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Opas palveluntuottajalle palveluasumisen palvelusetelistä 

 

Tuottajat hakevat järjestelmään lähettämällä hakemuksen Kalajoen kaupungin hyvinvointipalveluille. 

Palveluntuottajan tulee olla yritys, joka on merkitty ennakkoperintärekisteriin ja jolla on voimassa oleva 

vastuuvakuutus. Lisäksi tuottajan on toimitettava Kalajoen kaupungille palvelusetelin sääntökirjan lu-

vussa kuusi ilmoitetut asiakirjat/tiedot. Palveluntuottajan hyväksyy Kalajoen kaupunki. Hyväksymisestä 

lähetetään tuottajalle ilmoitus ja hyväksytyt palveluntuottajat merkitään Kalajoen kaupungin palvelu-

setelituottajien rekisteriin. 

Asiakkaalle tehdään yhteistyössä Kalajoen kaupungin kanssa yksilöllinen palvelu- ja hoitosuunni-

telma, jossa määritellään palvelut sekä muut asiakkaan selviytymistä tukevat palvelut ja hoidon tavoit-

teet. Palvelu- ja hoitosuunnitelman ulkopuolelle jäävä asiakkaan käyttämä lisäpalvelu jää asiakkaan 

itsensä maksettavaksi. Palvelu- ja hoitosuunnitelman ajantasaisuus tarkistetaan ja arvioidaan yhteis-

työssä Kalajoen kaupungin kanssa aina tarvittaessa, mutta vähintään puolivuosittain. Asiakas saa pal-

velu- ja hoitosuunnitelman mukaisen riittävän hoivan, hoidon, tuen ja palvelut ammattitaitoiselta 

henkilöstöltä. Asiakkaalle on nimetty omahoitaja asiakkaan saapuessa toimintayksikköön.  

Palveluntuottaja ja asiakas laativat vuokrasopimuksen sekä palvelusopimuksen. Asiakkaalla tu-

lee olla käytössään riittävän yksityisyyden varmistava tila, mahdollisuus esimerkiksi ulkoiluun ja yhtei-

sölliseen 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 perusterveydenhuollon pal-

velut järjestää Kalajoen kaupunki, ellei toisin sovita.  

Palveluntuottajan henkilökunnan pätevyysvaatimusten tulee täyttyä palveluasumisen palvelusetelin 

sääntökirjan luvussa kuusi esitettyjen edellytysten mukaisesti. Henkilöstöllä tulee olla lisäksi riittävä 

suomen kielen taito.  

Palveluntuottaja vastaa siitä, että asiakkaan tietoja pääsevät käsittelemään vain ne henkilöt, joiden työ-

tehtävien kannalta se on välttämätöntä ja jotka ovat allekirjoittaneet salassapitosopimuksen. Yksityiset 

palveluntuottajat ja sen työntekijät ovat lain mukaan vaitiolovelvollisia asiakastaan koskevissa asi-

oissa. Vaitiolovelvollisuus on voimassa myös sopimuksen päätyttyä.  

Kalajoen kaupunki, Aluehallintovirasto sekä Valvira toimivat yksityisten sosiaalipalvelujen sekä yksityi-

sen terveydenhuollon lupa- ja valvontaviranomaisena. Tuottajilta vaadittavat raportit tulee toimittaa Ka-

lajoen kaupungin määrittelemän aikataulun mukaisesti. Palvelujen tulee vastata vähintään kaupungin 

palvelujen tasoa. Palveluntuottajan tehtävänä on huolehtia asiakkaiden itsemääräämisoikeuden säi-

lymisestä, oikeudenmukaisuudesta, hyvästä kohtelusta ja yksilöllisyyden sekä turvallisuuden 

takaamisesta. 

Palveluasumisen palvelusetelin sääntökirja löytyy osoitteesta: http://kalajoki.fi/wp-con-

tent/uploads/2017/06/Palveluasumisen-palvelusetelin-saantokirja.pdf 

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

         


