje tiedoston liittämiselle Effica-tietojärjestelmään

Lisää ohjeita voi kysyä Effican pääkäyttäjä Kari Korhoselta:
kari.korhonen@kuusamo.fi
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Liite 3. Vajaaravitsemuksen toimintamalli
Pohjois-Pohjanmaan
toimintamalli
ravitsemushoitoon ikääntyneillä

vajaaravitsemuksen

riskin

arviointiin

ja

1 Ravitsemustilan arviointi
Ravitsemushoitoa ei voi toteuttaa ilman suunnitelmaa ja suunnitelmaa ei voi tehdä ennen kuin on
arvioitu ikääntyneen ravitsemustila ja tarvittaessa seurattu ravinnonsaantia ruokapäiväkirjan avulla.
Ravitsemustilaa arvioidaan painoseurannalla ja MNA-testillä (Mini Nutritional Assessment).
1.1 Painonseuranta
Ravitsemustilan arvioinnin yksinkertaisin väline on säännöllinen painonseuranta. Painonmuutokset
kertovat enemmän ravitsemustilasta kuin yksittäinen mittaus. Ikääntynyt punnitaan kerran
kuukaudessa ja tulos kirjataan potilastietoihin.
1.2 MNA-testi
MNA-testi eli Mini Nutritional Assessment on yli 65-vuotiaiden ravitsemustilan arviointiin tarkoitettu
validoitu testi. Sen avulla voidaan nopeasti ja yksinkertaisesti tunnistaa vajaaravitsemustilasta
kärsivät tai ne ikääntyneet, joilla riski vajaaravitsemukseen on kasvanut. Vajaaravitsemustilassa
ikääntyneellä on energian, proteiinin ja muiden ravintoaineiden saannin puutos tai epäsuhde
tarpeeseen nähden, mikä haittaa elimistön toimintaa ja sairauksista toipumista. MNA:n avulla
voidaan löytää varhaisessa vaiheessa ne ikääntyneet, joilla on ravitsemusongelmia ja puuttumaan
ongelmiin välittömästi.
Ikääntyneen ravitsemustila arvioidaan MNA-testin seulonnalla
- asiakkuuden alkaessa
- osana RAI-arviointia puolivuosittain
- asiakkaan tilanteen muuttuessa (esim. painonmuutokset, sairaus, heikentynyt ravinnonsaanti).
Seulontaa jatketaan arviointi-osaan, jos ikääntyneellä todetaan seulonnan pohjalta vajaaravitsemus
(0-7
pistettä),
ruokavalion
laadun
ja ravinnonsaannin
tarkempaa
arviota
sekä
ravitsemustoimenpiteiden toteuttamista varten.
Jos asiakkaalle tehdään RAI-arviointi, MNA-testi tehdään sähköisesti siellä. Jos MNA-testiä ei tehdä
osana RAI-arviointia, suositellaan testi lisäämään Effican-lomakelaatikkoon paperisen version
tekemistä varten. MNA-testin yhteenvetotiedot huomioidaan KHTIIV-lehdellä hoitosuunnitelmassa.
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2 Ravitsemushoidon toimintamalli

MNA-seulonta asiakkuuden alussa ja jatkossa
puolivuosittain (RAI-arvioinnin yhteydessä)
Tulosten perusteella toimitaan seuraavasti

12–14 pistettä
Normaali
ravitsemustila

8-11 pistettä
Vajaaravitsemuksen
riski

MOTIVOI

MOTIVOI JA SEURAA

TOIMINTAOHJEET
•
•
•

Perusohjaus ruokavalion
merkityksestä ikääntyneelle
Painon ja pituuden
kirjaaminen RR-lehdelle
Erityisruokavaliotietojen
kirjaaminen tarvittaessa
RAV-lehdelle

*TOIMENPITEET:
•
•
•

•

TOIMINTAOHJEET
• Painon ja pituuden
kirjaaminen RR-lehdelle
• Erityisruokavaliotietojen
kirjaaminen tarvittaessa
RAV-lehdelle
• Riskin syyn selvittäminen ja
tarvittavien toimenpiteiden*
aloittaminen ravitsemustilan
korjaamiseksi
• Toimenpiteiden* kirjaaminen
KHTIIV-lehdelle osaksi
hoitosuunnitelmaa

0-7 pistettä
Vajaaravittu

TEHOSTA JA SEURAA
TOIMINTAOHJEET
• Painon ja pituuden
kirjaaminen RR-lehdelle
• Erityisruokavaliotietojen
kirjaaminen tarvittaessa
RAV-lehdelle
• Kokonaisvaltaisen
ravitsemustilan arvion
tekeminen:
→ MNA:n arviointi-osioon
jatkaminen
→ Vajaaravitsemuksen syyn
selvittäminen ja tarvittavien
toimenpiteiden* aloittaminen
ravitsemustilan korjaamiseksi
→
Toimenpiteiden*
kirjaaminen KHTIIV-lehdelle
osaksi hoitosuunnitelmaa

Tukitoimien järjestäminen (ateriapalvelu, kauppapalvelu jne.)
Ravitsemuksen tehostaminen (ruokavalion energia- ja proteiinitäydennykset,
täydennysravintovalmisteet) Erityisesti, kun paino laskenut ja/tai syömisen määrä vähentynyt.
Lääkärin ja/ tai ravitsemusterapeutin konsultaatio vajaaravituilla harkinnan mukaan. Erityisesti, kun
ikääntyneellä hyvin alhainen BMI (< 19), paino laskenut tahattomasti > 3 kg/ 3 kk ja/ tai ravinnon
saannissa tai tarpeessa tapahtunut muutosta.
Tiiviimpi seuranta tarvittaessa (paino, ruoankäyttö, laboratoriokokeet jne.)
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1

SÄÄNTÖKIRJAN PALVELUKOHTAINEN OSIO –
OMAISHOIDON VAPAASETELI
Palveluseteliin liittyvät yleiset ohjeet on kuvattu palvelusetelisääntökirjan yleisessä
osiossa.
Tässä sääntökirjassa:

2



Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoivan,
hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle
läheisen henkilön avulla (Laki omaishoidon tuesta 937/2005).



Omaishoidon tuen lakisääteisillä vapailla tarkoitetaan omaishoitajalle kuuluvia
lakisääteisiä vapaapäiviä, joita myönnetään 3 vuorokautta kuukautta kohden.



Omaishoidon vapaan
palvelusetelillä mahdollistetaan
omaishoitajan
irrottautuminen kotoa ja hoidettavan tarvitsemasta hoidosta ja huolenpidosta.
Seteli on tarkoitettu hoidettavan hoivaan sekä välttämättömään kodinhoidolliseen
työhön esim. päivän ruuan valmistukseen ja siistimiseen, ei tukipalvelujen – kuten
siivous, pihatyöt ja korjaustyöt – tuottamiseen.



Omaishoidon vapaan palvelusetelin arvo (subventio) on kiinteä.
Kiinteähintaisella palvelusetelillä tarkoitetaan palveluseteliä, jonka arvoksi on
määritelty euromäärä, joka on aina sama asiakkaan tuloista riippumatta.

PALVELUN TAVOITE
Omaishoidon lakisääteisen vapaan palvelusetelillä mahdollistetaan omaishoitajan
irrottautuminen kotoa ja hoidettavan tarvitsemasta hoidosta ja huolenpidosta. Näin
tuetaan hoitajan jaksamista. Seteli on tarkoitettu hoidettavan päivittäisessä hoidossa
avustamiseen, valvontaan ja huolenpitoon palvelusetelissä tai asiakassuunnitelmassa
tarkemmin määritellyllä tavalla.
Mikäli omaishoidettavalle on myönnetty kotihoidon palvelua palvelusetelillä, sen
palvelun osalta noudatetaan kotihoidon sääntökirjaa.
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3

OMAISHOIDON VAPAASETELIN MYÖNTÄMINEN JA ARVO
Omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) mukaan omaishoitajalla on oikeus pitää
vapaata kolme vuorokautta sellaista kalenterikuukautta kohti, jonka aikana hän on
yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai
jatkuvasti päivittäin. Omaishoitaja voi valita itse lakisääteisen vapaan toteuttamisen
tavan, jossa omaishoidon vapaaseteli on yksi vaihtoehto.
Omaishoidon tueksi palvelusetelin avulla järjestetyn lakisääteisen vapaan aloittaminen
edellyttää, että Kuusamon kaupungin palvelutarpeen arvioinnin työntekijä on tehnyt
palvelutarpeen arvioinnin ja laatinut asiakassuunnitelman, josta ilmenee omaishoidon
palvelun sisältö (tavoitteet, keinot, toteutus ja arviointi), lisäksi asiakassuunnitelmaan
sisällytetään mahdollisuuksien mukaan jo tiedossa oleva omaishoidon vapaaseteliin
liittyvien tarvittavien käyntikertojen määrä ja vuorokauden/viikon aika sekä palveluun
kuluva keskimääräinen aika. Asiakassuunnitelman ajantasaisuus tarkistetaan ja
arvioidaan aina, kun asiakkaan hoidontarve muuttuu ja vähintään vuoden välein.
Arviointi tehdään kunnan palvelutarpeen arvioinnin, omaishoitoperheen ja tarvittaessa
palveluntuottajan kanssa. Tarvittaessa tehdään kotikäynti, jonka yhteydessä voidaan
tarpeen tullen suorittaa toimintakyvyn arviointi, jotta kyetään paremmin arvioimaan
asiakkaan palvelujen tarvetta. Arvioinnissa voidaan käyttää hyväksi myös esimerkiksi
muistikoordinaattorin, fysioterapeutin ja toimintaterapeutin asiantuntemusta
Omaishoitaja voi valita lakisääteisen vapaansa vaihtoehdoksi palvelusetelin, jonka arvo
on
kiinteähintainen.
Omaishoidon
palvelusetelin
suuruuden
määrittää
perusturvalautakunta. Palveluseteli myönnetään tarpeen ilmaannuttua, ei takautuvasti.
Palveluseteli voidaan kirjata myös määräaikaiseksi. Jos omaishoitaja on valinnut
lakisääteisen vapaansa toteuttamistavaksi palvelusetelin, vähennetään kaikki
vuorohoitopäivät omaishoitopalkkiosta. Omaishoitaja voi pitää vapaansa kuukausittain
tai hän voi säästää niitä ja pitää kerralla pidemmän vapaajakson. Vapaapäivät on
pidettävä kohtuullisen ajan kuluessa, eikä niitä voi siirtää seuraavalle kalenterivuodelle.
Vastuu omaishoidon vapaasetelin käytöstä on omaishoitajalla.
Asiakasmaksua ei peritä omaishoitajan lakisääteisen vapaan palvelusetelistä.
Palveluntuottaja laskuttaa ikäihmisten palveluja asiakaskohtaisen kotikäynnin
matkoista, kun yhdensuuntainen matka asiakkaan luo on yli 10 km palveluntuottajan
toimipisteestä tai edellisen käynnin osoitteesta. Korvaus maksetaan yhdensuuntaisen
matkan pituuden mukaan seuraavasti:
Yhdensuuntaisen matkan pituus (km)
10-24 km
25-40 km
yli 40 km -

Matkakorvaus € / km:
0,50
0,60
0,70

Palveluntuottaja ei voi laskuttaa asiakasta alle 10 km:n matkoista, vaan matkoihin
liittyvä korvaus tulee olla huomioituna palveluntuottajan tuntihinnassa. Hinnasto tulee
olla psop;ssa.
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Jos asiakkaan ja palveluntuottajan sopima hinta palvelusta on pienempi kuin
palvelusetelin arvo, kunta on velvollinen suorittamaan palveluntuottajalle enintään
asiakkaan ja palveluntuottajan sopiman hinnan.
•

Lakisääteisen vapaan palvelusetelin osalta asiakkaalle ei voi syntyä
omavastuuta.
Lakisääteisen vapaan palvelusetelin osalta asiakkaan vastuulla on, että
asiakkaan valitsemien palvelujen kustannukset eivät ylitä palvelusetelin
arvoa ja asiakkaalle ei synny omavastuuosuutta.
Harkinnanvaraisen vapaan palvelusetelissä omavastuuta voi
muodostua.

•

•

4

PALVELUN SISÄLTÖ JA LAATUVAATIMUKSET
4.1

Palvelun sisältö

Palveluntuottajan tulee huolehtia palvelusetelin myöntämispäätökseen liitetyn
asiakassuunnitelman mukaisista palveluista. Tavoitteena on asiakkaan omien
voimavarojen ja toimintakyvyn ylläpitäminen sekä todellisten tarpeiden ja toiveiden
huomioiminen.
Palveluntuottajan tulee toteuttaa antamansa palvelu omaishoidettavan ja omaishoitajan
omia voimavaroja ja toimintakykyjä edistävän työtavan mukaisesti huomioiden samalla
heidän todelliset tarpeensa ja toiveensa.
Omaishoidon lakisääteisen vapaan palveluseteli on tarkoitettu tukemaan omaishoitajan
jaksamista. Omaishoitoperhe sopii yhdessä palveluntuottajan kanssa palvelun
sisällöstä, jotta se vastaa mahdollisimman hyvin perheen tarpeita. Palveluun sisältyy
asiakkaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn tukeminen, ylläpitäminen
ja kuntoutuksen sekä omaishoitajan tukeminen ja tarvittaessa ohjaaminen.
Omaishoitaja vastaa osaltaan hoidettavan hoidosta ja antaa tarvittavat hoitoa koskevat
tiedot palveluntuottajalle. Palveluntuottaja sitoutuu tuottamaan palvelua saatujen
tietojen mukaisesti.
Omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana palveluseteliyrittäjä tekee niitä tehtäviä,
joita omaishoitaja tekisi kotona ollessaan. Tärkein ja ensisijaisin tehtävä on huolehtia
omaishoidettavan hyvinvoinnista. Alla oleva palvelukuvaus sisältää tehtäviä, joita ko.
palveluja annettaessa voidaan toteuttaa. Kaikkia palvelukuvaukseen kuuluvia tehtäviä
ei välttämättä suoriteta, vaan palvelu perustuu aina asiakkaan ensisijaiseen
tarpeeseen.
•
•

Ajankohdasta ja päivän työtehtävistä sopiminen asiakkaan ja omaishoitajan
kanssa
Asiakkaan päivittäisissä toiminnoissa avustaminen esim. riisuminen ja
pukeminen, peseytyminen, ym. hygieniaan liittyvät toimet, rasvaus, asennon
muutokset, liikkumisessa avustaminen
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ravitsemuksesta huolehtiminen ja ohjaus, tarvittaessa ruuan valmistaminen
Terveydentilan ja voinnin seuranta sekä tarpeen mukainen hoito ja hoitoon
ohjaus.
Omaishoitajan ohjaaminen / avustaminen terveydenhuollon palveluissa
Viriketoiminta ja ulkoilu toimintakykyä tukevalla työotteella
Hoitotarvikkeiden ja apuvälineiden hankinnassa ja käytössä ohjaaminen ja
tarvittaessa apuvälineiden puhdistus
Tarvittaessa asiointi - ja saattoapu kodin ulkopuolelle
Tarvittaessa ohjaus kodinhoidollisissa tehtävissä
Lääkehoidon seuranta ja arviointi: lääkkeiden annostelu ja ottamisessa
avustaminen (edellyttää lääkkeiden käsittelyyn liittyvien vaatimusten täyttämistä
mm. henkilöstön osaaminen)
Tarvittaessa omaishoidettavan seurannoista (esim. RR, verensokeri)
huolehtiminen kotimittareita käyttäen.
Asiakkaan tarpeista lähtevä yhteistyö eri tahojen kanssa
Asiakkaan sosiaalisen verkoston ylläpitäminen ja siihen kannustaminen
Yhteistyö omaisten ja läheisten kanssa
Asiakkaan avustamista häntä koskevien etuuksien hakemisessa
Omaishoitajan ja omaishoidettavan henkinen tukeminen ja keskustelu

Tuotettava palvelu ei sisällä viikko- tai perussiivousta, pihatöitä tai laboratoriokokeita
Palveluntuottajan tulee olla yhteydessä kuntaan, mikäli asiakkaan toimintakyvyssä
ja/tai palvelun tarpeessa tapahtuu merkittävä ja pysyvä muutos. Tällöin palvelutarve on
arvioitava uudelleen.

4.2

Henkilöstö

Omaishoidon tuen henkilökunnalta edellytetään terveydenhuollon ammattihenkilöistä
annetun lain (559/1994 ja asetus 564/1994) mukaista oikeutta harjoittaa
terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan ammattia tai terveydenhuollon ammattihenkilöistä
annetun asetuksen mukaista oikeutta käyttää lähihoitajan, perushoitajan tai
apuhoitajan
nimikettä
tai
sosiaalihuollon
ammatillisen
henkilöstön
kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005 ja asetus 608/2005) mukaista
lähihoitajan tai mainitun lain siirtymäsäännösten mukaista vastaavaa pätevyyttä, mikäli
asiakassuunnitelmaan on määritelty omaishoidon vapaasetelin toteutukseen hoidollisia
toimenpiteitä suoritettavaksi. Tällöin myös sijaisilla tulee olla riittävä sosiaali- ja/tai
terveydenhuoltoalan koulutus.
Asiakassuunnitelmassa määriteltyjä sairaanhoidollisia toimenpiteitä suorittaa
ensisijaisesti sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja. Myös muu edellä mainittu
ammattihenkilöstö voi suorittaa hoidollisia ja lääkehoitoon liittyviä toimenpiteitä, jos
henkilöstöllä on asiaankuuluva perehdytys ja osaaminen tehtävien hoitamiseen.
Omaishoidettavan kanssa yhdessä arkiaskareita tekevällä ja esimerkiksi ulkoilua
toteuttavalla henkilöstöllä ja tukipalvelua, kuten pesu-, siivous- tai kauppa-apua
tuottavalla yrittäjällä käy muukin tehtävään soveltuva koulutus.
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Henkilökunnan osaamisen tulee olla asiakkaiden hoidontarpeen edellyttämällä tasolla,
ja henkilöstöllä tulee olla riittävästi tietoa kohderyhmän sairauksista sekä niiden
vaikutuksista toimintakykyyn ja toimintakykyä ylläpitävistä työtavoista.

4.3

Asiakastietojen käsittely, dokumentointi ja tietojärjestelmä

Omaishoidon vapaan palveluseteliä tuottavalta palveluntuottajalta ei ko. palveluun
edellytetä tietojärjestelmän käyttöä eikä siten asiakastietojen kirjaamista. Mikäli
palveluntuottaja käyttää asiakas- ja potilastietojärjestelmää, niin asiakkaan kirjallisella
suostumuksella, voi asiakas- ja potilastietojärjestelmää käyttää. Tällöin noudatetaan
yleisen sääntökirjan ohjeistuksia.
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1. Omaishoidon tuen tarkoitus ja sisältö

Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee
huolehtia määrärahojen puitteissa. Kunta päättää, missä laajuudessa se järjestää
omaishoidon tukea ja kuinka paljon se osoittaa voimavaroja hoitopalkkioihin ja palveluihin.
Ikäihmisten

omaishoito

kuuluu

hallinnollisesti

perusturvan

ikäihmisten

palveluiden

tulosalueelle ja yhdyshenkilönä toimii omaishoidon palveluohjaaja. Omaishoidon tukea
säätelee laki omaishoidon tuesta (937/2005) ja laki omaishoidon tuesta annetun lain
muuttamisesta (511/2016).

Omaishoidolla tarkoitetaan ikäihmisen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja
huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön
avulla.
Omaishoitosopimuksella

tarkoitetaan

hoitajan

ja

kaupungin

välistä

toimeksiantosopimusta omaishoidon järjestämisestä.
Omaishoitajalla tarkoitetaan hoidettavan omaista tai muuta hoidettavalle läheistä
henkilöä, joka on tehnyt omaishoitosopimuksen.
Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu hoidettavalle annettavista
tarvittavista palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja
omaishoitoa tukevista palveluista (Omaishoitolaki 2 §).
Omaishoidontuen tarkoituksena on edistää hoidettavan edun mukaisen omaishoidon
toteutumista turvaamalla riittävät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä hoidon
jatkuvuus ja omaishoitajan työn tukeminen (Omaishoitolaki 1 §).

Omaishoitolain 3 § sisältää omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset. Kunta voi
myöntää omaishoidontukea, jos
•

henkilö tarvitsee alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai
muun vastaavanlaisen syyn vuoksi kotioloissa hoitoa tai muuta
huolenpitoa;
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•

hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö on valmis
vastaamaan hoidosta ja huolenpidosta tarpeellisten palvelujen avulla;

•

hoitajan terveys ja toimintakyky vastaavat omaishoidon asettamia vaatimuksia, kuten kyky selviytyä päivittäisistä toiminnoista;

•

omaishoito yhdessä muiden tarvittavien sosiaali- ja terveydenhuollon
palvelujen

kanssa

on

hoidettavan

hyvinvoinnin,

terveyden

ja

turvallisuuden kannalta riittävää;
•

hoidettavan koti on terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan siellä annettavalle hoidolle sopiva ja

•

tuen myöntämisen arvioidaan olevan hoidettavan edun mukaista.

Omaishoitajalta voidaan edellyttää lääkärin ja/tai muun sosiaali- ja terveydenhuollon
asiantuntijan lausunto. Omaishoidon tuen päätös voidaan tehdä kielteisenä tai evätä jo
myönnetty palvelu, jos hoitaja ei toimita lääkärintodistusta määräaikaan mennessä.

3. Omaishoidon tuen hakeminen

Ikäihmisten

palveluiden

omaishoidon

tukea

haetaan

kirjallisesti

omaishoidon

tukihakemuksella, joka on saatavissa Kuusamon kaupungin verkkosivuilta: Ikäihmisten
palvelut/

omaishoidon

tuki.

Lisäksi

hakemus

on

noudettavissa

omaishoidon

palveluohjaajalta (Toimintakeskus Porkkapirtti, Porkkatie 2 C, puh. 040 581 4328).

4. Palvelutarpeen arviointi

Omaishoidon palveluohjaaja tekee omaishoitoa koskevan palvelutarpeen arvioinnin ja
päätöksen

oikeudesta

palkkioon

ja

omaishoitajan

lakisääteiseen

vapaaseen.

Päätöksentekoa edeltää palvelutarpeen arviointikäynti asiakkaan kotiin, jolloin kartoitetaan
myös muu avuntarve ja muiden yhteiskunnan tuottamien palvelujen tarve / käyttö. Mikäli
asiakas on 75-vuotias tai saa hän saa Kelan maksamaa ylintä hoitotukea, tulee
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palvelutarpeen arviointi käynnistää 7 arkipäivän kuluttua yhteydenotosta (hakemuksen
saapumisesta). Tarpeen mukaan palvelutarpeen arvioinnissa on mukana myös muita
työntekijöitä esim. fysioterapeutti tai toimintaterapeutti. Palvelutarpeen arvioinnilla
selvitetään hakijan hoidon tarve ja hoitajan soveltuvuus omaishoitajaksi. Omaishoidon
tukea arvioitaessa otetaan huomioon hoidettavan ja hoitajan kokonaistilanne, sosiaalinen
ympäristö, hoidettavan fyysinen ja psyykkinen kunto sekä hoitajan valmiudet omaishoitajan
tehtävään. Ratkaiseva tekijä on edellä mainituista seikoista johtuva hoidon sitovuus ja
vaativuus.

Päätöksenteon apuna on käytössä RAI- toimintakykyarviointi (yli 65v). Toimintakyvyn
arvioinnissa kerätään, yhdistetään ja tulkitaan sekä kuvailevaa tietoa että mittaus- ja
arviointituloksia. Kokonaiskuva henkilön toimintakyvystä muodostuu asiakkaan oman,
hänen läheisen ja ammattilaisen arvioista. Tarvittaessa päätöksenteon tukena käytetään
myös hoidettavan hoitoon osallistuvien henkilöiden ja tahojen asiantuntemusta.

RAI - arvioon sisältyy toimintakyvyn eri osa-alueita. Ohessa olevat mittareiden arvot ovat
ohjeellisia ja arvioinnissa huomioidaan yksilöllisesti asiakkaan ja perheen kokonaistilanne.
MAPLe-5 -asteikko kuvaa asiakkaan palvelutarpeen määrää: 1 (vähäinen palvelutarve) ja 5
(erittäin suuri palvelutarve).
Itsenäisen selviytymisen asteikko, SRI -mittari, arvioi asiakkaan kykyä selviytyä
itsenäisesti. Mittarista voi saada joko arvon
1 (Itsenäinen) tai
2 (Ei itsenäinen).
Mittari voi aktivoitua kahdesta eri syystä:
Mittarin arvo on 2 (Ei itsenäinen) mikäli kaksi tai useampi seuraavista ilmenee:
Kokonaistuntimäärä, jonka on käyttänyt liikkumiseen tai fyysisiin aktiviteetteihin
viimeisen 3 vrk:n aikana
Aterioiden valmistus/ IADL-vaikeudet (päivittäinen toimintakyky)
Tavalliset kotitaloustyöt/ IADL-vaikeudet
Kulkuvälineiden käyttö/ IADL-vaikeudet
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Henkilökohtainen hygienia
Kylpeminen
Ei itsenäinen päätöksentekokyky
Kognitioasteikko CPS
CPS mittarissa arvioidaan asiakkaan kognitiivista kykyä neljän muuttujan suhteen:
lyhytaikaismuisti
ymmärretyksi tuleminen
päätöksentekokyky
kyky syödä itse
Mittarin asteikko on 0-6; mitä suurempi arvo, sitä vaikeampi on kognition tason
heikkeneminen. Asteikon lukemat ovat suoraan verrannollisia MMSE- muistitestin lukemiin.
Arkisuoriutuminen päivittäiset toiminnot laaja ADL:
Mittarissa arvioidaan asiakkaan suoriutumiskykyä seitsemässä päivittäisessä toiminnossa:
liikkuminen sängyssä
siirtyminen
liikkuminen kotona
pukeutuminen, jossa huomioidaan ylävartalon- ja alavartalon pukeutuminen sen
mukaan, kummassa asiakas tarvitsee enemmän apua
syöminen
wc:n käyttö
henkilökohtainen hygienia
Arviointiasteikko 0-28. Mitä suurempi arvo on, sitä heikompi on asiakkaan toimintakyky
päivittäisissä toiminnoissa.
Arkisuoriutuminen välinetoiminnot laaja IADL:
Asioiden hoitoon liittyvistä toiminnoista suoriutuminen. Mittarissa arvioidaan asiakkaan
suoriutumiskykyä seitsemässä välinetoiminnossa:
aterioiden valmistus
tavalliset kotitaloustyöt
raha-asioiden hoito
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lääkityksestä huolehtiminen
puhelimen käyttö
ostoksilla käynti
kulkuvälineiden käyttö
Arviointiasteikko 0-21. Mitä suurempi arvo on, sitä heikompi on asiakkaan toimintakyky
päivittäisissä välinetoiminnoissa.

Omaishoitopalkkiopäätöksestä tai omaishoitoa tukevia palveluja koskevista päätöksistä voi
tehdä oikaisuvaatimuksen perusturvalautakunnalle 30 päivän kuluessa päätöksen
saatuaan. Lautakunnan päätöksestä voi hakea muutosta hallinto-oikeudelta 30 päivän
kuluessa.

5. Asiakassuunnitelma

Palvelutarpeen arvioinnin jälkeen omaishoidon palveluohjaaja laatii yhdessä hoidettavan ja
omaishoitajan kanssa asiakassuunnitelman (§7). Suunnitelmaan tulee liittää tiedot tämän
lain mukaisista hoidettavan ja hoitajan oikeuksia koskevista säännöksistä ja niiden
soveltamisesta.

Lisäksi suunnitelmaan tulee kirjata ainakin:
-

omaishoitajan antaman hoidon määrä ja sisältö

-

muiden hoidettavalle tarpeellisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen
määrä ja sisältö

-

omaishoitajan hoitotehtävää tukevien sosiaalihuollon palvelujen määrä ja
sisältö sekä

-

miten hoidettavan hoito järjestetään hoitajan vapaan, terveydenhoitoon
liittyvien käyntien tai muun poissaolon aikana.

Asiakassuunnitelma perustuu asiakkaan ja perheen voimavaroihin ja tuen tarpeeseen.
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6. Päätös omaishoidon tuesta ja omaishoitosopimus

Palvelutarpeen arvioinnin perusteella tehdään päätös omaishoidon tuen myöntämisestä.
Omaishoidon tuki myönnetään hakemuksen saapumisesta seuraavan kuukauden alusta.
Palkkiota ei makseta takautuvasti. Palkkiota myönnettäessä ei oteta huomioon perheen
tuloja tai varallisuutta. Omaishoitopalkkiota ei myönnetä kuukautta lyhyemmäksi aikaa.
Omaishoitoa

tukevista

palveluista,

kuten

kotihoito,

vuorohoito,

päivätoiminta

tai

hoitotarvikkeet, asiakas saa erillisen päätöksen.

Päätös omaishoidon tuesta lähetetään hakijalle kirjallisena. Myönteisen päätöksen jälkeen
laaditaan sopimus omaishoidontuesta. Sopimuksessa määritellään sopijapuolten oikeudet
ja velvollisuudet ja siihen liitetään hoidettavan asiakassuunnitelma. Omaishoitosopimus on
niin sanottu toimeksiantosopimus eikä hoitaja ole työsuhteessa kuntaan, hoidettavaan tai
hoidettavan huoltajaan. Hoitajalla ei ole työehtosopimuksen mukaisia loma-, päiväraha-,
työaika-

yms.

oikeuksia

tai

etuuksia.

Tapaturman

sattuessa

hoitotyössä,

tulee

omaishoitajan ottaa yhteys päätöksen tehneeseen viranomaiseen mahdollisimman pian.
Omaishoidon tuen sopimus tehdään toistaiseksi tai erityisistä syistä määräajaksi. Sopimus
tarkistetaan tarvittaessa.

7. Omaishoidon tuen hoitopalkkiot ja kriteerit

Omaishoidon

tuen

myöntäminen

perustuu

hoidettavan

alentuneen

toimintakyvyn

edellyttämään hoidon ja hoivan tarpeeseen sekä omaishoitajan antamaan hoitoon ja
huolenpitoon.

Päävastuu

omaishoidettavan

hoidosta

tulee

olla

omaishoitajalla.

Omaishoitoa ei myönnetä palveluasumiseen eikä tehostettuun palveluasumiseen.
Pelkästään asioiden hoito ja kodinhoito eivät ole riittäviä perusteita omaishoidon tuen
myöntämiselle.
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Omaishoitajille maksettavien hoitopalkkioiden määrästä ja alimmista hoitopalkkioista
säädetään omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) 5 §:ssä. Lain 6 §:n mukaan
hoitopalkkioita tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96 §:ssä
tarkoitetulla palkkakertoimella.

Hoitajalle maksettavan hoitopalkkion suuruus määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden
mukaan, jolloin omaishoidon tukea korotetaan tai alennetaan tarvittaessa. Pysyvien
hoitoon vaikuttavien muutosten ensisijainen ilmoitusvelvollisuus on hoitajalla.

Omaishoidontuen myöntämiskriteerit ovat 1.1.2021 alkaen seuraavat:

Hoitopalkkio I

Asiakas on ympärivuorokautista hoitoa ja huolenpitoa tarvitseva, usein vuode- tai
pyörätuoliasiakas tai vaikeasti vammainen. Hänen hoitamisensa on sitovaa sekä fyysisesti
ja psyykkisesti raskasta. Hoitaja on jäänyt pois ansiotyöstä tai luopunut työnhausta
omaisensa hoitamisen vuoksi (todistus). Hoitotyö edellyttää hoitajan ympärivuorokautista
työpanosta ja hoitovastuuta. Hoidettavaa ei voi jättää yksin. Ilman omaishoitajaa
hoidettava tarvitsisi pysyvän hoitopaikan kodin ulkopuolella.
RAI-arviointi:
Vähintään MAPLe 4 (suuri palvelutarve)
SRI taso 2 eli ei selviydy itsenäisesti.
Kognitiivinen toimintakyky, CPS 2-4 tai enemmän; henkilö tekee itsensä
kannalta

epäsuotuisia/turvattomia

päätöksiä,

jotka

vaarantavat

hänen

terveyttään tai turvallisuuttaan. Muisti on heikentynyt, myös ymmärretyksi
tuleminen ja kyky ymmärtää muita on heikentynyt.
Päivittäiset toiminnot, laaja ADL 4 tai enemmän: henkilöllä on vaikeuksia lähes
kaikissa päivittäisissä toiminnoissa suoriutumisessa (kotona liikkuminen, wckäynnit, ruokailu ja henkilökohtainen hygienian hoito)
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Päivittäiset välinetoiminnot laaja IADL 16 tai enemmän: henkilöllä on
vaikeuksia kaikissa asioiden hoitamiseen liittyvissä asioissa esimerkiksi
aterioiden valmistaminen, tavalliset kotitaloustyöt ja puhelimen käyttö.

Hoitopalkkio II
Asiakas tarvitsee toisen henkilön ohjausta, apua ja huolenpitoa päivittäin itsestä
huolehtimisen asioissa, kuten peseytymisessä, pukeutumisessa, syömisessä, lääkkeiden
otossa ja vessa-asioissa tai tarvitsee lähes jatkuvaa hoitoa, ohjausta tai valvontaa
liikkumisen epävarmuuden heikentyneen muistin, sairauden, vamman tai muiden oireiden
vuoksi. Hoitotyö sitoo hoitajaa lähes ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin usean
tunnin ajan. Hoidettava voi olla lyhyitä aikoja yksin.
RAI arviointi:
MAPLe pääsääntöisesti 3-4 (kohtalainen palvelutarve)
SRI taso 2 eli ei selviydy itsenäisesti.
Kognitiivinen toimintakyky, CPS 0-2 tai enemmän
Päivittäiset toiminnot laaja ADL 1-2 tai enemmän: vaikeuksia on yleensä
useammassa osa-alueessa päivittäisissä toiminnoissa (kotona liikkuminen, wckäynnit, ruokailu ja henkilökohtainen hygienian hoito)
Päivittäiset välinetoiminnot laaja IADL vähintään 13 tai enemmän: henkilöllä on
vaikeuksia useammassa asioiden hoitamiseen liittyvissä asioissa esimerkiksi
aterioiden valmistaminen, tavalliset kotitaloustyöt ja puhelimen käyttö.

Hoidollisesti

raskas

siirtymävaihe

huomioidaan

myöntämiskriteereissä.

Jos

omaishoitaja on hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen (esim. saattohoito) aikana
lyhytaikaisesti estynyt tekemästä omaa tai toisen työtä, maksetaan hänelle vähintään
laissa määrätty palkkio, edellyttäen että hoitajalla ei tältä ajalta ole
•

vähäisiä suurempia tuloja

•

oikeutta sairasvakuutuslain 10 luvun mukaiseen erityishoitorahaan
oikeutta vuorottelulain 13 §:n mukaiseen vuorottelukorvaukseen.
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Extra hoitopalkkio
Omaishoidon

tukea

voidaan

maksaa

korotettuna,

mikäli

asiakas

täyttää

I

hoitopalkkioluokan hoitoisuuden kriteerit ja omaishoitaja jää työstään palkattomalle
vapaalle omaisensa saattohoidon, äkillisen vaikean sairauden tai vammautumisen vuoksi.
Korotettua omaishoidon tukea ei voida maksaa, jos omaishoitaja on eläkkeellä,
päivärahalla, opiskelijana tai hän saa muuta säännöllistä tuloa. Korotettua omaishoidon
tukea voidaan maksaa enintään kuuden kuukauden ajan kertapäätöksellä, jonka jälkeen
tehdään palvelutarvearvio.

Muut omaishoitoa tukevat palvelut, kuten esimerkiksi vuorohoito, päivätoiminta ja
kotipalvelu, vaikuttavat hoitopalkkioon seuraavasti:
•

jos omaishoidettava käyttää vuorohoitoa kaksi viikkoa kuukaudessa, myönnetään
alempi omaishoitopalkkio.

•

Mikäli hoidettava kuuluu hoitoisuuden perusteella alempaan hoitoisuusryhmään ja
käyttää vuorohoitoa kaksi viikkoa kuukaudessa, ei oikeutta palkkioon synny, ellei
hoitaminen kotona oloaikana ole erityisen sitovaa ja vaativaa.

•

Mikäli hoidettava käyttää muita palveluita, kuten kotihoidon, päivähoidon tai päiväja työtoiminnan palveluja, voidaan hoitopalkkion suuruutta arvioida uudelleen.
Omaishoidon tuen saannin edellytyksenä on, että pääasiallinen hoitovastuu säilyy
omaishoitajalla.

•

Omaishoidon tukea ei myönnetä, mikäli asiakas asuu palvelu- tai tehostetussa
palveluasumisessa saaden päivittäin avun yksikön henkilökunnalta.

Suurempaa

omaishoitolain

tarkoittamaa

palkkiota

voidaan

maksaa

silloin,

kun

omaishoidon tuen tarkoituksena on mahdollistaa omaishoitajan töistä pois jääminen
raskaan hoitojakson ajaksi. Kysymys on aina lyhytaikaisesta hoidosta ja huolenpidosta.
Omaishoidon palkkio on saajalleen veronalaista tuloa, josta kunta pidättää ennakon.
Omaishoitajan eläketurvasta säädetään kunnallisessa eläkelaissa. Palkkio saattaa
vaikuttaa muihin maksettuihin etuuksiin (asumistuki, työmarkkinatuki, toimeentulotuki
jne.), joten niistä kannattaa neuvotella ko. maksajan kanssa etukäteen. Palkkio
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maksetaan kuukausittain jälkikäteen kuukauden 30.pvä. Paperipalkkalaskelmia ei
toimiteta. Verkkopalkkalaskelmien toimittaja on Maventa.

Kunta on velvollinen järjestämään omaishoitajalle tapaturmavakuutuslain mukaisen
vakuutuksen.

8. Omaishoidon keskeytykset
Kaikista omaishoidon keskeytyksistä ja muutoksista on ilmoitettava välittömästi
omaishoidon palveluohjaajalle. Omaishoitajan lakisääteinen vapaa 3vrk/kk ei vähennä
omaishoitopalkkion määrää. Mikäli omaishoitopalkkiota myönnettäessä tai maksettaessa
on annettu virheellisiä tietoja, voidaan myönnetty palkkio lakkauttaa ja suoritetut erät periä
takaisin. Hoitopalkkion maksamisen keskeytyksestä päättää kunta, mikäli syy on hoitajasta
johtuva tai hoidettavasta johtuva muu kuin terveydellinen syy.

Hoitajasta johtuvasta syystä keskeytyksen ajalta ei makseta hoitopalkkiota, mikäli hoito
keskeytyy yli kahden (2) vuorokauden ajan kalenterikuukaudessa esim. hoitajan
sairastuessa. Omaishoitosopimus voidaan purkaa heti, mikäli hoito ei vastaa enää
hoidettavan etua tai vaarantaa hoidettavan tai omaishoitajan terveyden tai turvallisuuden.
Hoitajan huonokuntoisuus ja oma avuntarve päivittäisissä toiminnoissa on peruste
omaishoidon päättymiselle.

Jos omaishoito keskeytyy tilapäisesti hoidettavan terveydentilasta johtuen, hoitopalkkion
keskeytyminen tapahtuu kalenterikuukauden (30 päivän) kuluttua, muutoin 7 vrk kuluttua.
Omaishoitosopimus päättyy sen kuukauden lopussa, jonka aikana hoito omaishoidossa
hoidettavan terveydentilan muutoksista johtuen päättyy hoidettavan siirtyessä pysyvästi
sairaalaan tai asumisyksikköön tai mikäli omaishoito päättyy hoidettavan kuolemaan.
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9. Omaishoidon lakisääteiset vapaat

Omaishoitajalle järjestettävän vapaan tavoitteena on tukea omaishoitajan jaksamista.
Omaishoitajaa pyydetään ilmoittamaan valitsemansa lakisääteinen vapaa kuukauden
kuluessa omaishoidon alkamisesta.

-

Omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata kolme (3) vuorokautta sellaista
kalenterikuukautta kohti, jonka aikana hän on yhtäjaksoisesti tai vähäisin
keskeytyksin

sidottu

Lakisääteinen

hoitoon

vapaa

ympärivuorokautisesti

sisältää

omaishoitajalle

tai

jatkuvasti

annettavaa

päivittäin.

vapaata

täysinä

vuorokausina.
-

Omaishoitaja voi pitää vapaansa kuukausittain tai hän voi säästää niitä ja pitää
kerralla useampia vapaapäiviä. Vapaapäivät on pidettävä kuuden kuukauden (6 kk)
kuluessa eikä niitä voi siirtää seuraavalle vuodelle.

-

Vapaan pitäminen ei vaikuta hoitopalkkioon eikä vähennä uusien vapaiden
kertymistä.

Vastuu

vapaan

aikaisen

hoidon

tilaamisesta/järjestämisestä

ja

omaishoidon vapaiden pitämisestä on omaishoitajalla.
-

Omaishoidon

vapaat

voidaan

pitää

poikkeuksellisesti

tilanteessa,

jossa

hoitaja/hoidettava on joutunut äkillisesti laitoshoidon jaksolle.

Oikeutta lakisääteiseen omaishoitajavapaaseen ei kerry sellaiselta kalenterikuukaudelta,
josta hoidettava on ollut vähintään 15 vuorokautta poissa omaishoidosta hoitajan vapaan
vuoksi esim. perhehoidossa tai laitoshoidossa (ei koske omaishoidontuen lakisääteisten
vapaiden pitämistä).

Omaishoitajien vapaita voidaan järjestää:
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Vuorohoitona
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksusta annetun lain mukaan kunta saa
periä lakisääteisen vapaan 3vrk/kk ajalta asiakasmaksua asiakasmaksulain
mukaisesti, tämän ylittämiltä päiviltä peritään lautakunnan määrä asiakasmaksu.
Perusturvalautakunta vahvistaa vuosittain asiakasmaksut, ne ovat saatavilla
kaupungin sivuilta ja palveluohjaajilta. Lain mukaan vuorohoitovuorokausi ei ole
kalenterivuorokausi, vaan tuloajasta seuraavat 24h, muutoin vuorohoitolaskutus
on

kalenterivuorokausiperusteinen.

Vuorohoitoa

lakisääteisen

vapaansa

toteuttamismuotona käyttävien omaishoitajien suositellaan tuovan vuorohoitoon
ja hakevansa vuorohoidosta klo 10–12 välillä. Jos vuorohoidossa oloaika
kuukaudessa on enemmän kuin lakisääteiset vapaat 3vrk/kk, ylimenevä aika
vähennetään palkkiosta lukuun ottamatta tulo- ja lähtöpäiviä.

Esimerkki asiakasmaksujen määräytymisestä omaishoidon vapaan ajalta: Jos
omaishoidettava saapuu vuorohoitoon omaishoidon vapaan vuoksi maanantaina
klo 12, ja lähtee vuorohoidosta perjantaina klo 12, niin asiakkaalta peritään
tällöin

asiakasmaksu

maanantaista

torstaihin

omaishoidon

vapaan

asiakasmaksun mukaisesti, perjantailta normaalin tilapäishoidon asiakasmaksun
mukaisesti,

mikäli

lähtö

tapahtuu

sovitun

aikataulun

mukaisesti.

Jos

omaishoidettava on poikkeuksellisesti perjantaina vuorohoidossa pidempään, on
mahdollista myös lisäksi periä ko. Päivältä osapäivämaksu.

Vuorohoitoon kuljetusten tueksi on mahdollista saada sosiaalihuoltolain
mukaista liikkumisen tukea (kuljetuspalvelua). Vuorohoitoyksiköt ovat Katrinkoti
ja Niittyvilla Toimintakeskus Porkkapirtillä.

Päivätoimintana
Päivätoiminta

Aurinkolahti

Toimintakeskus

Porkkapirtillä

tarjoaa

myös

mahdollisuuden omaishoidon lakisääteisen vapaan toimintaa, lisäksi se tarjoaa
lyhytaikaista hoitoa (ANKKURI-toiminta) hoitajan jaksamisen tueksi. Hoidon
tarpeesta voi ilmoittaa suoraan päivätoiminnan hoitajille puh. 040 839 5377
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mielellään edellisenä päivänä klo 9-11 välillä. Päivätoimintaan kuljetuksen tueksi
on mahdollista saada kuljetuspalvelua, jonka organisoinnista päivätoiminnan
henkilökunta huolehtii. Omaishoitajan vapaan aikaisista palveluista peritään
asiakasmaksua

asetuksen

mukaisesti.

Perusturvalautakunta

vahvistaa

asiakasmaksut vuosittain, ne saatavilla kaupungin sivuilta ja palveluohjaajilta. Yksi
omaishoitajan

lakisääteinen

vapaapäivä

vastaa

kahta

päivätoimintapäivää

(omavastuu 1 pvä € / 2 päivätoimintapäivää). Mikäli päivätoimintapäiviä käyttää
kuukauden aikana enemmän kuin kolme kuusi (lakisääteinen vapaa on 3vrk/kk),
niin

ylimeneviltä

päiviltä

peritään

perusturvalautakunnan

määrittelemä

asiakasmaksu, muutoin maksu on asiakasmaksulain mukainen maksu. Mikäli
päivätoimintaa ei ole valittu omaishoidon vapaan muodoksi, kaikilta käyntipäiviltä
peritään perusturvalautakunnan määrittelemä asiakasmaksu.

Omaishoidon lakisääteinen vapaa palvelusetelin avulla
Omaishoitaja voi halutessaan valita lakisääteisen vapaansa vaihtoehdoksi
omaishoidon vapaasetelin. Omaishoidon vapaan palveluseteli myönnetään
tarpeen

ilmaannuttua,

lakisääteisen

ei

vapaansa

takautuvasti.

Jos

toteuttamistavaksi

omaishoitaja
omaishoidon

on

valinnut

vapaasetelin,

vähennetään mahdolliset vuorohoitopäivät kaikki omaishoidon palkkiosta.
Asiakasmaksua
Omaishoidon

ei

peritä

omaishoitajan

vapaasetelin

arvo

lakisääteisen

vapaasetelistä.

vahvistetaan

vuosittain

perusturvalautakunnassa, seteliarvo saatavilla parasta palvelua -sivustolta
sekä palveluohjaajilta. Omaishoidon vapaan palvelusetelille on laadittu
sääntökirja, jossa määritellään käytänteitä tarkemmin.

Sijaislomituksena
Sijaislomittajana voi toimia hoidettavan omainen tai läheinen. Sijaislomitusajan
tulee olla vähintään 8h/vrk, jotta hoitajan irrottautuminen omaishoitotyöstä
mahdollistuu. Hoitaminen tulee pääsääntöisesti tapahtua hoidettavan /
omaishoitajan

kotona.

Sijaislomittaja

sitoutuu,

että

hoidettava

saa

asianmukaisen hoidon ja huolenpidon. Sijaislomittaja on oikeutettu saamaan
ohjauksen ja neuvonnan hoitotyöhön omaishoitajalta sekä tarvittaessa
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omaishoidon ohjaajan kautta järjestettynä. Tarvittaessa hänen hoitotyönsä
tueksi

järjestetään

palveluita.

Sijaishoitaja

sitoutuu

noudattamaan

salassapitovelvollisuutta omaishoitajaa ja hoidettavaa koskevista asioista
ulkopuolisille. Sijaislomituksessa on kyse ns. Toimeksiantosopimuksesta.
Omaishoidon

sijaisjärjestelmässä

sopimuksen

tehnyt

henkilö

ei

ole

työsopimuslain (320/70) tarkoittamassa työsuhteessa sopimuksen tehneeseen
kuntaan, hoidettavaan tai hoidettavan huoltajaan. Sijaislomittajalla on
tapaturmavakuutuksen 57§:n mukainen tapaturmavakuutus.
Sijaislomitusajankohdat tulee ilmoittaa niin, että ne ovat tiedossa kuukauden
1.päivään mennessä omaishoidon ohjaajalla. Sijaislomituspalkkiot maksetaan
joka kuukauden 30.pvä. Sijaislomituksen palkkiot vahvistetaan vuosittain, ne
saatavissa kaupungin sivuilta sekä palveluohjaajilta.

Perhehoitona
Perhehoito on myös yksi vaihtoehto omaishoitajien vapaiden järjestämiseksi.
Omaishoidon tuesta annetun lain tavoitteena on tukea omaishoitajien jaksamista
parantamalla heidän mahdollisuuksiaan pitää lakisääteiset vapaapäivät sekä muita
vapaapäiviä ja virkistysvapaita. Omaishoidon tuen lakiin on lisätty säädös, joka
mahdollistaa omaishoitajan vapaan tai muun poissaolon aikaisen sijaishoidon
järjestämisen tehtävään soveltuvan henkilön kanssa toimeksiantosopimuksen
perusteella, jos omaishoitaja siihen suostuu ja järjestely on omaishoidossa olevan
henkilön edun mukainen. Myös hoidettavan henkilön mielipide on otettava
huomioon.
Perhehoito voi tapahtua niin perhehoitajan kuin omaishoidettavana kotona.

10. Omaishoidon tukitoimet

Kuntien velvollisuus on järjestää omaishoitajille omaishoitotehtävää tukevia
palveluita,

joiden

tavoitteena

on

tukea

omaishoitajuutta

sekä

kehittää

omaishoitajaksi ryhtyvien valmiutta omaishoitajana toimimisessa. Lisäksi kunnan on
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järjestettävä hyvinvointi- ja terveystarkastuksia sekä omaishoitajan hyvinvointia ja
hoitotehtävää tukevia sosiaali- ja terveyspalveluita. (Omaishoitolaki 3 §).

Kuusamon kaupungin perusturvalautakunta on päättänyt tarjota omaishoitajalle
kerran vuodessa tapahtuvan omaishoitajien kuntoutus- ja vertaistukiryhmän
(kuntokammari). Yksi ryhmä kokoontuu 10kertaa. Ryhmän sisältö määräytyy
osallistujien tarpeiden mukaisesti.

Omaishoitajille

tarjotaan

terveystapaaminen

maksuton

kerran

ja

kahdessa

vapaaehtoinen

vuodessa.

hyvinvointi-

Omaishoitaja

voi

ja
valita

terveydenhoitajan tai fysioterapeutin toteuttaman hyvinvointi- ja terveystapaamisen.
Siinä keskustellaan luottamuksellisesti omaishoitajan fyysisestä, psyykkisestä ja
sosiaalisesta tilanteesta sekä tehdään terveydentilaan ja toimintakykyyn liittyviä
mittauksia. Käytössä on omaishoitajien jaksaminen ja tuen tarpeen arvioinnin malli
ns. Cope-lomake. Halutessaan myös on mahdollisuus suun hoidon tarkastukseen.
Hyvinvointi -ja terveystapaamisen tavoitteena on tukea omaishoitajia sekä löytää
terveyttä ja jaksamista edistäviä asioita.

Vuosittain omaishoitajille ja omaishoidosta kiinnostuneille järjestetään avoimia
keskustelufoorumeja, joiden sisältö voi vaihdella ajankohtaisten asioiden ja
omaishoitajilta

saatujen

palautteiden

mukaisesti

(esim.

cope-arvioinnin

=

omaishoitajan jaksaminen, yhteenvedon pohjalta nousseista asioista)

Omaishoidon ohjaaja käy vuosittain tarvittaessa yhdessä terapeuttien kanssa
kotikäynnillä,

jolloin

omaishoidettavan

asiakassuunnitelma

päivitetään

ja

omaishoitajan tilanne kartoitetaan.

Omaishoitajille järjestetään mm. kuntosalitoimintaa, koulutus- ja virkistystoimintaa
sekä vertaistukea yhteistyössä Kuusamon ev.lut. seurakunnan kanssa sekä
omaishoitajien

: Omaishoidon toimintaohje

liiton

kanssa.

Omaishoitajille

lähetetään

vuosittain

Sivu 140
18

infokirjeitä/sähköistä
mahdollisuuksista

tiedotetta,

kerrotaan.

joissa

ajankohtaisista

Teknologian

välityksellä

tuen

muodoista

tapahtuvaa

ja

toimintaa

kehitetään eteenpäin.

Omaishoitaja voi halutessaan olla kotikäyntityön ja tiedottamisen piirissä ja hän voi
osallistua omaishoitajille tarkoitettuun kuntoutus- ja virkistysryhmiin, koulutukseen ja
vertaistukitoimintaan,

vaikka

ei

saisikaan

kaupungin

maksamaa

rahallista

omaishoitopalkkiota.

11. Omaishoitosopimuksen irtisanominen ja purkaminen

-

Kunta voi irtisanoa omaishoitosopimuksen päättymään aikaisintaan
irtisanomista seuraavan kahden kuukauden kuluttua ja omaishoitaja
irtisanomista seuraavan (30 kalenteripäivää) yhden kuukauden kuluttua.

-

Jos sopimuksen jatkuminen vaarantaa hoidettavan tai omaishoitajan
terveyden tai turvallisuuden, sopijapuolet voivat purkaa sopimuksen
välittömästi.

-

Irtisanomisajasta riippumatta sopimus päättyy sen kuukauden lopussa,
jonka

aikana

hoito

hoidettavan

terveydentilan

muutoksista

käy

tarpeettomaksi (pitkäaikaishoito, kuolema).

12. Asiakassuunnitelman ja omaishoitosopimuksen tarkistaminen
Asiakassuunnitelma tarkistetaan vuosittain ja aina, kun hoidon tarpeessa tai
olosuhteissa tapahtuu oleellisia muutoksia. Omaishoitajalla on velvollisuus
ilmoittaa näistä muutoksista asiaa hoitavalle viranhaltijalle/työntekijälle.
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13. Keskeinen lainsäädäntö ja aiheeseen liittyvä opas

Sosiaalihuoltolaki 30.12.2014/1301
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141301?search%5Btype%5D=pika&
search%5Bpika%5D=sosiaalihuoltolaki

Laki omaishoidon tuesta 2.12.2005/937
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2005/20050937

Laki omaishoidon tuesta annetun lain muuttamisesta 29.6.2016 511/2016
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20160511

Laki

sosiaali-

ja

terveydenhuollon

asiakasmaksuista

3.8.1992/734

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920734

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 22.9.2000/812
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2000/20000812

Omaishoidon tuki. Opas kuntien päättäjille. Sosiaali- ja terveysministeriö. 2005
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201504225199

14. Omaishoidon tukihakemukseen tarvittavat liitteet

•

Tarvittaessa selvitys omaishoitajan terveydentilasta

•

Tarvittaessa työnantajan todistus työstä poisjäämisestä

•

Tarvittaessa todistus, ettei omaishoitaja ole työttömänä työnhakijana
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15. Lomakkeet

•

Omaishoidon tukihakemus ja arviointilomake

•

Asiakassuunnitelma

•

Sopimus omaishoidon tuesta

•

Tarvittaessa vapaa seteli (Psop-järjestelmä)

•

Cope- loma (omaishoitajan jaksamisen ja tuen tarpeen arviointi)
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SÄÄNTÖKIRJAN PALVELUKOHTAINEN OSA RINTAMAVETERAANIEN AVOKUNTOUTUS- JA KOTONA
ASUMISTA TUKEVAT PALVELUT
Tässä sääntökirjassa:

Rintamaveteraanien kotona asumista tukevat palvelut:
Kotona asumista tukevien palveluiden tavoitteena on tukea monipuolisesti
rintamaveteraanin kotona selviytymistä. Valtionkonttorin jakamaa määrärahaa käytetään
itsenäistä selviytymistä tukeviin palveluihin ja niistä aiheutuneiden kustannusten
korvaamiseen.
Palvelujen tulee perustua palvelutarpeen kartoitukseen. Veteraanin tuloja ei selvitetä, vaan
palvelun tarve on ratkaiseva.
Kunta toimii kotona asumista tukevien palveluiden vastuullisena järjestäjänä. Kunta voi
tuottaa palvelut itse tai hankkia ne valitsemaltaan palveluntuottajalta. Palvelut voidaan
järjestää myös palveluseteliä hyväksi käyttäen. Palvelusetelin käyttö edellyttää, että
rintamaveteraani kykenee itse tai läheistensä avulla hankkimaan palvelut palveluseteliä
hyväksi käyttäen.
Määrärahan riittäessä myös palvelutalossa tai tehostetussa palveluasumisessa asuva
rintamaveteraani voi saada kotona asumista tukevia palveluja. Nämä voivat olla esimerkiksi
siivous-, ateria-, kuljetus,- tai hoivapalveluja. Vuokraa, sähkö- ja vesimaksua ei korvata.
Myös perhehoidossa ja ryhmäkodissa asuva veteraani voi saada kotona asumista tukevia
palveluja.
Palvelusetelillä toteutettavaa kotona asumista tukevaa palvelua ovat kotihoidon,
kotipalvelun sekä tuetun kotona kuntoutumisen palvelut.
Rintamaveteraanien kuntoutuspalvelut
Rintamaveteraanien kuntoutus toteutetaan valtionkonttorilta vuosittain saatujen
määrärahojen ohjeistuksen mukaisesti. Palvelusetelillä toteutettavaa rintamaveteraanien
kuntoutusta on avokuntoutus, jalkojenhoito ja tuettu kotona kuntoutuminen.

2

PALVELUN PIIRIIN KUULUVAT ASIAKKAAT
Rintamaveteraanien kuntoutukseen ja kotona asumista tukeviin palveluihin oikeutetun
rintamaveteraanin tulee olla Suomessa asuva vuosien 1939 – 1945 sotiin osallistunut
rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelutunnuksen tai rintamatunnuksen omaava
rintamaveteraani.
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Mikäli rintamaveteraanilla on oikeus saada vahingon tai ammattitaudin perusteella
kuntoutusta
sotilasvammalain
(404/48),
liikennevakuutuslain
(279/59),
tapaturmavakuutuslain (608/48) tai maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain (1026/81)
taikka näitä vastaavien lain nojalla, hän ei voi saada enää rintamaveteraaneille tarkoitettua
kuntoutusta.
Myöskään sotainvalidit, joiden sotilasvammalain mukainen työkyvyttömyysaste on
vähintään 10 % (kymmenen prosenttia), eivät voi saada rintamaveteraaneille tarkoitettua
kuntoutusta. Kuntoutukseen hakevien mahdollisuudet saada em. lakien perusteella
selvitetään.

3

PALVELUSETELIN MYÖNTÄMINEN JA ARVON MÄÄRÄYTYMINEN
3.1

Palvelusetelin myöntäminen

Palveluseteli myönnetään määräaikaiseksi tai toistaiseksi. Palveluseteliä ei myönnetä
jälkikäteen jo ostetuista tai saaduista palveluista. Palveluseteli lakkaa asiakkaan hoidon
tarpeen loppuessa ilman erillistä kaupungin antamaa ilmoitusta.
Palveluseteli on käytännössä viranomaispäätös. Päätökseen sisältyy palvelutarpeeseen
perustuva myönnetyn palvelun sisältö ja määrä.

3.2

Palvelusetelin arvon määräytyminen

Kuusamon kaupungin perusturvalautakunta päättää palvelusetelin arvosta ja sen
muutoksista.
Rintamaveteraanien kotona asumista tukevien palveluiden palveluseteli ja sen arvo
määräytyvät asiakkaan palvelutarpeen perusteella. Palveluntuottaja sitoutuu ilmoittamiinsa
enimmäishintoihin kalenterivuoden ajaksi.
Rintamaveteraanien avokuntoutuspalveluiden palvelusetelille asetetaan hintakatto.
Hintakatto tarkoittaa kunnan palvelusta maksamaa enimmäishintaa, johon sisältyy kunnan
maksama osuus (palvelusetelin arvo) ja asiakkaan omavastuu. Käytännössä kunta asettaa
palvelusta maksettavan enimmäishinnan yhdeksi palveluntuottajien hyväksymiskriteeriksi.
Rintamaveteraanien avokuntoutuspalveluiden palveluseteli on kaikille tasasuuruinen
palveluseteli, jolle Kuusamon kaupungin perusturvalautakunta asettaa hintakaton.
Hintakatolla tarkoitetaan palveluntuottajalle maksettavaa enimmäishintaa, johon sisältyvät
kunnan maksama osuus (palvelusetelin arvo) ja asiakkaan omavastuu. Palveluntuottaja
sitoutuu tuottamaan tässä sääntökirjassa edellytetyt avokuntoutuspalvelut kaupungin
määrittelemän setelin arvolla. Rintamaveteraaneille ei aiheudu palvelusta omavastuuta.
Ilmoitettu palvelusetelin arvo kertoo kokonaishinnan, mikä sisältää kaikki palvelun
tuottamisesta aiheutuvat kulut. Kotikäyntien matkakustannukset sisältyvät palvelusetelin
hintaan. Matkaan käytetty aika ei sisälly itse palvelutapahtuman aikaan. Asiakaskirjaus ja
palautteen kirjaaminen sisältyvät palvelusetelin hintaan, mutta siihen ei käytetä
palveluaikaa.
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Rintamaveteraanien kotona asumista tukeva palveluseteli tarkoittaa käytännössä kahta
eri palveluseteliä - rintamaveteraanien kotihoitoseteli ja rintamaveteraanien siivous- ja
talonmiespalveluseteli, joille Kuusamon kaupungin perusturvalautakunta määrittelee
enimmäisarvon. Rintamaveteraaneille palvelusta ei saa tulla kustannuksia. Seteliin
myönnetty aika sisältää myös ns. välilliset työt kuten kirjaamisen. Niihin voi käyttää
seteliaikaa, jos kirjaaminen on asiakkaan luona mahdollista. Palveluseteli ei sisällä matkaaikaa.

3.3

Myönnettävät palvelusetelit

Palveluseteli sisältää rintamaveteraanien palveluita hoito- ja palvelusuunnitelman
mukaisesti. Jos asiakas hankkii omaehtoisesti hoito- ja palvelusuunnitelmaan
kuulumattomia palveluja, asiakas maksaa ne kokonaisuudessaan (esimerkiksi
matkakustannukset) itse.
3.3.1

Rintamaveteraanien avokuntoutus yksilöterapiana (fysiotai toimintaterapia)

Seteli myönnetään 20 tai 10, 15 tai 15 käynnin sarjoina. Yhden käynnin pituus on 45
minuuttia. Hinta on a-hinta. Matka-aikaa ei lueta hoitoaikaan. Matkan pituus tarkoittaa
edestakaista matkaa. Matkan katsotaan alkavan yrittäjän toimipisteen osoitteesta tai
edellisen asiakkaan osoitteesta. Mikäli samassa kohteessa on useampi asiakas, maksetaan
kotikäyntikorvaus vain yhdestä.
Yksilöterapia hoitolaitoksessa
Yksilöterapia kotikäyntinä (matka alle 20 km)
Yksilöterapia kotikäyntinä (matka 20 - 60 km)
Yksilöterapia kotikäyntinä (matka 61 - 100 km)
Yksilöterapia kotikäyntinä (matka 101km > )
3.3.2 Jalkojenhoito
Seteli myönnetään yksittäisiin käynteihin. Yhden käynnin pituus on 60 minuuttia. hinta on ahinta. Matka-aikaa ei lueta hoitoaikaan. Matkan pituus tarkoittaa edestakaista matkaa.
Matkan katsotaan alkavan yrittäjän toimipisteen osoitteesta tai edellisen asiakkaan
osoitteesta. Mikäli samassa kohteessa on useampi asiakas, maksetaan kotikäyntikorvaus
vain yhdestä.
Jalkojenhoito yrittäjän tiloissa
Jalkojenhoito kotikäyntinä (matka alle 20 km)
Jalkojenhoito kotikäyntinä (matka 20 - 60km)
Jalkojenhoito kotikäyntinä (matka 61 - 100km)
Jalkojenhoito kotikäyntinä (matka 101 km >)
3.3.3 Tuettu kotona kuntoutuminen
Seteli myönnetään 30 käyntikertaan, yhteensä 38 tuntia palvelua. Hinta sisältää matkat 30
km:iin saakka (yhdensuuntainen matka ilmoitettuna).
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ylittävistä
matkoista
matkakustannuskorvaus/kotikäynti.

maksetaan

kohdan

9.3.4

6

mukainen

3.3.4 Rintamaveteraanin kotona asumista tukevat palvelut
Seteli ei sisällä matka-aikaa. Seteli sisältää myös ns. välilliset työt kuten kirjaamisen. Niihin
voi käyttää seteliaikaa, jos kirjaaminen on asiakkaan luona mahdollista. Palveluntuottaja
laskuttaa kuntaa hinnastonsa mukaisesti.
Myös palvelutalossa ja tehostetussa palveluasumisessa asuva rintamaveteraani voi saada
kotona asumista tukevia palveluja. Tehostetussa palveluasumisessa olevalla
rintamaveteraanilla on oikeus avokuntoutukseen ja tuettuun kotona kuntoutumiseen.

4 PALVELUN SISÄLTÖVAATIMUKSET
Palvelun sisältö- ja laatuvaatimuksia kuvaat alla olevissa kappaleissa tarkemmin.

4.1

Henkilöstövaatimukset

Tarkemmat palvelukohtaiseen henkilöstöön liittyvät velvoitteet löytyvät luvuista 5.3.1,
5.3.2, 5.3.4, ja 5.4.3.

4.2

Toimitilavaatimukset

Palveluntuottajaksi voidaan hyväksyä ammatinharjoittaja, jolla on toimitilat, kuin myös
ammatinharjoittaja, joilla ei ole toimitiloja. Palveluntuottajan toimitilojen on jatkuvasti täytettävä
turvallisuusmääräykset niin, että yksikössä huolehditaan asiakkaiden turvallisuudesta
lain ja viranomaisten määräysten mukaisesti. Samoin toimitilojen on täytettävä lain
edellyttämät palveluntuottajalle asetetut hyväksymisedellytykset. Liikuntarajoitteisella,
esimerkiksi pyörätuolia käyttävällä tulee olla esteetön pääsy palveluntuottajan toimitiloihin.
Toimitilat tulee olla siistit.

4.3

Rintamaveteraanien avokuntoutuspalvelut
4.3.1 Avokuntoutuspalveluiden yleiset periaatteet

Kuntoutuksen tarkoituksena on rintamaveteraanin toimintakyvyn edistäminen ja
säilyttäminen niin, että hän selviytyy mahdollisimman pitkään itsenäisesti jokapäiväisistä
toiminnoistaan. Kuntoutujan toimintakyvyn edistämiseksi ja säilyttämiseksi kuntoutuksen
tulee olla säännöllistä ja suunnitelmallista. Tavoitteena on, että rintamaveteraanit saavat
tarpeitansa vastaavaa kuntoutusta säännöllisesti vuosittain. Kuntoutuksen tulee nivoutua
saumattomasti osaksi muita tukipalveluja.
Rintamaveteraani tai hänen valtuutettunsa tekee kuntoutushakemuksen Kuusamon
kaupungin lomakkeella. Hakemuksia saa myös kaupungin nettisivuilta ja Toimintakeskus
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Porkkapirtiltä. Kirjallisen aloitteen kuntoutukseen voi tehdä rintamaveteraanin puolesta
myös omainen tai sosiaali- ja terveysviranomainen.
Kuntoutuspalvelujen tulee perustua pääsääntöisesti palvelutarpeen kartoittamiseen.
Palvelutarpeen kartoittamisesta vastaavat Kuusamon kaupungin veteraaniasiamies sekä
palveluohjauksen henkilöstö yhdessä rintamaveteraanin ja hänen lähiomaisen kanssa.
Lääkärinlausunto tulee hankkia, jos rintamaveteraanin terveydentila sitä vaatii tai
toimintakykyluokkaa ei ole määritelty tai se joudutaan määrittelemään uudestaan.
Kuntoutusmuoto määräytyy siten, että myönnetty kuntoutus edistää ja säilyttää
rintamaveteraanin
toimintakykyä
jokapäiväisissä
toiminnoissaan.
Myönnetyn
kuntoutusjakson pituuden määrää Valtionkonttorin ohjeistus. Lisäksi kuntoutusjakson
pituuteen vaikuttavat asiakkaan toiveet, tarve sekä käytettävissä oleva määräraha
rintamaveteraanien kuntoutukseen. Palveluntuottajan tulee huolehtia kuntoutuksen
suunnitelmallisesta etenemisestä yksilöllisen aikataulun mukaisesti.
Tämän palvelusetelijärjestelmän piiriin kuuluvat rintamaveteraanien avokuntoutuksena
tuotettu fysio- ja toimintaterapia sekä tuettu kotona kuntoutuminen ja jalkojenhoito.
Rintamaveteraanin aviopuolisoilla ei ole oikeutta avokuntoutukseen.
4.3.2 Avokuntoutus yksilöterapiana
Tässä sääntökirjassa avokuntoutus
toteuttamaan fysio- tai toimintaterapiaa.

yksilöterapiana

tarkoittaa

ammattihenkilön

Rintamaveteraanikuntoutuksen yksilöterapia on terveyden ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi,
parantamiseksi ja palauttamiseksi tehtäviä toimenpiteitä. Kuntoutus on erilaisia
kokonaisvaltaisia ja voimavarakeskeisiä toimia ja toimenpiteitä, jotka tukevat
omatoimisuutta, liikunta- ja toimintakykyä.
Rintamaveteraanien kuntoutusta voidaan tuottaa palveluntuottajan toimipaikassa tai
asiakkaan kodissa riippuen asiakkaan tarpeesta. Kun kuntoutus on myönnetty
toimipiste/hoitolaitoskäynteinä, tulee sen sisältää aina yhden kotikäynnin.
Kotikäynnillä tulee arvioida rintamaveteraanin kotona selviytymistä sekä selvittää
apuvälineiden tarve.
Rintamaveteraanin kotona on oltava kuntoutuksen kannalta tarpeelliset tilat ja välineet. Jos
asiakkaan kuntoutus ei onnistu kuntoutussuunnitelman mukaisesti, tulee palveluntuottajan
ottaa yhteyttä veteraaniasiamieheen ja sopia jatkotoimista. Jos palveluntuottaja havaitsee
asiakkaan liikkumiseen vaikuttavia puutteita kotiympäristössä tai välineissä, hänen tulee
ohjata asiakasta (edustajaa) välineiden tai tarvittavien muutostöiden hankkimisessa tai
tarvittaessa ilmoittaa asiasta Kuusamon veteraaniasiamiehelle. Asiakkaan tarvitsemat
liikkumisen ja päivittäisen toiminnan kannalta tarpeelliset apuvälineet asiakas voi saada
apuvälinelainaamon säännösten mukaisesti Kuusamon kaupungin apuvälinelainaamosta.
Palveluntuottaja auttaa tarvittaessa apuvälineiden hankkimisessa siten, että yksi
kuntoutuskerta vaihdetaan yhteistyössä asiakkaan kanssa apuvälineiden hankintakertaan.
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Palvelujen ajankohta määräytyy palvelutuottajalle saapuneen palvelusetelin mukaisesti
siten, että palvelutuottaja ottaa yhteyttä asiakkaaseen. Palveluntuottaja on yhteydessä
asiakkaaseen (tai hänen edustajaansa) vähintään 14 vrk:n kuluessa setelin saapumisesta
palveluntuottajalle. Yhteydenoton jälkeen palveluntuottajan tulee aloittaa progressiivinen
kuntoutus 14 vrk:n sisällä, ellei asiakas nimenomaan toivo muuta ajankohtaa kuntoutuksen
aloittamiseksi. Palveluntuottaja varaa yhteydenoton aikana ensimmäisen kuntoutusajan
yhteistyössä asiakkaan (edustajan) kanssa. Kuntoutuksen viimeinen kerta tulee olla
voimassaoloajan
puitteissa.
Palveluntuottaja
on
velvollinen
ilmoittamaan
veteraaniasiamiehelle, mikäli kuntoutus ei ala 14 vrk:n sisällä ensimmäisestä
yhteydenotosta. Samalla tulee ilmoittaa asiakkaan kanssa sovittu aloittamisajankohta.
Kuntoutuskerta on pääsääntöisesti 45 minuutin kestoinen.
Kuntoutus on toiminnallista ja vaikuttavaa harjoittelua asiakkaan tarpeiden mukaisesti.
Vaikuttavien menetelmien valinnassa terapeutti ottaa huomioon kuntoutujan tarpeet ja
elämäntilanteen kokonaisvaltaisesti. Tavoitteena on omatoimisuuden lisääminen, aktiivinen
kuntouttaminen ja sitä kautta mahdollisimman itsenäinen arki. Keskeinen toimija on asiakas
itse ja kuntoutuksen tavoitteen määrittää asiakkaan tarve liikunnan ja toimintakyvyn
parantamiseksi tai ennallaan pitämiseksi.
Fysioterapian painopisteitä ovat asiakkaan lähtökohdista toiminnallinen kuntouttaminen,
lihasvoiman, kestävyyden ja tasapainon harjoittaminen sekä yleisen liikkumisen
kehittyminen. Fysikaalinen hoito tulee tapahtua vain vahvaan näyttöön perustuen akuutin
kiputilan hoidossa (käypähoito suositukset). Hoidossa käytettävien laitteiden tulee täyttää
EUdirektiivien turvallisuusvaatimukset ja niissä tulee olla CE-merkintä (laki
terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 629/2010).
Fysioterapeutti ohjaa ja tukee kuntoutujaa käyttämään optimaalisesti voimavarojaan,
liikkumis- ja toimintakyvyn ja niiden edellytysten ylläpitämiseksi ja edistämiseksi omassa
elämässään. Fysioterapeutti ottaa huomioon kuntoutujan toimintaympäristön haasteet ja
pyrkii yhteistyössä löytämään edellytyksiä ja toimintatapoja kuntoutujan aktiivisen
osallistumisen parantamiseksi.
Toimintaterapian painopisteitä ovat omatoimisuuden ja elämänhallinnan lisääminen
asiakkaan omassa toimintaympäristössä, kodissaan. Kuntoutus on erilaisia
kokonaisvaltaisia ja voimavarakeskeisiä toimia ja toimenpiteitä, jotka tukevat
omatoimisuutta, liikunta- ja toimintakykyä. Kuntoutuksen keskeinen toimija on asiakas itse,
hänen kykynsä toimia on aktiivisen kuntoutuksen lähtökohta. Kuntoutuja ja omainen
tarvitsevat kuntouttajalta ohjausta ja neuvontaa kuntoutuksen eri vaiheissa. Kuntoutus
sisältää fyysistä, henkistä ja sosiaalista aktiviteettia, keinoina ovat mm. ohjattuna
toimiminen, korvaavien taitojen harjaannuttaminen, hahmottamisen ja päättelykyvyn
harjaannuttaminen ja kielellisen ilmaisun harjoittelu. Terapeutti arvioi kotiympäristön
toimivuutta asiakkaan lähtökohdista. Muistiasiakkaat hyötyvät erityisesti toimintaterapeutin
toteuttamasta avokuntoutuksesta.
Sekä fysio- että toimintaterapeutti tekevät kuntoutusjakson alussa alkuhaastattelun, jossa
tulee huomioida SPPB –testin lisäksi päivittäiset arjen toiminnot eli ADL (Activities of Daily
Living)- taidot; pukeutuminen, peseytyminen, ruokailu, wc-käynnit ja liikkuminen omassa
ympäristössä sekä IADL (Instrumental Activities of Daily Living) - taidot; aterioiden
valmistaminen, kodin hoitaminen, kuten siivous ja pyykkihuolto, kaupassa ja asioilla
käyminen, kulkuvälineillä liikkuminen, puhelimen käyttö sekä lääke ja raha-asioiden
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hoitaminen. Terapeutti tekee tarvittaessa myös MNA-testin (ravitsemuksellinen todellinen
toteutuminen) sekä GD1S5 (myöhäisiän depressioseula).
Kuntoutus toteutetaan progressiivisesti, asiakkaan tavoitteiden mukaisesti. Palveluntuottaja
huolehtii, että asiakas saa kirjalliset kotiohjeet kuntoutuksen toteuttamiseen myös käyntien
välillä. Harjoittelun kohdentaminen tavoitetta kohti on asiakkaan sekä ammattilaisen
asettama tavoite, jonka toteutumista arvioidaan viimeistään loppuhaastattelussa.
Loppupalautteeseen kirjataan asiakkaan tavoitteen toteutumisen lisäksi myös
ammattilaisen
näkökulma
toteutuneesta kuntoutusjaksosta.
Edellisen
jakson
päätösvaiheen arviointi korvaa alkuvaiheen arvioinnin, jos terapia jatkuu välittömästi uuden
päätöksen perusteella.
Palveluntuottaja vastaa kuntoutuksen toteutumisesta suunnitelman ja palvelusetelin
mukaisesti. Palveluntuottaja tiedottaa palvelun toteuttamisen esteestä asiakkaalle heti, kun
se on palveluntuottajalla tiedossa ja sopii korvaavasta palvelusta asiakkaan/edustajan
kanssa. Mikäli palveluntuottaja ei pysty järjestämään itse korvaavaa palvelua, ottaa hän
yhteyttä Kuusamon kaupungin veteraaniasiamieheen mahdollisen jatkon järjestämiseksi.
Palveluntuottajan tulee sopia seuraava kuntoutuskerta jo edellisen kuntoutuskerran
yhteydessä.
Palveluntuottajan tulee ilmoittaa asiakkaan toimintakyvyssä ja palveluntarpeessa
tapahtuvista muutoksista myös kesken kuntoutuksen. Tällöin veteraaniasiamies arvioi
kuntoutuksen tarpeen uudelleen mahdollista kuntoutuspäätöksen muuttamista varten.
Palveluntuottaja antaa välittömästi hoitopalautteen tarvittaessa puhelimitse tai
henkilökohtaisesti tapaamalla veteraanineuvonnan palveluohjaajan.
Kuntoutusjakso pääsääntöisesti keskeytyy asiakkaan joutuessa sairaalaan tai
kuntoutusosastolle.
Palveluntuottajan tulee olla yhteydessä veteraanineuvonnan
palveluohjaajaan, jonka kanssa sovitaan jatkotoimenpiteistä, kuntoutusjakson
keskeytyksestä, peruutuksesta tai muuttamisesta toiseen kuntoutusmuotoon.
Kuntoutuspalaute käytetystä kuntoutusjaksosta tulee toimittaa kirjallisena Kuusamon
kaupungin veteraanineuvontaan kolmen (3) viikon sisällä kuntoutuksen päättymisestä,
mielellään heti kuntoutusjakson päätyttyä.
Mikäli kuntoutuskerta kestää asiakkaan voinnista johtuen alle 45 minuuttia, laskutuskerta
muodostuu laskemalla 45 minuutin taksan pohjalta hinta lyhyemmälle ajalle toteutuneen
kuntoutuskerran mukaisesti.
Avokuntoutuksen toteuttajalla tulee olla joko fysio- tai toimintaterapeutin koulutus.
4.3.3 Tuettu kotona kuntoutuminen
Tuettu kotona kuntoutuminen on avokuntoutusta, joka toteutetaan tuetun kotona
kuntoutumisen mallin mukaisesti (www.valtiokonttori.fi: tuetun kotona kuntoutumisen malli).
Rintamaveteraanin tuettu kotona kuntoutuminen voi olla ennaltaehkäisevää, toimintakykyä
ylläpitävää kotona tai palvelutalossa selviytymistä tukevaa toimintaa. Toimintakyvyn
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arviointi toteutetaan omassa asuinympäristössä. Tällöin nousevat veteraanin selviytymisen
haasteet päivittäisissä toiminnoissa selkeämmin esille.
Kuntoutusjakson alussa selvitetään rintamaveteraanin arjessa selviytyminen. Arvioinnin
avulla kartoitetaan asiakkaan terveydentila, selviytyminen päivittäisistä toiminnoista,
fyysinen toimintakyky, mieliala, muistitoiminnot, sosiaalinen osallistuminen ja verkosto,
käytössä olevat palvelut, liikkumisen apuvälineet, asunnon muutostöiden tarve,
asuinympäristö liikkumisen kannalta sekä kaatumisriski. Arvioinnin pohjalta laaditaan
kuntoutussuunnitelma. Kuntoutussuunnitelman laatimisesta vastaa Kuusamon kaupungin
fysioterapeutti tai toimintaterapeutti yhdessä veteraanin, hänen läheisensä ja kuntoutuksen
toteuttajan kanssa.
Kuntoutuksen toteuttaa vähintään terveydenhuollon / sosiaalihuollon perustutkinnon
suorittanut henkilö, jonka tukihenkilönä toimii joko Kuusamon kaupungin fysioterapeutti tai
toimintaterapeutti.
Kotikäyntien sisältö muokkautuu veteraanien tarpeiden ja yhdessä asetettujen tavoitteiden
mukaan niin, että hänen toimintakykynsä eri osa-alueet huomioidaan kokonaisvaltaisesti.
Olennaista on, että kuntoutus- ja palvelusuunnitelmassa yhdistyvät kuntoutus ja kotona
asumista tukevat palvelut. Kotona voidaan esimerkiksi yhdessä pelata, tehdä puutarhatöitä,
leipoa ja laittaa ruokaa. Kuntoutukseen voi sisältyä myös vierailut/asioinnit kodin
ulkopuolella. Tuettu kotona kuntoutuminen eroaa kotikuntoutuksesta siten, että tuettu
kotona kuntoutuminen ei sisällä yksilöhoitoja, vaan perustuu kuntoutettavan ja kuntoutujan
yhdessä tekemiseen. Tuettu kotona kuntoutumisen voi sisältää myös ilta- ja
viikonloppukäyntejä.
Tuetulla kotona kuntoutumisella halutaan tavoittaa myös ne veteraanit, jotka eivät enää
halua lähteä kuntoutusjaksolle, mutta jotka hyötyvät kotiin vietävästä kuntoutuksesta.
Palveluntuottaja käy asiakkaan luona 1-4 kertaa kuukaudessa, kotikäynnin kestäessä 1-1.5
tuntia/kerta. Kuntoutuksen tulee sisältää 30 kotikäyntiä ja/tai 38 tuntia kuntoutusaikaa.
Tähän lasketaan myös terapeuttien kanssa tehdyt yhteiset arviointikäynnit asiakkaan luona.
Fysioterapeutti tai toimintaterapeutti osallistuu kuntoutuksen aikana kotikäynneille
tarvittaessa, esimerkiksi asiakkaan toimintakyvyn muuttuessa tai viimeistään 12 kuukauden
kuluttua kotona selviytymisen arvioinnista. Palveluntuottaja huomioi asiakkaan
toimintakyvyn eri osa-alueet kokonaisvaltaisesti. Fyysisen toimintakyvyn alueella
palveluntuottaja kannustaa ja ohjaa asiakasta harjoitteluun, joka kohdistuu lihasvoima-,
tasapaino- ja kestävyysharjoitteisiin. Psyko-sosiaalisen toimintakyvyn alueella keskitytään
vuorovaikutukseen ja mielialaan, kognitiivisen toimintakyvyn alueella vastaavasti mm.
muistitoimintoihin. Palveluntuottajan tehtäviin kuuluu myös asiakkaan terveydentilan
seuraaminen ja tiedon välittäminen tarvittaessa esimerkiksi omaiselle, kotihoidolle tai
omalle lääkärille sekä asiakkaan ohjaaminen tämän tarvitsemiin palveluihin.
Palveluntuottaja toimii toimintakykyä tukevalla työotteella. Olennaista tuetussa kotona
kuntoutumisessa on, että asiakas on itse aktiivinen toimija. Palveluntuottajan tehtävänä on
ohjata, kannustaa ja tukea, ei tehdä asioita asiakkaan puolesta.
Palveluntuottaja kirjaa jokaisen kotikäynnin sisällön ja asiakkaan toimintakyvyssä
tapahtuneet muutokset asiakaskirjoihin. Kirjaaminen sisältää kuntoutukselle asetettujen
tavoitteiden arviointia. Kuntoutuspalaute käytetystä kuntoutusjaksosta tulee toimittaa
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kirjallisena Kuusamon kaupungin veteraanineuvontaan kolmen (3) viikon sisällä
kuntoutuksen päättymisestä, mielellään heti kuntoutusjakson päätyttyä. Liitteenä
kuntoutuspalautemalli, jossa mainitut asiat tulee palautteen vähintään sisältää.
Tuetun kotona kuntoutumisen palveluntuottajalta edellytetään Effica-potilasjärjestelmän
käyttöä, mikäli palvelu toteutetaan kotona asumisen tukena.
4.3.4 Jalkojenhoito
Jalkojenhoidon tavoitteena on ehkäistä jalkasairauksia, tunnistaa olemassa olevia
jalkaongelmia ja hoitaa jo syntyneitä vaurioita. Lisäksi jalkojenhoitajan tulee ohjata
asiakasta eteenpäin sairauksien hoidossa, Jalkojenhoito on osa hyvää terveydenhoitoa.
Lisäksi tavoitteena on kuntouttava työote, jossa ohjataan tarvittaessa asiakasta
omatoimiseen jalkojenhoitoon. Jalkojenhoitajan tulee ennaltaehkäistä hoitotoimenpiteillä ja
asiakkaalle/edustajalle annettavalla ohjauksella ja neuvonnalla jalkasairauksia.
Jalkojenhoitoon sisältyy: jalkojen puhdistus desinfioivalla aineella, kynsien hoito (kynsien
leikkaus ja hionta, paksuuntuneiden kynsien ohentaminen, sienikynnen ja sisään
kasvaneen kynnen hoito), ihomuutosten hoito, tarvittaessa haavahoito, jalkojen rasvaus,
jalkojen verenkierron tutkimus, jalkojen kunnon tutkimus sekä jalkojen omahoidon ohjaus.
Jalkojenhoito kestää 60 min. Hoidossa käytettävien laitteiden tulee täyttää EU-direktiivien
turvallisuusvaatimukset ja niissä tulee olla CE-merkintä (laki terveydenhuollon laitteista ja
tarvikkeista 629/2010).
Palveluntuottaja toimittaa kirjallisen palautteen toteutuneesta kuntoutuksesta
veteraaniasiamiehelle viimeistään kolme viikon kuluttua hoidon päättymisestä. Liitteenä
palautemalli, jossa mainitut asiat tulee vähintään kirjata.
Jalkojenhoidon antajalla tulee olla jalkaterapeutin (AMK) tai jalkojenhoidon ammattitutkinto.

4.4

Rintamaveteraanien kotona asumista tukevat palvelut
4.4.1 Kotona asumista tukevien palveluiden yleiset periaatteet

Rintamaveteraaneille kotona asumista tukevien palveluiden tavoitteena on tukea
monipuolisesti rintamaveteraanin kotona selviytymistä. Valtiokonttorin myöntämän
määrärahan tarkoituksena on tuottaa rintamaveteraaneille palveluja, jotka tukevat
voimassa olevia kunnallisia palveluja. Palvelujen tulee perustua palvelutarpeen
kartoitukseen.
Rintamaveteraanien tuloja ei tarvitse selvittää, vaan palvelun tarve on ratkaiseva.
Määrärahaa voi käyttää rintamaveteraanien itsenäistä selviytymistä tukeviin palveluihin ja
niistä aiheutuneiden kustannusten korvaamiseen.
Kunta toimii rintamaveteraaneille kotona asumista tukevien palveluiden vastuullisena
järjestäjänä. Kunta voi joko tuottaa palvelut itse tai hankkia ne valitsemaltaan
palveluntuottajalta, Palvelut voidaan järjestää myös palveluseteliä hyväksi käyttäen.
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Palvelusetelin käyttö kuitenkin edellyttää, että rintamaveteraani tai hänen läheisensä
kykenevät hankkimaan palvelut itse palveluseteliä hyväksi käyttäen.
Valtiokonttorin vuoden 2018 ohjeistuksen mukaisesti, myös palvelutalossa ja tehostetussa
palveluasumisessa asuva rintamaveteraani voi saada kotona asumista tukevia palveluja.
Tämän palvelusetelijärjestelmän piiriin kuuluvat rintamaveteraanien kotona asumista
tukevista palveluista kotihoito- ja tukipalvelut.
4.4.2 Kotihoitopalvelut
Rintamaveteraaneille kotona asumista tukevat palvelut voivat olla esimerkiksi
sosiaalihuoltolain (1301/2014) 14 §:n 1 momentin 5 kohdan kotipalveluita tai 6 kohdan
kotihoitoa, jotka on kuvattu sosiaalihuoltolain 19 §:ssä ja 20 §:ssä.
Rintamaveteraanien kotihoitopalveluiden osalta noudatetaan kotihoidon palvelukohtaista
sääntökirjaa.
Rintamaveteraanien kotona asumista tukeviin palveluihin varattua määrärahaa voidaan
käyttää myös lain omaishoidon tuesta 4 §:n 2 momentin mukaisten omaishoitajan muiden
kuin lakisääteisten vapaapäivien sekä alle yhden vuorokauden pituisten virkistysvapaiden
aikaisen hoidon järjestämiseen. Määrärahalla voidaan korvata kunnalle veteraanin kotona
järjestettävän omaishoitajan vapaapäivien ja virkistysvapaiden aikaisen hoidon
kustannukset. Kunta voi tuottaa palvelut itse, hankkia ne valitsemaltaan palveluntuottajalta,
antamalla palvelusetelin tai omaishoidon tuesta annetun lain 4 a §:n mukaisena
toimeksiantosopimuksen mukaisena sijaishoitona.
4.4.3 Tukipalvelut
Kotipalveluun sisältyvinä tukipalveluina annetaan vaatehuolto- ja siivouspalveluja.
Tukipalveluna voidaan korvata myös esimerkiksi polttopuiden pilkontaa/kantamispalveluja,
lumen aurausta ja nurmikon leikkausta sekä lehtien haravoimista. Näiden palvelujen tulee
kohdistua rintamaveteraanin vakituiseen asuntoon tai sen pihapiiriin.
Tukipalvelujen sisältö ja määrä arvioidaan tarkemmin palvelutarpeen yhteydessä.
Tukipalveluita tuottavan yrityksen henkilökunnalla tulee olla riittävä tehtävään vaadittava
osaaminen. Palveluntuottaja vastaa siitä, että henkilökunta osaa toimia kansalaistaitojen
tasolla esimerkiksi hätätilanteissa.
Kuukausisiivoukseen sisältyy niiden asuintilojen siivous, jotka ovat asiakkaan päivittäisessä
käytössä mm. eteinen, keittiö, makuuhuone, olohuone, wc-/ kylpyhuone. Edellä mainituista
tiloista:
•
•
•

matot ja lattiat imuroidaan, lattia pyyhitään nihkeällä/kostealla
tarvittaessa sohvat ym. tekstiilipäällysteiset huonekalut imuroidaan sekä istuimet
pyyhitään
pölyt pyyhitään ja tahrat poistetaan vapailta tasopinnoilta (pöytäpinnoilta, hyllyjen
reunoilta, seinätaulujen kehysten päältä, kodin koneiden päältä, liedeltä ja
liesituulettimesta)
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•
•
•
•

kosketuskohdat pyyhitään ja tuoreet tahrat poistetaan pystypinnoilta, peilit pyyhitään
tarvittaessa pyyhitään koriste-esineitä
roskat ja lehdet viedään ulos
tuuletus suoritetaan asiakkaan toiveiden mukaisesti

Muuta huomioitavaa:
•
•
•

imuroinnin voi korvata tarpeen mukaan lattian kuiva- tai nihkeäpyyhinnällä
siivousmenetelmän ja välineen valinnassa tulee huomioida pintamateriaalin kemiallinen
ja mekaaninen kestävyys
pääsääntöisesti palveluseteliyrittäjä tuo mukanaan omat siivousvälineet ja
siivousaineet; tarvittaessa mattojen tuuletus ja puistelu; sovitaan asiakkaan kanssa

TARKENNETTU SIIVOUSOHJE TILATYYPEITTÄIN
ETEINEN
•
•
•
•
•

matot ja lattiat imuroidaan
kosketuskohdat pyyhitään
lattiat nihkeä/ kostea pyyhitään
peilit pyyhitään
vapaat tasopinnat pyyhitään, tuoreet tahrat poistetaan

KEITTIÖ
•
•
•
•
•
•
•

tarvittaessa astiat tiskataan/ astianpesukone tyhjennetään ja täytetään
altaat/ hanat pestään ja tiskipöytä pyyhitään
kosketus kohdat ja vapaat tasopinnat pyyhitään
liesituuletin ja kahvinkeitin pyyhitään
mikroaaltouuni puhdistetaan
jääkaapin ovi pyyhitään
matot ja lattia imuroidaan, lattiat nihkeä/ kostea pyyhitään
roskat tyhjennetään ja
roskakaappi puhdistetaan

MAKUUHUONE
•
•
•
•
•

matot ja lattiat imuroidaan
vapaat tasopinnat ja kosketuskohdat pyyhitään
tuoreet tahrat poistetaan
lattiat nihkeä/ kostea pyyhitään
vuodevaatteiden vaihto tarvittaessa puhtaisiin

OLOHUONE
•
•
•
•

matot ja lattiat imuroidaan
vapaat tasopinnat ja kosketuskohdat pyyhitään
tuoreet tahrat poistetaan
lattiat nihkeä/ kostea pyyhitään
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tarvittaessa sohvat ja muut tekstiilipäällysteiset huonekalut imuroidaan sekä muut
istuimet pyyhitään; television yms. vastaavien laitteiden ulkopinnat pyyhitään tai
imuroidaan

WC/ KYLPYHUONE
•
•
•
•
•
•
•
•

roskat tyhjennetään ja roska-astiat puhdistetaan
matot ja lattiat imuroidaan
peili, käsienpesuallas ja wc-istuin pestään ja pyyhitään
suihkukalusteet pestään
suihkutilan seinät pestään roiskekorkeudelta
wc ja/tai pesutilan lattia pestään ja lattiakaivot pestään tarvittaessa
peili ja peilivalaisin pyyhitään
kosketus kohdat ja vapaat tasopinnat pyyhitään tahrat poistetaan

Tarkennuksia: Ulottuvuus korkeus -> max. 180 senttiä lattiapinnasta puhdistettavat pinnat
Kosketuspinnat: -> ovien ja laatikostojen kahvat/ lukot ja niiden ympäristö, ovenpielet,
tuuletusikkunan kahva, kaihtimen säätövarren nuppi, kodinkoneiden kytkinpaneelit,
valokatkaisijat ja niiden ympäristö, invakahvat, jne.

5 LIITTEET
Liite 1 Kuntoutuspalautemallit
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Liite 1 Kuntoutusselostemallit
Palveluaika ja palveluntuottaja:
Nimi:
Henkilötunnus:
Osoite:
Puhelin:
Esitiedot: toimintakyky, arvio elinympäristöstä, kuvataan jalkojen nykytilanne lyhyesti, jalkojen
ongelmat ja vaikuttavat sairaudet
Hoidon tavoitteet

Hoidon sisällön kuvaus

Loppuarvio ja suositukset jatkotoimista

LÄÄKÄRIN TARKASTUS

TERVEYDENHOITAJAN LAUSUNTO

FYSIOTERAPIALAUSUNTO

Jakelu:

Valtiokonttori
Asiakkaan nimi
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LIITE 2 Kuntoutusselostemallit

Kuntoutusaika ja palveluntuottaja:
Nimi:
Henkilötunnus:
Osoite:
Puhelin:
Toimintakykyluokka:

Kuntoutujan nykytila
liikkumisen arviointi

esitiedot,

toimintakyky,

arvio

elinympäristöstä

Testaus- ja arviointitulokset

Kuntoutuksen suunnitelma ja yleiset tavoitteet (asiakkaan ”ääni” näkyviin)

Kuntoutuksen sisältö

Loppuarvio ja jatkosuositukset

LÄÄKÄRIN TARKASTUS

TERVEYDENHOITAJAN LAUSUNTO

FYSIOTERAPIALAUSUNTO

Jakelu:

Valtiokonttori
Asiakkaan nimi
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selviytymisestä,

Kuusamon kaupunki
Perusturvalautakunta

Pöytäkirjanote
16.12.2020

10/2020
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MUUTOKSENHAKUKIELTO
Pykälä
86

X

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, kuntalain 136
§:n nojalla tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta.

Muu peruste, mikä?

