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Opas asiakkaalle palveluasumisen palvelusetelistä 

 

Kalajoen kaupunki voi tarjota palveluseteliä asiakkaille, jotka täyttävät palveluasumisen saannin kritee-

rit § 43/2013. Palveluasumisen saannin kriteerit löytyvät osoitteesta: https://kalajoki.fi/wp-con-

tent/uploads/2015/12/Palveluasumisen-kriteerit.pdf. Palveluseteli myönnetään hoivan ja hoidon osuu-

teen. Asiakkaan tai hänen asioidensa hoitajan tulee antaa palvelusetelin myöntämistä varten tarvittavat 

tiedot. Palvelusetelin arvon päättää Kalajoen kaupunki ja se on saajalleen veroton etuus. Palveluseteliä 

ei voida myöntää tai antaa rahana. Halutessaan asiakas voi täydentää seteliä omarahoitteisilla lisäpal-

veluilla. Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä tarjotusta palvelusta, jolloin Kalajoen kaupungin tulee ohjata 

asiakas muilla tavoin järjestämiensä palveluiden piiriin. 

Asumispalveluja järjestetään henkilöille, jotka erityisestä syystä tarvitsevat apua tai tukea asumisessa 

tai asumisen järjestämisessä. Asumispalveluja ovat: 

- tuettu asuminen: henkilöille, jotka tarvitsevat tukea itsenäiseen asumiseen tai itsenäi-
seen asumiseen siirtymisessä 

- palveluasuminen: henkilöille, jotka tarvitsevat soveltuvan asunnon sekä hoitoa ja huo-
lenpitoa 

- tehostettu palveluasuminen: järjestetään asiakkaan tarpeen mukaisesti ympärivuoro-
kautisesti 

Asiakas, jolle on myönnetty palveluseteli, valitsee Kalajoen kaupungin rekisteristä yksikön, johon hän 

haluaa muuttaa. Muutto edellyttää, että valitussa yksikössä on vapaana vuokrattava asunto. Asiakas 

ja palveluntuottaja laativat vuokrasopimuksen ja palvelusopimuksen. Lisäksi asiakkaalle tehdään 

yhteistyössä Kalajoen kaupungin kanssa yksilöllinen palvelu- ja hoitosuunnitelma, jossa määritel-

lään palvelut sekä muut asiakkaan selviytymistä tukevat palvelut ja hoidon tavoitteet. Palvelu- ja hoito-

suunnitelman ajantasaisuus tarkistetaan ja arvioidaan yhteistyössä Kalajoen kaupungin kanssa aina 

tarvittaessa, mutta vähintään puolivuosittain. Asiakas saa palvelu- ja hoitosuunnitelman mukaisen riit-

tävän hoivan, hoidon, tuen ja palvelut ammattitaitoiselta henkilöstöltä. Asiakkaalle on nimetty oma-

hoitaja asiakkaan saapuessa toimintayksikköön.  

Asiakkaalla tulee olla käytössään riittävän yksityisyyden varmistava tila sekä mahdollisuus esimerkiksi 

ulkoiluun ja yhteisölliseen toimintaan. Asiakkaan tulee saada yhteys henkilökuntaan vuorokauden 

ajasta riippumatta joko turvajärjestelmän kautta tai henkilökohtaisesti. Palveluntuottaja huolehtii siitä, 

että asiakas saa hänelle kuuluvat julkiset etuudet kuten asumis- ja hoitotuen ja että ne ovat ajan tasalla. 

Raha-asioiden hoidosta vastaa asiakas itse tai hänen valtuuttamansa henkilö. Asiakkaan perustervey-

denhuollon palvelut järjestää Kalajoen kaupunki, ellei toisin sovita.  

Asiakkaan tietoja pääsevät käsittelemään vain ne henkilöt, joiden työtehtävien kannalta se on välttä-

mätöntä ja jotka ovat allekirjoittaneet salassapitosopimuksen. Kalajoen kaupunki, Aluehallintovirasto 

sekä Valvira toimivat yksityisten sosiaalipalvelujen sekä yksityisen terveydenhuollon lupa- ja valvonta-

viranomaisena. Sosiaalihuoltolain mukaan asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus kohtelustaan sosiaa-

lihuollontoimintayksikön vastuuhenkilölle tai johtavalle viranhaltijalle.  

Lisätietoa palvelusetelistä antaa: Neuvontapiste VERKKO p. 044 469 1595 ma-pe 9-11 

     


