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Yleistä palvelusetelistä 

Palveluseteliä voidaan käyttää sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisessä yhtenä vaihtoeh-

tona ja se mahdollistaa asiakkaalle valinnan mahdollisuuden.1 Asiakkaalle palvelusetelillä han-

kittu palvelu on vaihtoehto kunnan tuottamalle palvelulle. Kunta päättää, ottaako se palvelu-

setelin käyttöön ja mihin palveluihin se setelin myöntää. Palvelusetelin käyttö on asiakkaalle 

vapaaehtoista ja kunta voi ohjata hänet myös muiden järjestämiensä palvelujen piiriin.  

 

Palvelusetelipalvelun tuottajan hyväksyy Kalajoen kaupunki. Kalajoen kaupungin SAS-työryhmä 

arvioi asiakkaan palveluntarpeen, myöntää palvelusetelin ja sitoutuu maksamaan asiakkaan 

hankkimat palvelut palvelusetelin arvon mukaisesti. Palvelusetelin arvon päättää Kalajoen kau-

punki.  

 

Verotus  

Palveluseteli on saajalleen veroton etuus. Verottomuus edellyttää, että palveluseteli 

• myönnetään selkeästi määriteltyihin palveluihin 

• on henkilökohtainen eikä siirrettävissä toiselle henkilölle 

• ei ole suoraan asiakkaalle maksettavaa rahaa, jonka käytön hän itse määrittelee. 

 

Palveluseteliä käytettäessä asiakkaan omavastuu ei oikeuta kotitalousvähennykseen tulovero-

tuksessa. Arvonlisäverolain 34 §:n ja 37 §:n mukaan veroa ei suoriteta terveyden- ja sairaanhoi-

topalvelun myynnistä eikä sosiaalihuoltona tapahtuvasta palvelujen ja tavaroiden myynnistä.  

 

Sääntökirjan voimassaolo ja muuttaminen 

Kalajoen kaupunki velvoittaa hyväksymänsä palveluntuottajat noudattamaan tämän sääntökir-

jan määräyksiä.  

 

Kalajoen kaupungilla on oikeus tehdä muutoksia tämän sääntökirjan ja sen liitteiden sisältämiin 

määräyksiin. Kalajoen kaupunki ilmoittaa muutoksista palveluntuottajalle kirjallisesti välittö-

mästi päätöksen tekemisen jälkeen. Mikäli palveluntuottaja ei halua tulla sidotuksi 

 
 
1 Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annettu laki, 569/2009. 

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20090569?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=569%2F2009
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muuttuneisiin sääntöihin, tulee sen ilmoittaa siitä kirjallisesti Kalajoen kaupungille kuudenkym-

menen (60) päivän kuluessa muutosilmoituksen lähettämisestä.  

 

Tämä sääntökirja on voimassa toistaiseksi. 

 

Sähköinen palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä (PSOP)  

PSOP on keskitetty tietojärjestelmä palveluntuottajaksi hakeutumiseen, palvelusetelien ja osto-

palvelutilausten luomiseen, palvelujen käyttämiseen ja annetuista palveluista tehtävään tilityk-

seen yksityisille palveluntuottajille. Järjestelmä tukee palvelujärjestelmän laadun seurantaa. Jär-

jestelmä muodostaa toteutuneista ja kirjatuista tapahtumista tilitysaineiston automaattisesti. 

Palveluntuottaja saa toteutuneen ja hyväksytyn tilitysaineiston perusteella maksun kuntayhty-

mältä asiakkaalle antamistaan palveluista.  

 

Määritelmät 

Asiakas on Kalajoen kaupungissa asuva kuntalainen, joka hakee tai käyttää sosiaalihuoltoa 

taikka on tahdostaan riippumatta sen kohteena olevaa henkilö.2   

 

Palvelunjärjestäjä on Kalajoen kaupunki, Hyvinvointipalvelut, Sosiaalipalveluiden asumispalve-

lut-yksikkö. 

 

Palveluntuottaja on yksityinen palveluntuottaja, joka täyttää toiminnalle yksityisistä sosiaalipal-

veluista annetussa laissa asetetut vaatimukset3. Kalajoen kaupunki hyväksyy palveluntuottajat 

sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain mukaisesti.  

 

Palveluseteli on Kalajoen kaupungin tehostettuun palveluasumiseen oikeutetulle asiakkaalle 

myöntämä sitoumus (viranomaispäätös palvelusetelin myöntämisestä sähköisessä palveluseteli- 

ja ostopalvelujärjestelmässä, parastapalvelua.fi), jonka perusteella Kalajoen kaupunki korvaa 

hyväksymänsä palveluntuottajan antaman palvelukodin palvelumaksun kustannuksista asiak-

kaalle myönnetyn palvelusetelin suuruisen summan.  Palvelusetelin arvon ylimenevä osa 

 
 
2 Sosiaalihuoltolaki, 1301/2014, 3 § 
3 Laki yksityisistä sosiaalipalveluista, 922/2011 

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141301
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110922?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=922%2F2011
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kustannuksesta on asiakkaan omavastuuosuutta, jonka asiakas maksaa itse palveluntuottajalle, 

näitä kustannuksia ovat vuokra, ateriat, lääkkeet, muut henkilökohtaiset kulut sekä muut sovitut 

lisäpalvelut.  

 

Palvelusetelin arvon päättää Kalajoen kaupunki ja se on tulosidonnainen.  Palvelusetelin arvo 

määritellään asiakkaan jatkuvien ja säännöllisten tulojen mukaan palvelusetelilaissa1 määritel-

lyllä tavalla.  

 

Palvelusetelin hakeminen Asiakas hakee asumispalveluhakemuksella asumispalveluihin, jonka 

Kalajoen kaupunki käsittelee viranomaisena.  SAS-työryhmä, joka on moniammatillinen yhteis-

työryhmä, selvittää, arvioi ja sijoittaa asiakkaat hoidon tarpeen mukaisesti. Virallisen päätöksen 

asumispalvelun myöntämisestä tekee Kalajoen kaupungin asumispalvelupäällikkö, palvelu-

aluevastaava tai Hyvinvointipalvelujohtaja. Vaihtoehtona järjestämilleen omille palveluille Kala-

joen kaupunki voi tarjota palveluseteliä yksityisiin palveluihin.  

 

Palveluseteli-palvelusopimuksen sopivat kuluttajan asemassa oleva asiakas ja palveluntuottaja, 

palvelunjärjestäjäkunta Kalajoen kaupunki ei ole sopijaosapuoli.  

 

Parastapalvelua.fi on Kalajoen kaupungin käytössä oleva internetissä toimiva, sähköinen palve-

luseteli- ja ostopalvelujärjestelmä, parastapalvelua.fi, jonka kautta asiakkaat tai heidän puo-

lesta-asioijansa voivat tarkastella omia tietojaan, antaa palautetta sekä vertailla palveluntuotta-

jia sekä palveluntuottajat hakeutuvat palveluntuottajiksi.  

 

Palveluasuminen on tarkoitettu asiakkaille (kuntalaisille), joiden kotona asuminen on vaikeutu-

nut niin, etteivät he kykene enää tuetusti asumaan kotona. Asumismuotoja ovat ryhmä- ja yh-

teisöasuminen eri ryhmille, joita ovat ikääntyneiden, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien sekä 

erityisryhmien asumispalvelut. (Kalajoen kaupunki, Sosiaalipalvelu, 2019).   

 

Kalajoen kaupunki voi järjestää ikäihmisille palveluasumista palvelusetelillä yksityisiltä palvelun-

tuottajilta. Palveluseteli mahdollistaa asiakkaalle valinnan mahdollisuuden kaupungin tuotta-

mien ja yksityisen palveluntuottajan välillä.  (Kalajoen kaupunki, Sosiaalipalvelu, 2019) 
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Tehostettu asumispalvelu on yövalvonnan sisältävää, ympärivuorokautista sosiaalihuoltolain3 

21 §:ssä tarkoitettua asumispalvelua palveluntuottajan ylläpitämässä palvelukodissa. (Kalajoen 

kaupunki, Sosiaalipalvelu, 2019) 

 

Palveluasumisen ja tehostelun palveluasumisen sisältö vastaa palvelusetelituottajalta edellytet-

tävää sisältöä. Palveluasumisen kriteerit määrittelee Kalajoen kaupunki. (Kalajoen kaupunki, 

Perusturvalautakunta, 2019) 

 

Lisäpalveluilla tarkoitetaan asiakkaan palveluntuottajalta omaehtoisesti hankkimia ja kustanta-

mia, hoito- ja palvelusuunnitelmaan kuulumattomia palveluita, joihin palveluseteliä ei voi käyt-

tää.  

  

Palvelu- ja hoitosuunnitelma on jokaiselle kirjallisesti asumispalvelua hakeneelle Kalajoen kau-

pungin asukkaalle ja asumispalvelukriteerit täyttävälle asiakkaalle laadittu yksilöllinen suunni-

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

tavoitteet. Palvelu- ja hoitosuunnitelman ajantasaisuus tarkistetaan ja arvioidaan yhteistyössä 

Kalajoen kaupungin kanssa aina tarvittaessa, vähintään puolivuosittain. Asiakas saa palvelu- ja 

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

löstöltä. Asiakkaalle on nimetty omahoitaja asiakkaan saapuessa toimintayksikköön. (Kalajoen 

kaupunki, 2018) 

 

Asiakkaan asema, oikeudet ja velvollisuudet 

Kalajoen kaupunki voi tarjota palveluseteliä vaihtoehtona palvelun hankkimiseksi asiakkaille 

(kuntalaisille), jotka täyttävät palveluasumisen saannin kriteerit. (Kalajoen kaupunki, Perusturva-

lautakunta, 2019)  

 

Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä hänelle tarjotusta palvelusetelistä, jolloin Kalajoen kaupungin 

tulee ohjata hänet muilla tavoin järjestämiensä palvelujen piiriin.  
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Asiakas voi itse asioida palvelusetelin hakijana tai häntä voi edustaa asiakkaan laillinen edustaja, 

lähiomainen tai muu läheinen henkilö45, jota parastapalvelua.fi-järjestelmässä nimitetään puo-

lesta-asioijaksi. Asiakas voi antaa läheiselleen tai edustajalleen valtuuden omien tietojensa kat-

somiseen parastapalvelua.fi (PSOP) järjestelmässä täyttämällä puolesta asioinnin –valtakirjan ja 

toimittamalla sen palvelusetelin myöntäneelle Kalajoen kaupungin viranhaltijalle. Lisä- ja yh-

teystiedot: (https://kalajoki.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/sosiaalipalvelut/palveluasuminen/pal-

veluseteli/) 

 

Asiakkaan velvollisuudet ja oikeudet  

Asiakkaan tai hänen laillisen edustajansa tai asioidensa hoitajan on annettava palvelusetelin 

myöntämistä varten tarvittavat tiedot Kalajoen kaupungille.  

 

Palveluntuottajan vertailuun on kaksi vaihtoehtoa:  

1. Vertailun voi suorittaa suoraan parastapalvelua.fi/palveluntuottajien vertailu (ilman kir-

jautumista), jolloin asiakkaan pitää itse antaa palvelusetelin arvo saadakseen näkyviin 

omavastuuosuuden tai 

2. Parasta palvelua.fi- järjestelmään kirjautuneena, jolloin setelin tiedot tulevat automaat-

tisesti mukaan vertailuun. Asiakas löytää tuottajan yhteystiedot vertailun kautta ja on 

itse yhteydessä tuottajaan.  

 

Asiakas tai hänen edustajansa valitsee yksikön, johon hän haluaa muuttaa. Muutto edellyttää, 

että valitussa yksikössä on vapaana vuokrattava asunto. Asiakas ja palveluntuottaja laativat 

vuokrasopimuksen ja palvelusopimuksen. Palvelusopimuksessa asiakas ja palvelutarjoaja sopivat 

laskutusehdoista, maksuista, irtisanomisajan pituudesta ja asiakkaan valitsemista palveluista ja 

palveluiden sisällöistä. Sopimuksessa tulee sopia asiakkaalle kuuluvista maksuvelvoitteista tilan-

teissa, joissa asiakas joutuu hoidettavaksi sairaalaan tai muuhun palveluun, tulee muita pidem-

pikestoisia keskeytyksiä. Tarvittaessa sopimuksien teossa tulee olla mukana asiakkaan asioiden-

hoitaja tai edunvalvoja. Sopimukset allekirjoittaa asiakas tai laillinen edunvalvoja. Asiakas mak-

saa vuokran, ateriat ja palvelun palvelusetelin arvon ylittävältä osalta (omavastuuosuuden) ja 

 
 
4 Laki asiakkaan asemasta ja oikeuksista, 22.9.2000/812 
5 Laki potilaan asemasta ja oikeuksista, 17.8.1992/785 

https://kalajoki.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/sosiaalipalvelut/palveluasuminen/palveluseteli/
https://kalajoki.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/sosiaalipalvelut/palveluasuminen/palveluseteli/
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2000/20000812
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920785?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=potilaan%20asema%20ja%20oikeudet
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hankkimiensa lisäpalveluiden osuuden palveluntarjoajalle heidän keskinäisen sopimuksensa mu-

kaisesti. 

 

Asiakkaan oikeusturvakeinot 

Asiakkaan asemaan sovelletaan palvelusetelilakia1, sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oi-

keuksista annettua lakia4 sekä potilaan asemasta ja oikeuksista annettua lakia5. Asiakkaalla on 

oikeus ilmaista mielipiteensä, hänellä on itsemääräämisoikeus ja hänen osallisuutensa tulee 

huomioida, oikeus hyvään kohteluun, palveluun ja hoitoon, tietojen asianmukaiseen käsittelyyn 

ja oikeusturvakeinojen käyttöön.  

 

Asiakkaan ja palveluntuottajan välistä sopimussuhdetta koskevat sopimuksen sisällön mukaan 

määräytyvät kuluttajaoikeuden ja sopimusoikeuden säännökset ja oikeusperiaatteet.  Palvelun 

tuottajan ja asiakkaan erimielisyystilanteissa (Reklamaatiotilanteissa) asiakkaan tulee ilmoittaa 

tyytymättömyydestään palvelun laatuun tai muista palveluun liittyvistä seikoista ensisijaisesti 

palveluntuottajalle asian selvittämiseksi ja sopimiseksi ja Kalajoen kaupungille palveluntuotta-

jien valvonnan mahdollistamiseksi.  

 

Asiakkaalla on oikeus käyttää kuluttajaoikeuden mukaisia oikeusturvakeinoja reklamaatiotilan-

teessa. Palveluseteliä käyttävä asiakas voi saattaa sopimussuhdettaan koskevan erimielisyyden 

kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi, mikäli asiaa ei ole saatu sovittua palveluntuottajan 

kanssa. 

 

Sosiaalihuoltolain mukaan asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus kohtelustaan sosiaalihuollon 

toimintayksikön vastuuhenkilölle tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle. Asiakkaalla on 

myös mahdollisuus kantelun tekemiseen. 

 

Kalajoen kaupungin velvollisuudet palvelunjärjestäjänä 

 

Kalajoen kaupunki toimii palvelunjärjestäjänä ja hyväksyy palveluntuottajiksi Kalajoen kaupun-

gin asettamat kriteerit täyttävät palveluntuottajat.  
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Asiakkaalle on annettava tieto siitä, mistä muualta häntä koskevia tietoja palveluasumispäätöstä 

ja palvelusetelin arvoa määrittäessä varten voidaan hänen suostumuksestaan riippumatta hank-

kia. Asiakkaalle on varattava tilaisuus tutustua muualta hankittuihin tietoihin ja antaa asiassa 

tarpeellinen selvitys. 

 

Asiakkaalle on selvitettävä tämän asema palveluseteliä käytettäessä, palvelusetelin arvo, palve-

luntuottajien hinnat, omavastuuosuuden määräytymisen perusteet ja arvioitu suuruus sekä vas-

taavasta palvelusta sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain mukaan mää-

räytyvä asiakasmaksu. 

 

Palvelunjärjestäjän tulee ottaa palveluntuottajan hyväksyntää koskeva asia käsittelyyn yhden (1) 

kuukauden kuluessa palveluntuottajan jätettyä parastapalvelua.fi välityksellä hakeutumisensa 

palveluseteliyrittäjäksi. Palvelunjärjestäjän tulee tehdä päätös palveluntuottajan hyväksymisestä 

ja hylkäämisestä kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun palveluntuottaja on jättänyt hakeutu-

misensa parastapalvelua.fi-järjestelmään. Hakeutuminen käsitellään siinä vaiheessa, kun kaikki 

pyydetyt liitteet on toimitettu parasta palvelua.fi järjestelmään, viimeistään kolmen (3) kuukau-

den kuluessa hakeutumisesta, jolloin hakemus hyväksytään tai hylätään. 

 

Palvelunjärjestäjä peruuttaa palveluntuottajan hyväksymisen ja poistaa palveluntuottajan luet-

telosta, jos laissa tai tässä sääntökirjassa hyväksymiselle asetetut edellytykset eivät enää täyty 

tai palveluntuottaja itse pyytää peruuttamaan hyväksymisensä.  Palvelunjärjestäjä voi perustel-

lusta syystä kieltää palveluntuottajaa käyttämästä tiettyä alihankkijaa. 

 

Tiedot palvelujen tuottajista, näiden tuottamista palveluista ja niiden hinnoista ovat nähtävillä 

parastapalve-lua.fi-sivuilla. Kalajoen kaupunki peruuttaa palveluntuottajan hyväksymisen ja 

poistaa palveluntuottajan luettelosta, jos hyväksymiselle asetetut edellytykset eivät enää täyty 

tai palvelujen tuottaja pyytää hyväksymisen peruuttamista. Palvelunjärjestäjä voi lopettaa pal-

velun järjestämisen palvelusetelillä, jolloin palveluntuottajia koskevat hyväksymispäätökset rau-

keavat siitä lukien, kun päätös saa lainvoiman. 

 

Palvelun järjestäminen palvelusetelillä ei muodosta sopimussuhdetta palvelunjärjestäjän, Kala-

joen kaupungin, ja palveluntuottajan välille, ei myöskään palvelunjärjestäjän ja asiakkaan välille.  
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Kalajoen kaupunki ei vastaa palveluntuottajan tai asiakkaan palvelusuorituksista eikä velvoittei-

den noudattamisesta toisiaan kohtaan, kuten ei myöskään mahdollisista toisilleen aiheuttamista 

vahingoistakaan.  

 

Palvelunjärjestäjänä Kalajoen kaupunki valvoo palveluntuottajien toimintaa mitä tässä sääntö-

kirjassa määrätään ja Kalajoen kaupungilla on oikeus saada palveluntuottajalta palvelunjärjestä-

miseensä liittyvät tiedot ja selvitykset. 

 

Kalajoen kaupunki päättää siitä, kuka on oikeutettu saamaan palvelusetelin ao. palveluun. Kala-

joen kaupunki tarkistaa vuosittain palveluntuottajien hyväksynnän edellytykset ja kriteerit. Kala-

joen kaupunki sitoutuu pitämään salassa palveluntuottajan liike- ja ammattisalaisuudet. Kala-

joen kaupunki ei sitoudu osoittamaan asiakkaita palveluntuottajille. 

 

Kalajoen kaupungin puolesta palvelusetelin myöntämisestä päättänyt henkilö ei voi olla työ-, 

toimeksianto- tai virkasuhteessa palvelusetelipalveluita tuottavalla palvelun tuottajalla. Palvelu-

setelin myöntäneellä henkilöllä ei myöskään saa olla omistusta palvelun tuottajassa, eikä hän 

saa käyttää merkittävää päätösvaltaa palvelun tuottajassa tai palvelun tuottajan kanssa samaan 

konserniin kuuluvassa yhteisössä. 

 

Palvelukuvaukset 

Sosiaalihuoltolain 21§ mukaan asumispalveluja järjestetään henkilöille, jotka erityisestä syystä 

tarvitsevat apua tai tukea asumisessa tai asumisen järjestämisessä. Lyhytaikaista asumista jär-

jestetään henkilöille, jotka tarvitsevat lyhytaikaista ja/tai kiireellistä apua.  

 

Sosiaalihuoltolain mukaisia asumispalveluja ovat tuettu asuminen, palveluasuminen ja tehos-

tettu palveluasuminen. Tuettua asumista sosiaalihuoltolain perusteella järjestetään henkilöille, 

jotka tarvitsevat tukea itsenäiseen asumiseen tai itsenäiseen asumiseen siirtymisessä. Palvelu-

asumista järjestetään sosiaalihuoltolain perusteella henkilöille, jotka tarvitsevat soveltuvan 

asunnon sekä hoitoa ja huolenpitoa. Tehostettua palveluasumista järjestetään henkilöille, joilla 

hoidon ja huolenpidon tarve on ympärivuorokautista. 
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Palveluasumisella tarkoitetaan palveluasunnossa järjestettävää asumista ja palveluja. Palvelui-

hin sisältyvät asiakkaan tarpeen mukainen hoito ja huolenpito, toimintakykyä ylläpitävä ja edis-

tävä toiminta, ateria-, vaatehuolto-, peseytymis- ja siivouspalvelut sekä osallisuutta ja sosiaalista 

kanssakäymistä edistävät palvelut. Tehostetussa palveluasumisessa palveluja järjestetään asiak-

kaan tarpeen mukaisesti ympärivuorokautisesti. 

 

Mielenterveyslain 5 §:n mukaan mielisairautta tai muuta mielenterveyshäiriötä potevalle henki-

lölle on järjestettävä mahdollisuus hänen tarvitsemaansa lääkinnälliseen tai sosiaaliseen kuntou-

tukseen liittyvään tuki- ja palveluasumiseen siten kuin siitä on erikseen säädetty. Kunnalla on 

erityinen velvollisuus järjestää myös vaikeavammaisiksi katsottavien mielenterveyskuntoutujien 

tarvitsema palveluasuminen. 

 

Palvelun tavoitteet ja sisältövaatimukset 

Palvelusetelipalvelun tulee olla sisällöltään ja laadultaan vähintään tämän sääntökirjan mukai-

nen. Palvelun tuottajan tulee sitoutua tuottamaan laadullisesti hyvää sosiaalihuoltoa sosiaali-

huollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (812/2000)4 mukaisesti sekä olemassa 

olevien laatusuositusten mukaisesti. Palveluntuottajan tulee määritellä ja dokumentoida laatu-

vaatimuksensa sekä keskeiset laatutavoitteensa. Palveluntuottajalla on oltava pitkän tähtäimen 

toimintasuunnitelma ja omavalvontasuunnitelma. Annettavien palvelujen tulee olla suunnitel-

mallisia ja tavoitteellisia. Asiakkaan olemassa olevia voimavaroja on tuettava, hoidon ja palvelun 

on oltava yksilöllisiin tarpeisiin perustuvaa.  

 

Asiakkaalle laaditaan Kalajoen kaupungin kanssa yksilöllinen palvelu- ja hoitosuunnitelma (Laki 

sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000), jossa määritellään palvelut sekä 

muut asiakkaan selviytymistä tukevat palvelut ja hoidon tavoitteet. 

 

Asiakas saa yksilöllisen palvelu- ja hoitosuunnitelmansa mukaisen riittävän ja ympärivuorokauti-

sen ohjauksen, hoivan, hoidon, tuen ja palvelut ammattitaitoiselta henkilöstöltä. Asiakkaalle on 

nimetty omahoitaja heti asiakkaan saapuessa toimintayksikköön ja asiakas sekä omainen/lähei-

nen ovat tietoisia kuka omahoitaja on. Palvelu- ja hoitosuunnitelman ajantasaisuus tarkistetaan 

sekä arvioidaan säännöllisesti yhteistyössä Kalajoen kaupungin kanssa, kuitenkin puolivuosittain 

sekä aina tarvittaessa. 



Kalajoen kaupunki 
Sosiaalipalvelut   
   
 29.4.2020 
 

Kalajoen kaupunki | Kalajoentie 5, 85100 Kalajoki | kirjaamo@kalajoki.fi | +358 8 46 911 | www.kalajoki.fi | Y-tunnus 0185924-7 

 

Asiakkaalla on käytössään riittävän yksityisyyden varmistava, yhden hengen huone ja wc-pesu-

tila omassa käytössään mahdollisuuksien mukaan. Asiakas voi kalustaa vuokraamansa huoneis-

ton omilla kalusteilla. Palveluntuottaja perii asukkaalta vuokran. Asuinhuoneiston vuokraami-

sesta laaditaan huoneenvuokralain mukainen vuokrasopimus palveluntuottajan ja asumispalve-

luyksikössä asuvan asukkaan kesken. 

 

Asiakas voi osallistua yhteisön elämään. Hänellä on mahdollisuus turvalliseen ja esteettömään 

ulkoiluun, harrastamiseen ja yhteisölliseen toimintaan osallistumiseen omassa yhteisössään. 

Asiakas voi liikkua yhteisissä ja turvallisissa tiloissa sekä osallistua kodin askareisiin ja päivittäi-

siin toimintoihin. Asiakkaille järjestetään kuntouttavaa/toimintakykyä ylläpitävää ja virikkeellistä 

toimintaa sekä huolehditaan mahdollisuudesta kuntonsa mukaiseen ulkoiluun ympäri vuoden. 

 

Palveluntuottaja huolehtii asiakkaan asioidenhoitajan kanssa siitä, että asiakas saa hänelle julki-

set etuudet (esim. asumis- ja hoitotuki) ja, että asiakkaan etuudet ovat ajan tasalla. Raha-asioi-

den hoidosta vastaa asia-kas itse tai hänen valtuuttamansa henkilö / edunvalvoja. Asiakasta 

avustetaan tarvittaessa raha-asioiden hoidossa ja tarvittaessa asiakasta avustetaan edunvalvo-

jan hankinnassa (Laki edunvalvontavaltuutuksesta 648/2007). 

 

Asiakkaan perusterveydenhuollon palvelut järjestää Kalajoen kaupunki, ellei toisin sovita. 

 

Palveluntuottaja huolehtii laboratorionäytteiden ottamisesta ja laboratorionäytteiden mahdolli-

sesta kuljettamisesta analysoitavaksi. Palveluntuottaja vastaa kuljetusjärjestelyistä ja tarvitta-

essa järjestää saattajan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin. 

 

Asiakkaan päivittäisestä hygieniasta ja siinä avustamisesta sovitaan hoito- ja palvelusuunnitel-

massa. Henkilökohtainen hygienia pitää sisällään mm. peseytymisen, hampaiden pesun, parran-

ajon, kynsien leikkauksen, ihon hoidon jne. 

 

Asiakkaan kodin päivittäisestä siisteydestä huolehditaan sekä järjestetään tarpeellinen liina- ja 

vaatehuolto. Asumisympäristön siisteydestä huolehtiminen tapahtuu päivittäin, viikkosiivous ja 

vuosittainen suursiivous tehdään suunnitellusti. 
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Ravitsemustilan arvioinnissa ja ravitsemuksen toteuttamisessa noudatetaan ikäryhmän mukaisia 

ravitsemussuosituksia. Palveluun sisältyvät aamiainen, lounas, päiväkahvi/välipala, päivällinen ja 

iltapala yksilöllisen tarpeen mukaan. Asiakkaille on mahdollisuus päivittäiseen ruokailuun yhtei-

sissä tiloissa ja asiakasta avustetaan ruokailussa tarvittaessa. Asiakkaiden yöpaasto ei jää yli 11 

tunnin mittaiseksi. Ateriapalvelun tuottajan tulee tarjota asiakkaan makutottumuksia vastaavia 

maittavia ja ravintosisällöltään suositusten mukaisia aterioita. Erityisruokavaliot järjestetään 

niitä tarvitseville asukkaille. Palveluntuottaja turvaa asiakkaan riittävän nesteiden- ja ravinnon-

saannin. Asiakkaiden ravitsemusta ja painoa seurataan säännöllisesti, ja niiden poikkeamiin puu-

tutaan. 

 

Palveluntuottajalta edellytetään hoitotyöhön liittyvien asiakastietojen ja työsuoritteiden kirjaa-

mista. Palve-luntuottajan tulee noudattaa huolellisuutta tietojen käsittelyssä ja huolehtia esi-

merkiksi siitä, että salassa pidettäviä tietoja käsitellään oikein. Palveluntuottajan tulee käsitellä 

asiakirjoja siten kuin henkilötietolaissa (523/1999) ja laissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas-

tietojen käsittelystä (159/2007) sekä muussa sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännössä sää-

detään. 

 

Asiakkaalle mahdollistetaan asuminen omassa kodissaan kuolemaansa asti, ellei hänelle tule 

tarvetta siirtyä sairaalahoitoon tai palvelutarpeen vähentyessä tarvetta vastaavaan asumismuo-

toon. 

 

Palveluntuottajaa koskevat tiedot 

 

Palveluntuottajan tulee harjoittaa ammattitoimintaa toiminimen, avoimen yhtiön, kommandiit-

tiyhtiön, osakeyhtiön, osuuskunnan, yhdistyksen ja säätiön nimissä. Palveluntuottajalla on ol-

tava voimassa vastuuvakuutus ja merkintä ennakkoperintärekisterissä. 

 

Palveluntuottajan on liityttävä parasta palvelua.fi –järjestelmään (kts. s. 21) ja tallennettava 

sinne  

• yrityksen ja sen vastuuhenkilön nimi ja yhteystiedot 

• suunnitelma toiminnan toteuttamisesta 
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• yrityksen tarjoamat palvelut ja palvelujen hinnat 

• merkintä ennakkoperintärekisteriotteesta 

• selvitys henkilökunnan ja vastuuhenkilön ammatillisesta koulutuksesta 

• yrityksen ly-tunnus ja pankkiyhteystiedot 

• tiedot yrityksen toimitiloista. 

 

Lisäksi palveluntuottajan on liityttävä Vastuu Groupin Luotettava kumppani- palveluun, kts. s. 

21. 

 

Palveluntuottajaa koskevat ehdot 

 

Palveluntuottajaa koskevat yleiset ehdot 

Palveluntuottaja täyttää yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa (922/2011) ja yksityi-

sestä terveydenhuollosta annetussa laissa (152/1990) asetetut vaatimukset sekä saanut aluehal-

lintoviranomaisen luvan ympärivuorokautisesta sosiaalipalvelujen antamisesta. 

 

Palveluntuottajan toiminnan tulee huomioida laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemi-

sesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista6  ja sen tulee muutoinkin noudattaa yleisesti 

hyväksyttyjä sekä voimassa olevia ikäihmisten hoitoa ja palvelua koskevia suosituksia. 

 

Palveluntuottajalla on vastuuvakuutus. Palveluntuottaja on merkitty ennakkoperintärekisteriin. 

Palvelun-tuottaja sitoutuu maksamaan veronsa ja lakisääteiset vakuutusmaksunsa moitteetto-

masti sekä huolehtii muista yhteiskunta- ja työnantajavelvoitteistaan moitteettomasti. 

 

Palveluntuottajan ja asiakkaan välinen sopimus ja sopimusehdot 

Palveluntuottaja ja asiakas tai hänen edustajansa ovat tehneet sopimuksen palvelun hinnasta ja 

sisällöstä, jossa on eritelty palveluntuottajan ja asiakkaan vastuut ja velvollisuudet. Asiakkaan 

omavastuu palvelusta merkitään asiakkaan sopimukseen.  

 

 

 
 
6  Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120980
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Palveluntuottajan ja asiakkaan väliseen sopimukseen tulee olla kirjattuna vähintään seuraavat 

asiat: 

• sopijapuolet 

• sopimuksen voimassaoloaika 

• sopimuksen tarkoitus 

• palvelusetelillä hankittavien sekä itse maksettavien palvelujen sisältö ja hinnat sekä asi-

akkaan omavastuuosuus € 

• maksuehdot 

• sopimukseen tehtävät muutokset 

• asiakkaan tilapäinen poissaolo 

• sopimuksen päättäminen 

• palvelun virhe ja viivästyminen ja niiden seuraukset 

• erimielisyyksien ratkaiseminen 

 

Palveluntuottaja laskuttaa asiakkaalta asiakkaan mahdollisesti ostamat lisäpalvelut palvelun-

tuottajan ja asiakkaan keskinäisen sopimuksen mukaisesti. 

 

Henkilökunnan määrä ja pätevyysvaatimukset 

Tehostetun palveluasumisen yksikön hoitohenkilökunnan tulee täyttää ammatilliset ja lakisää-

teiset vaatimukset, jotka vaaditaan ympärivuorokautista asumista tuottavilta yksiköiltä. Hoito-

tehtävissä toimivalla henkilöllä tulee olla joko sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, lähihoitajan, 

perushoitajan tai kodinhoitajan pätevyys L sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuus-

vaatimuksista 817/2015 sekä L terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994 ja asetus 

564/19947 (Laki 559/1994 ja asetus 564/1994 terveydenhuollon ammatillisen henkilöstön kel-

poisuusvaatimuksista, Laki 817/2015 sosiaalihuollon ammattihenkilöistä). Toimintayksikössä 

tulee aina olla aluehallintoviraston toimiluvan edellyttämä henkilöstön pätevyys ja mitoitus. Te-

hostetussa palveluasumisessa sairaanhoitajien vähimmäismäärävaatimus riippuu yksiköiden asi-

akkaiden määrästä. Yksikön henkilökuntaan tulee kuulua yksi sairaanhoitaja jokaista 16 asia-

kasta kohden. Muissa kuin hoitotehtävissä toimivalta henkilöstöltä edellytetään soveltuvaa 

 
 
7 Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994 ja asetus 564/1994 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940559
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1994/19940564
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koulutusta ja kokemusta. Kun palveluntuottaja palkkaa terveydenhuollon ammattihenkilöstöä, 

palveluntuottaja sitoutuu tarkistamaan henkilön tiedot Valviran ylläpitämästä rekisteristä. 

  

Toimintayksikön palvelujen vastuuhenkilöllä on sosiaali- ja/tai terveysalan korkeakoulututkinto 

tai vastaava tutkinto, riittävä johtamistaito ja työkokemusta vastaavista tehtävistä. Toimintayk-

sikön vastuuhenkilöllä tulee olla varattuna esimies- ja hallintotehtäviin vähintään 50% työajas-

taan, tätä työaikaa ei lasketa henkilökunnan hoitotyömitoitukseen. Toimintayksikön sijaisilla tu-

lee olla riittävä sosiaali- ja/tai terveysalan koulutus. Henkilöstöllä on oltava riittävä suomen kie-

len taito ja vaihtoehtoisten kommunikaatiomenetelmien hallinta kohderyhmän tarpeiden mu-

kaisesti. 

 

Henkilökunnan osaamisen tulee olla asiakkaiden hoidontarpeen edellyttämällä tasolla. Palvelu-

yksikön henkilökunnan on kyettävä yhteistyöhön asiakkaan, hänen omaistensa/läheistensä sekä  

hyvinvointi kuntayhtymän ja muiden yhteistyö tahojen kanssa. Palveluntuottajan on huolehdit-

tava, että henkilökunnan tehtävänkuvat on määritelty. Palveluntuottajan on huolehdittava hen-

kilöstönsä ammattitaidon ylläpitämisestä ja kehittämisestä sekä riittävästä täydennyskoulutuk-

sesta. Lääkehoitoon liittyviä toimenpiteitä voi suorittaa vain henkilö, joka on saanut lääkehoi-

toon asiaankuuluvan koulutuksen, perehdytyksen ja hänen osaamisensa tehtävien hoitamiseen 

on varmistettu lääkehoitosuunnitelman mukaisesti. 

 

Hoitoon osallistuvan henkilöstön mitoitus tulee olla vähintään palvelutuottajan aluehallintovi-

ranomaiselle ilmoittama ja hyväksytty määrä. Hoitohenkilökunnan määrä on mitoitettava asiak-

kaiden tarpeiden ja toimintakyvyn mukaan. Palveluyksikön henkilöstömitoitus tarkoittaa todel-

lista työvuorossa toimivien hoitajien määrää. Tarvittava hoito ja palvelu turvataan kaikkina vuo-

rokauden aikoina. 

 

 

 

Tilat, laitteet, välineet 

Palveluntuottajalla on toiminnan edellyttämät asianmukaiset tilat sekä toimintaympäristö, jotka 

mahdollistavat tehostetun asumispalvelun tuottamisen. Asiakkaat voivat oleskella, liikkua ja toi-

mia yksikössä esteettömästi ja turvallisesti. Yhteistilat ovat sopivat asiakkaiden 
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palvelutarpeeseen nähden. Tiloissa on pystyttävä järjestämään toimintakykyä ylläpitävää ja 

edistävää toimintaa sekä yhteisiä tilaisuuksia. 

 

Asiakkaiden on saatava käyttöönsä riittävästi jokapäiväistä toimintaa helpottavia apuvälineitä. 

Apuvälineet hankintaan asiakkaille apuvälineisiin perehtyneen terveydenhuollon ammattilaisen 

tai kuntoutuksen apuvälineasiantuntijan tekemän apuvälinearvioinnin perusteella. Apuvälinei-

den osalta noudatetaan voimassa olevaa Kalajoen kaupungin ohjeistusta. Palveluyksikön asuk-

kaiden yhteiseen käyttöön tarvittavat apuvälineet hankkii palveluntuottaja. Näitä apuvälineitä 

voivat olla esim. suihkutuolit, pesupaarit, nosturit, liinat, pyörätuolit tms. Palveluntuottajan on 

hankittava myös hoivasängyt sekä huolehdittava riittävästä määrästä ergonomiaa tukevista apu-

välineistä kuten esim. liukulakanat, siirtolakanat ja -levyt yms. Tilojen, laitteiden ja koneiden yl-

läpidosta sekä huollosta on tehty kunnossapito- ja hygieniasuunnitelmat. 

 

Turvallisuus 

Asiakas saa yhteyden henkilökuntaan vuorokauden ajasta riippumatta joko turvajärjestelmän 

avulla tai henkilökohtaisesti. Palveluyksiköllä on pelastusviranomaisten hyväksymä pelastus-

suunnitelma ja turvallisuusselvitys. Palveluyksiköllä on turvallisuussuunnitelma, joka perustuu 

pelastustoimen lainsäädäntöön (561/1999) ja lisäksi siinä on kartoitettu sisäisten ja ulkoisten 

uhkien vaaratilanteet. Yksiköiden piha-alueet ovat turvallisia ja kulkureitit esteettömiä. 

 

Palveluntuottajan laadun hallinta ja omavalvonta 

Palveluntuottajan tehtävänä on huolehtia asiakkaiden itsemääräämisoikeuden toteutumisesta, 

oikeudenmukaisuudesta ja hyvästä kohtelusta sekä yksilöllisyyden ja turvallisuuden takaami-

sesta. Palveluntuottajan on huolehdittava siitä, että jokaisen asiakkaan yksilölliset tarpeet ote-

taan huomioon ja niihin vastataan. 

 

Palveluntuottajan palveluasumisen arvot ja toimintaperiaatteet on määritelty. Palveluntuotta-

jalla tulee olla dokumentoidut laatuvaatimukset, keskeiset laatutavoitteet ja omavalvontasuun-

nitelma (Valviran lomake tai vastaava oma), jonka tulee olla palvelujen laadunhallinnan ja palve-

lutoiminnan kehittämisen väline. Omavalvontasuunnitelma tulee olla allekirjoitettu ja päivätty. 

Omavalvonnan menettelytapojen ja toimintaperiaatteiden on toteuduttava palveluntuottajan 

kaikessa toiminnassa ja suositellaan itseoikaisun käyttämistä havaituissa tilanteissa. 
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Palveluntuottajan on seurattava palvelun toteutumista, laatua ja asiakas- sekä potilasturvalli-

suutta jatkuvasti.  Palveluntuottajan on varmistettava, että omavalvontasuunnitelma on käyty 

läpi henkilökunnan ja alihankkijoiden kanssa ja että sitä noudatetaan.  

 

Palveluyksikössä tulee noudattaa yleisesti hyväksyttyjä hoitosuosituksia, kuten Käypä hoito, Sai-

raanhoitajan käsikirja ja laatusuositukset. Palveluntuottajalla on kirjallinen lääkehuoltosuunni-

telma (THL: Turvallinen lääkehoito – Opas lääkehoitosuunnitelman tekemiseen sosiaali- ja ter-

veydenhuollossa 2015)8 . Palvelussa on nimetty lääkehuollosta vastaava henkilö. Lisäksi sen hen-

kilöstöllä tulee olla tarvittavat valmiudet ja luvat lääkehoidon toteuttamiseen. Lääkehoitosuun-

nitelma tulee olla allekirjoitettu ja päivätty. 

  

Toimintayksikön arvot ja toimintaperiaatteet tulee olla määritelty. Vastuuhenkilöt tulee olla ni-

metty, ja näiden henkilöiden vastuut sekä valtuudet tulee olla kirjallisesti määritelty (tehtävän-

kuvat).  

 

Palveluntuottajalta edellytetään hoitotyöhön liittyvien asiakastietojen ja työsuoritteiden kirjaa-

mista asiakastietojärjestelmään lainsäädännön edellyttämien ohjeiden ja vaatimusten mukai-

sesti (esim. HILMO-kirjaukset). 

 

Asiakaspalautetta kerätään ja se dokumentoidaan. Palautetta hyödynnetään toiminnan kehittä-

misessä. Asiakasreklamaatiot ja niiden aiheuttamat toimenpiteet raportoidaan kunnalle vuosit-

tain toimintakertomuksen yhteydessä. 

 

 

Asiakastietojen dokumentointi, käsittely, tietosuoja ja arkistointi 

Kalajoen kaupunki on palvelusetelillä järjestettävässä palvelussa muodostuvien asiakastietojen 

henkilötietolaissa tarkoitettu rekisterinpitäjä. Muodostuvat asiakasasiakirjat (esimerkiksi asia-

kaskertomukset) ovat Kalajoen kaupungin asiakirjoja, vaikka palveluntuottaja laatii, säilyttää ja 

arkistoi ne aktiiviaikana. Asiakassuhteen päätyttyä asiakasasiakirjat luovutetaan Kalajoen kau-

pungille. 

 
 
8 Turvallinen lääkehoito 

https://www.julkari.fi/handle/10024/129969


Kalajoen kaupunki 
Sosiaalipalvelut   
   
 29.4.2020 
 

Kalajoen kaupunki | Kalajoentie 5, 85100 Kalajoki | kirjaamo@kalajoki.fi | +358 8 46 911 | www.kalajoki.fi | Y-tunnus 0185924-7 

 

Palveluntuottajalla tulee olla edellytykset tietoturvalliseen rekisterinpitoon ja Kalajoen kaupun-

gilla tulee olla mahdollisuus päästä palveluntuottajan Kalajoen kaupungin lukuun pitämiin asia-

kasrekistereihin.  

 

Palveluntuottaja on velvollinen noudattamaan asiakirjojen säilyttämisessä, hävittämisessä ja 

arkistoinnissa Kalajoen kaupungin arkistonmuodostussuunnitelmaa sekä kunnallista toimintaa 

koskevia säännöksiä ja ohjeita (muun muassa asiakasasiakirjalaki 254/2015, laki sosiaali- ja ter-

veydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 159/2007 ja laki viranomaisten toimin-

nan julkisuudesta 621/1999). 

 

Jos palveluntuottaja laatii toiminnassaan asiakirjoja manuaalisesti, palvelujen järjestämisen ja 

toteuttamisen kannalta olennaiset tiedot (yhteenveto) on tallennettava aina Kalajoen kaupun-

gin omaan asiakas- tai potilasrekisteriin viimeistään, kun palvelutapahtuma päättyy. 

 

Palveluntuottajan ja Kalajoen kaupungin tulee sopia käytännöistä, joilla turvataan, että palvelu-

jen järjestämisen ja toteuttamisen kannalta tarpeelliset tiedot siirtyvät osapuolelta toiselle pal-

velutapahtuman eri vaiheissa. Tämä mahdollistaa sen, että jokaisen asiakkaan asiakirjat muo-

dostavat hänen palvelujensa kannalta välttämättömän jatkuvan kokonaisuuden, johon palveluja 

koskevat ratkaisut tulee perustaa. Palveluntuottaja on velvollinen pitämään asiakirjat ajan ta-

salla.  

 

Lain sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista 254/2015 mukaan sosiaalihuollon ammatillinen henki-

löstö sekä avustava henkilöstö, joka osallistuu asiakastyöhön, ovat velvollisia kirjaamaan sosiaa-

lihuollon järjestämisen, suunnittelun, toteuttamisen, seurannan ja valvonnan kannalta tarpeelli-

set ja riittävät tiedot määrämuotoisina asiakirjoina ja tallettamaan ne. Velvollisuus kirjata asia-

kastiedot alkavat, kun palvelunantaja on saanut tiedon henkilön palveluntarpeesta tai ryhtynyt 

toteuttamaan sosiaalipalvelua. Tieto asiakkuuden päättymisestä on kirjattava asiakasasiakirjaan. 

Kirjaukset on tehtävä viipymättä sen jälkeen, kun asiakkaan asiaa on käsitelty. 

 

Palveluntuottajalla tulee olla nimetty rekisterinpidosta vastaava henkilö. 
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Palveluntuottajaa ja sen työntekijöitä, opiskelijat mukaan lukien, sitoo laissa säädetty salassa-

pito- ja vaitiolovelvollisuus. Salassapito- ja vaitiolovelvollisuus ovat voimassa myös sopimuksen 

päätyttyä. Palveluntuottaja on velvollinen ottamaan huomioon sosiaalihuollon asiakastietoja 

koskevat vaitiolo- ja salassapitomääräykset myös alihankintasopimuksia tehdessään. Ennen 

mahdollista palvelujen ulkoistamista palveluntuottajan on pyydettävä rekisterinpitäjältä kirjalli-

nen suostumus henkilötietojen luovuttamiseen. 

 

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

den työtehtävien kannalta se on välttämätöntä ja jotka ovat allekirjoittaneet salassapitosopi-

muksen. Henkilökunnalle tulee järjestää säännöllisesti tietoturva- ja tietosuojakoulutusta. 

 

Palveluntuottaja toteuttaa rekisteröidyn oikeuksien kuuluvan tietojen luovuttamisen, korjaami-

sen ja poistamisen henkilötietolain, julkisuuslain ja EU tietosuojasetuksen määräysten mukai-

sesti hoitosuhteen aikana. Asiakirjojen luovuttamisen jälkeen rekisterinpitäjä huolehtii tästä vel-

vollisuudesta. Asiakirjojen luovuttamisen jälkeen palveluntuottajan tulee poistaa hallussaan ole-

vat kopiot asiakirjoista. Palveluntuottaja on velvollinen ilmoittamaan viipymättä rekisterinpitä-

jälle mahdolliset henkilötietojen käsittelyyn liittyvät tietosuoja- ja tietoturvaloukkaukset. 

 

Palveluntuottajan velvollisuus käyttää palveluntarjoajan sähköisiä järjestelmiä 

 

Yleistä 

Palveluntuottajalla tulee olla internet-yhteydellä varustettu, suojattu tietokone tai muu pääte-

laite käytössään, jolla se voi käyttää palveluntarjoajan sähköisiä palvelukanavia, mm. parasta-

palvelua.fi. Palveluntuottajan tiedot tarkastetaan, lakisääteiset dokumentit valvotaan ja tapah-

tumakirjaukset tehdään parastapalve-lua.fi–järjestelmässä.  Palveluntuottaja on itse vastuussa 

tietojensa ajantasaisuudesta ja oikeellisuudesta.  

 

Kansa 

Palveluntuottajien tulee varautua sähköiseen sosiaalihuollon asiakastietojen arkistointiin 

(Kansa), jota tullaan ohjeistamaan myöhemmin.  
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RAI-järjestelmä 

Kalajoen kaupunki ottaa käyttöön RAI-järjestelmän käyttöön vuoden 2020 aikana ja päivittää 

kriteerit RAI-järjestelmään soveltuviksi vuoden 2021 alkupuolella. Asiakkaan hakeutuessa asu-

mispalveluihin RAI-arviointi on osa hoidon tarpeen arviointia. Yksityisiltä palveluntuottajilta 

edellytetään viimeistään vuoden 2021 alussa RAI-järjestelmän käyttöä.  

 

Palveluntuottaja tekee RaiSoftin kanssa sopimuksen RAI-järjestelmän vaativan ohjelmiston käy-

töstä (käyttää ensisijaisesti RAISoft- LTC). Palveluntuottaja tekee sopimuksen RAI-järjestelmän 

käytöstä myös THL:n kanssa. Palveluntuottaja toimittaa tilaajalle pyydettäessä asumispalveluyk-

sikkö- ja asukaskohtaista RAI tietoa. Palveluntuottaja vastaa RAI-järjestelmän käyttöönotosta ja 

käytöstä aiheutuvista kustannuksista. Palvelun-tuottaja osallistuu myös erilaisiin kuntien asiak-

kaiden toimintakykyä mittaaviin selvityksiin (mm. RAI-järjestelmän käyttö). 

 

Vastuugroupin Luotettava Kumppani-palveluun liittyminen  

Hakeutuessaan palvelusetelituottajaksi on palveluntuottajan tullut liittyä Vastuu Groupin Luo-

tettava Kumppani-palveluun, josta saadaan osa tarvittavista liitteistä, kuten Tyel-vakuutuksen 

voimassaolo ja veronmaksutiedot sekä vastuuvakuutustiedot. Palveluntuottajan on annettava 

Vastuu Group Oy:lle valtakirja tietojen saamiseksi. Näitä liitteitä ei siis liitetä hakeutumisen yh-

teydessä.  Em. liitteet päivittyvät automaattisesti parastapalvelua.fi järjestelmään, joten näitä 

liitteitä palveluntuottajan ei tarvitse myöskään vuosittain päivittää järjestelmään.  

 

Myös aiemmin hyväksyttyjen palveluntuottajien tulee liittyä Luotettava Kumppani-palveluun.  

 

Muut hakeutumisohjeessa ja sääntökirjassa mainitut liitteet palveluntuottajan tulee liittää Pa-

rastapalve-lua.fi–järjestelmään ennen hakemuksen lähettämistä kunnalle Katso-allekirjoituksella 

tai Suomi-tunnisteella varmennettuna.  

 

Parastapalvelua.fi palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmään liittyvät toimintatavat  

Parastapalvelua.fi helpottaa palvelusetelien käyttöä, palveluntuottajien vertailua ja toteutumien 

kirjaamista ja muodostaa siihen toteutuneista ja kirjatuista tapahtumista tilitysaineiston auto-

maattisesti. Palveluntuottaja saa toteutuneen ja hyväksytyn tilitysaineiston perusteella maksun 

Kalajoen kaupungilta antamistaan palveluista. 

https://www.vastuugroup.fi/fi-fi/tiedotteet/luotettava-kumppani-palvelun-sopimusehdot-muuttuva
https://www.vastuugroup.fi/fi-fi/tiedotteet/luotettava-kumppani-palvelun-sopimusehdot-muuttuva
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Palveluntuottajaksi voi hakeutua vain parastapalvelua.fi –järjestelmässä.  

 

Palveluntuottajan tietojen tarkastaminen, ajantasaisten lakisääteisten dokumenttien valvonta 

sekä tapahtumakirjaukset tehdään suoraan parastapalvelua.fi –järjestelmässä. Palveluntuottaja 

on itse vastuussa tietojensa ajantasaisuudesta ja oikeellisuudesta.  Palveluntuottajalle suunna-

tut ohjevideot löytyvät www.parastapalvelua.fi –sivuilta (sekä tästä klikkaamalla), jossa opaste-

taan ja neuvotaan yksityiskohtaisemmin parastapalvelua.fi:n käyttämistä.  

 

Kalajoen kaupungin verkkosivuilla (Kalajoen kaupungin internet-sivut) on tietoja palvelusete-

listä, palvelukohtaiset hakuohjeet palvelusetelituottajaksi, sekä viimeisin versio palvelukohtai-

sesta sääntökirjasta.  

 

Palveluntuottaja on itse vastuussa oikeiden ja ajantasaisten tietojen ylläpidosta. Palveluntuotta-

jan tulee tehdä järjestäjän pyytämät täydennykset ja muutokset järjestelmään ensi tilassa. 

  

Palveluntuottajaksi hakeutuminen  

Hakeutuminen palveluntuottajaksi edellyttää Suomi.fi–tunnistautumisen. Myös oleelliset muu-

tokset jo hyväksytyssä palvelussa vaativat Suomi.fi–tunnistautumisen, jotta päivitetyn hakemuk-

sen voi lähettää Kalajoen kaupungille hyväksyttäväksi.  

 

Tietojen antaminen Parasta palvelua–järjestelmään 

Palveluntuottajan tulee käyttää järjestelmässä virallista nimeään. Rekisteröityjen aputoimi-

nimien käyttö on sallittua, mikäli aputoiminimi on sellainen, joka palveluntuottajalla on yleisesti 

käytössä ja, jolla palveluntuottaja tunnetaan. Nimi tulee olla mainittu myös aluehallintoviraston 

sosiaalipalvelujen rekisterissä. Numeroita ja erikoismerkkejä ei tule käyttää palveluntuottajan 

nimissä, elleivät ne kuulu palveluntuottajan viralliseen nimeen. 

  

Palveluntuottajan tulee ylläpitää oma-aloitteisesti yritystään, toimipaikkojaan ja palveluaan kos-

kevat tiedot ajan tasalla järjestelmässä.  

 

https://www.youtube.com/channel/UCwhFeEgCBtBIuQGYeFK1AEA
https://kalajoki.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/sosiaalipalvelut/palveluasuminen/palveluseteli/
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Palveluntuottaja voi antaa hakeutumisen yhteydessä lisätietoja toiminnastaan kuten kohderyh-

mätieto, kielitaito, esteettömyystiedot ja jonotusaika. Tietojen lisäämistä suositellaan, kun ne 

edesauttavat asiakasta palveluntuottajan valinnassa.  

 

Asiakkaat näkevät parastapalvelua.fi–järjestelmästä palveluntuottajan yhteystiedot, em. lisätie-

dot ja hinnaston, joiden perusteella asiakkaat voivat etsiä ja vertailla palveluntuottajia.  

 

Mikäli palveluntuottaja laiminlyö tietojen ajan tasalla pitämisen, niin palveluntuottaja voidaan 

poistaa palveluntuottajarekisteristä, jolloin palveluntuottaja ei voi ottaa vastaan uusia palvelu-

seteliasiakkaita tai veloittaa nykyisiä palveluseteleitään.  

 

Sääntökirjassa mainitut vuosittain päivitettävät liitteet on liitettävä järjestelmään ensimmäisen 

kerran hakeuduttaessa ja vuosittain myöhemmin 30.4. mennessä. Kalajoen kaupunki voi pyytää 

liitteiden päivitystä tai muita liitteitä tarvittaessa myös muulloin. Liitteitä ovat:  

• Aluehallintoviranomaisen tai Valviran myöntämä toimilupa ympärivuorokautisesta sosi-

aalipalvelun antamisesta 

• Luotettava kumppani-palveluun (vastuugroup.fi) liittyminen, joka välittää liitteet 

• Veroviranomaisen todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus ja selvitys siitä, 

että verovelkaa koskeva viranomaisen hyväksymä maksusuunnitelma on tehty 

• Työeläkekassan ja/tai vakuutusyhtiön todistus eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkeva-

kuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmak-

suja koskeva maksusopimus on tehty 

• Vakuutusyhtiön todistus riittävä vastuuvakuutuksen voimassaolosta tai potilas-vahinko-

lain mukaisen vakuutuksen voimassaolosta (palveluntuottaja on antanut valtakirja Tilaa-

javastuulle vakuutusyhtiötietojen hankkimiseksi) TAI Jos palveluntuottaja ei ole antanut 

valtakirjaa, niin em. todistus tulee liittää PSOPiin  

• Ajantasainen lääkehoitosuunnitelma 

• Omavalvontasuunnitelma  

• Henkilöstöluettelo vakansseineen tai nimikkeineen sekä koulutustietoineen ja tehtävä-

kuvineen (erillinen lomake)  

• Toimintakertomus (toiminnassa pidempään ollut yritys), jossa ko. toimintayksikköä kos-

kevat tiedot TAI  
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• Toimintasuunnitelma (aloittava yritys) (kuvaa toiminnan sisältöä/suunniteltua laajuutta 

ja siitä ilmenee, mitä sosiaalihuoltolain (1301/2014) 14 §:n mukaisia sosiaalipalveluja 

tarjotaan, kenelle ja millä henkilökunnalla)  

• Tietosuojasopimus 

 

Palveluvarauksen tekeminen ja palvelusetelin oikeuksien tarkastaminen  

Palveluntuottajan tulee tehdä asiakkaan palvelusetelin tunnisteella palveluvaraus ennen kuin 

antaa palvelua asiakkaalle ensimmäistä kertaa. Asiakkaan ottaessa yhteyttä suoraan palvelun-

tuottajaan, tulee palveluntuottajan tarkastaa asiakkaan oikeus kysyttyyn palveluun. Palvelun-

tuottajan tulee pyytää asiakkaalta palvelusetelin tunniste, jonka avulla palveluntuottaja voi tar-

kastaa asiakkaan tiedot, ja palvelusetelin sisällön. Mikäli palveluntuottaja sopii asiakkaan kanssa 

palvelusta ilman, että asiakkaan oikeus palveluun on tarkistettu ja palvelutapahtuman jälkeen 

käy ilmi, että oikeutta ei ollut olemassa, Kalajoen kaupunki ei ole velvollinen korvaamaan palve-

luntuottajalle aiheutuneita kustannuksia. 

  

Tapahtumakirjaus ja niiden kirjauspäivämääräaikataulut  

Palveluntuottajan tulee kirjata toteutuneet palvelutapahtumat järjestelmään annettujen ohjei-

den mukaisesti. Palveluntuottajalle maksettava korvaus muodostuu toteutuneiden ja hyväksyt-

tyjen palvelutapahtumien mukaisesti. Palvelutapahtumat tulee kirjata PSOP-järjestelmään, kun 

palvelutapahtuma on toteutunut.  Kaikki ao. kuukauden tapahtumat tulee olla ”hyväksytty”-

tilassa Parastapalvelua–järjestelmässä viimeistään seuraavan kuun 6. päivänä.  

 

Mikäli palvelutapahtuma kirjataan järjestelmään vasta kuun 7. päivänä tai tämän jälkeen, se 

myöhästyy maksatuksesta, jolloin tapahtuma tulee mukaan vasta seuraavan kuukauden maksa-

tusaineistoon.  

 

Keskeytykset  

Palveluasumisen palveluntuottajan tulee kirjata parastapalvelua.fi–järjestelmään myös asiak-

kaan keskeytystiedot ensi tilassa.  Keskeytyskirjaus tehdään annetun ohjeistuksen mukaisesti.  

 

Asiakkaan tilapäisellä poissaololla tarkoitetaan, että asiakas on hoidettavana esim. sairaalassa 

tai muussa hoitopaikassa ja poissaolon kesto on kokonaisia vuorokausia (klo 00.00–24.00). 
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Kuolemantapauksen tai muun syyn vuoksi päättyvästä palvelusta maksetaan palvelusetelin arvo 

kattaen välittömästi seuraava päivän. Kalajoen kaupunki ei maksa tämän jälkeen tulevista pois-

saolopäivistä. 

 

Jos palveluasumisen palvelut päättyvät asiakkaasta johtuvasta syystä, esim. vuokrasopimuksen 

päättyessä ja siirryttäessä toiseen yksikköön tai palveluasuminen päättyy palveluntuottajasta 

johtuvasta syystä, maksetaan palveluista toteutunutta hoitoa vastaavalta ajalta.  

 

Palvelusetelillä tuotettujen palveluiden tilitys ja maksukäytäntö  

 

Palvelusetelillä Kalajoen kaupunki sitoutuu maksamaan yksityisen palveluntuottajan antamasta 

hoidosta ja palvelusta setelin suuruisen arvon hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti.  

 

Palveluasumisen vuorokausihinnat ovat voimassa kalenterivuoden. Vuorokausihinnan tulee si-

sältää ateriapalveluita lukuun ottamatta kaikki muut asiakkaan tarvitsemat ns. tukipalvelut eikä 

palveluntuottaja voi laskuttaa niitä asiakkaalta erikseen.  Mahdollinen hinnanmuutos on ilmoi-

tettava Kalajoen kaupungille hinnankorotusta edeltävän vuoden heinäkuun loppuun mennessä 

ja sen tulee olla sidottu elinkustannusindeksiin. Palveluntuottaja tiedottaa asiakkaita hinnanko-

rottamisesta kolme kuukautta aikaisemmin. Vuokran korotukset ja ateriamaksujen korotukset 

tulee sitoa myös elinkustannusindeksiin.  

  

Jos asiakkaan ja palvelujen tuottajan sopima hinta palvelusta on pienempi kuin palvelusetelin 

arvo, kuntayhtymä on velvollinen suorittamaan palvelujen tuottajalle enintään asiakkaan ja pal-

velujen tuottajan sopiman hinnan.  

 

Palvelujen maksatus  

Parastapalvelua.fi–järjestelmä kerää hyväksytyistä ja määräpäivään mennessä kirjatuista palve-

lutapahtumista automaattisesti maksatusaineiston kuukausittain jälkikäteen.  Palveluntuottajan 

on tullut ilmoittaa paras-tapalvelua.fi–järjestelmässä Kalajoen kaupungille asiakkaan keskeytyk-

set, poissaolojen alkamis- ja päättymispäivät viimeistään palvelua seuranneen kuukauden 3. päi-

vään mennessä. 
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Kalajoen kaupunki tilittää kerran kuukaudessa automaattisesti palveluntuottajalle toteutunei-

den palvelujen mukaisen korvauksen edellyttäen, että tiedot ovat oikein ajan tasalla Kalajoen 

kaupungin osalta palvelua seuranneen kuukauden 6. päivään mennessä. Maksuehto on 21 päi-

vää tilitysajon päiväyksestä. Palvelun-tuottaja voi muokata laskutustietojaan järjestelmässä 

myös toimipaikka- tai palvelukohtaiseksi, sekä lisätä suorituksen kohdistamista varten oman vii-

tenumeron. Palveluntuottaja saa järjestelmästä omaa kirjanpitoaan varten tarvittavat tiedot 

tulossa olevasta suorituksesta. Palveluntuottaja voi määrittää järjestelmässä, mihin sähköposti-

osoitteeseen haluaa maksuaineiston pdf-tiedostomuodossa.  

 

Keskeytyksien maksatus  

Parastapalvelua.fi–järjestelmään on luotu keskeytyssäännöt, joiden mukaan palveluntuottaja 

saa kirjaamistaan keskeytyksistä automaattisesti oikean korvauksen. Mikäli keskeytys jatkuu 

kuukauden vaihteen yli, tulee korvaus keskeytyksestä sen kuukauden maksuaineiston mukana, 

milloin keskeytys päättyy. 

   

Asiakkaalta ei peritä kahta sosiaali- ja terveyspalveluiden maksua päällekkäin. Palveluntuottaja 

ei voi laskut-taa tilaajaa eikä asiakasta keskeytyspäiviltä. Sen sijaan vuokra peritään keskeytys-

päiviltä asiakkaalta. Omavastuupäiviä ei ole. Asiakasta laskutetaan toteutuneiden päivien mu-

kaan seuraavan kuukauden 7. päivään mennessä ja laskutus tapahtuu kuukausittain. Mikäli asia-

kas muuttaa pois hoidon tarpeen arvioinnin mukaisesti tai palveluasuminen päättyy muusta 

syystä, asiakaskohtainen irtisanominen on yksi kuukausi vuokran osalta, hoidon ja ateriapalve-

luiden osalta laskutus päättyy välittömästi. Mikäli palveluasumisen päättyminen johtuu palvelun 

tuottajasta, laskutus lakkaa poislähtöpäivästä lukien.   

  

Tilapäinen poissaolo tarkoittaa sitä, että asiakas on hoidettavana esim. sairaalassa tai muussa 

hoitopaikassa ja poissaolon kesto on kokonaisia vuorokausia (klo 00.00–24.00). Kuolemanta-

pauksissa tai palvelun päättyessä muusta syystä kuntayhtymä maksaa tuottajalle palvelusetelin 

arvon seuraavaan päivään.   

  

 

Palveluntuottajan maksukäytäntö asiakkaalta 
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Palveluntuottaja laskuttaa asiakasta kuukausittain jälkikäteen setelin arvon ylittävän omavas-

tuun, vuokran ja mahdollisten lisäpalveluiden osalta. Mahdollisesta omavastuuosuuden muuttu-

misesta tulee asiakkaalle ilmoittaa (3 kk) kolme kuukautta etukäteen. 

 

Mikäli asiakas ei pysty suoriutumaan palveluntuottajan asiakasmaksuista, palveluntuottajan tu-

lee ilmoittaa siitä vähintään 3 kk ennen sopimuksen irtisanomista palvelusetelipäätöksen teh-

neelle viranhaltijalle. 

 

Reklamaatiot vaativat aina vastauksen palveluntuottajalta ja Kalajoen kaupunki voi olla maksa-

matta palveluntuottajalle korvausta palvelutapahtumasta, johon liittyy käsittelemätön rekla-

maatio. 

  

Asiakkaan ollessa (esimerkiksi sairaalahoidon takia) toistuvasti tai pitkäaikaisesti estynyt käyttä-

mästä niitä palveluita, jotka sovittuun palvelukokonaisuuteen liittyy, tulee palveluntuottajan 

ottaa tämä kohtuullisessa määrin huomioon ko. poissaolo kauden palvelumaksuja ym. maksuja 

alentavana tekijänä.  

 

Palveluntuottajien valvonta 

 

Kalajoen kaupungin ja muiden viranomaisten laadunhallinta ja valvonta 

Kalajoen kaupunki, Aluehallintovirasto sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Val-

vira toimivat yksityisten sosiaalipalvelujen sekä yksityisen terveydenhuollon lupa- ja valvontavi-

ranomaisena. 

 

Kalajoen kaupunki valvoo hyväksymiensä palveluntuottajien palvelujen laatua ja varmistaa, että 

palvelujen laatu täyttää palvelusetelilain sekä sääntökirjan mukaiset kriteerit. Palveluntuottaja 

huolehtii siitä, että palvelussa noudatetaan kaikilta osin sitä ohjaavaa lainsäädäntöä ja että pal-

velu on Kalajoen kaupungin laatiman sääntökirjan mukaista. 

 

Jos yksityisen palveluntuotannon palvelun laadun valvonta osoittaa, että palvelunlaatu ei vastaa 

sitä, miten se on sääntökirjassa määritelty, Kalajoen kaupunki ei ohjaa palveluun uusia 
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asukkaita. Asukassijoitukset voivat jatkua vasta, kun palveluntuottaja on kirjallisesti ja hyväksy-

tysti osoittanut palvelun täyttävän sääntökirjan edellytykset.  

 

Palveluntuottaja hyväksyy Kalajoen kaupungin tekemät valvonta– ja auditointikäynnit, yhteis-

työ- ja kehityskokoukset sekä asiakaspalautekyselyt palveluseteliä käyttäville asiakkailleen. Pal-

veluntuottaja kerää asiakaspalautetta, dokumentoi sen ja hyödyntää toiminnan kehittämisessä. 

Palveluntuottaja luovuttaa myös Kala-joen kaupungille tiedot suorittamistaan asiakaspalauteky-

selyistä. Palveluntuottajan tulee raportoida Kalajoen kaupungille vuosittain palvelusetelillä tuo-

tettua palvelua koskevista valituksista, kanteluista, hoitovahinkoilmoituksista ja reklamaatioihin 

johtaneista syistä sekä niiden seurauksena tehdyistä toimenpiteistä. Yksityistä palveluntuottajaa 

koskevat vakavat reklamaatiot on toimitettava Kalajoen kaupungille kahden (2) viikon kuluessa 

reklamaatiosta. Mikäli tapahtumasta aiheutuu vaaraa tai vahinkoa, on reklamaatio saatettava 

Kalajoen kaupungin tietoon välittömästi ja palveluntuottaja korjaa tilanteen viipymättä. Palve-

luntuottajan tulee informoida Kalajoen kaupunkia tarjoamiensa palvelujen laadunvalvonnasta 

sekä hoitopalveluihin liittyvästä potilasturvallisuudesta. 

    

Palveluntuottajan palveluyksikössä arvioidaan säännöllisesti hoidon ja hoivan tarvetta sekä ta-

voitteita ja asiakkaan palvelu- ja hoitosuunnitelman ajantasaisuus tarkastetaan säännöllisesti, 

vähintään puolen vuoden (6 kk) välein ja aina tarvittaessa. Palveluntuottajan tulee oma-aloittei-

sesti ilmoittaa Kalajoen kaupungille olen-naisista toiminnan ja palvelun muutoksista. Tällaisia 

muutoksia ovat muun muassa toiminnan lopettaminen, toiminnan keskeyttäminen, vastuuhen-

kilön vaihtuminen sekä yhteystietojen ja palveluhinnaston muutos.  

    

Kalajoen kaupungilla on oikeus tarkistaa palveluntuottajan taloudelliset edellytykset ja luottotie-

dot yleisesti käytetyistä rekistereistä. Palveluntuottajan tulee laatia vuosittain toimintakerto-

mus, joka sisältää muun muassa keskeisten laatutavoitteiden toteutumisen, henkilöstöluettelon 

vakansseineen tai nimikkeineen, koulutustietoineen sekä tehtäväkuvineen sekä tiedon täyden-

nyskoulutuksesta, säännöllisten ja tilapäisten asiakkaiden määrät sekä tilinpäätöksen. Toiminta-

kertomus tulee toimittaa Kalajoen kaupungille maaliskuun loppuun mennessä. 

 

Kalajoen kaupunki ja palveluntuottaja käyvät vuosittain arviointikeskustelut asiakaspalauteky-

selyn palautteista, muista palautteista/reklamaatioista ja muiden laatuvaatimusten 



Kalajoen kaupunki 
Sosiaalipalvelut   
   
 29.4.2020 
 

Kalajoen kaupunki | Kalajoentie 5, 85100 Kalajoki | kirjaamo@kalajoki.fi | +358 8 46 911 | www.kalajoki.fi | Y-tunnus 0185924-7 

toteutumista. Palveluntuottaja hyväksyy Kalajoen kaupungin tekemät valvontakäynnit ja yhteis-

työkokoukset. Asumispalveluyksikön sijainnista riippumatta Kalajoen kaupunki on oikeutettu 

valvomaan toimintaa ja suorittamaan tarkastuksia.  

 

 

Palvelusetelin arvo ja myöntäminen 

Asumispalveluiden palvelusetelin myöntäminen perustuu palvelutarpeen arviointiin. Asiakkaalla 

ei ole ehdotonta oikeutta saada palveluseteliä; kunta voi järjestää palvelut omana toimintana 

tai ostopalveluna. Palvelu-setelejä myönnetään myös varatun määrärahan mukaan.  (Kalajoen 

kaupunki, 2019) 

 

Palveluseteli myönnetään hoivan ja hoidon osuuteen. Palvelusetelillä kaupunki sitoutuu maksa-

maan yksityisen palvelukodin palvelumaksun ja perusmaksun kustannuksista asiakkaalle myön-

netyn setelin suuruisen summan. Asiakas maksaa itse: palvelumaksun omavastuuosuuden, 

vuokran, ateriat, lääkkeet ja muut henkilökohtaiset kulut.  

 

Asiakkaan omavastuuosuudeksi jää se osuus hoivan ja hoidon kokonaiskustannuksista, joka ylit-

tää palvelusetelin arvon. Myönnettävän palvelusetelin suuruuteen vaikuttavat asiakkaan tulot.  

Asumispalveluiden palvelusetelin arvo vuodelle 2020 on:  

• enintään 100 €/vrk mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalveluissa ja  

• enintään 95 €/vrk ikääntyneiden asumispalveluissa  

 

Asiakkaalle myönnettävän palvelusetelin arvo lasketaan vähentämällä palvelusetelin maksimiar-

vosta asiakkaan tulosidonnainen omavastuu. Kalajoen kaupunki päättää palvelusetelin maksi-

miarvon sekä tulosidonnaisen omavastuuosuuden määräytymisperusteet tarvittaessa. Palvelu-

setelin maksimiarvo tarkistetaan vuosittain asiakasmaksujen yhteydessä. 

 

Esimerkki palvelusetelistä ikääntyneiden tehostetussa palveluasumisessa: palvelusetelin maksi-

miarvo 95,00 €/hpv ja asiakkaan bruttotulot ovat 1 650,00 €/kk. 
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Asiakkaan omavastuun laskeminen 

Asiakkaan bruttotulo 1 650,00 € 

– vähennetään kotihoidon asiakasmaksuasetuksen mukainen perusosa – 588,00 € 

Tulo, josta omavastuu lasketaan = 1062,00 

– vähennetään omavastuu 40 % kk-tulosta (0,4*1062,00) – 424,80 € 

Omavastuu osuus  = 424,80 €/ kk 

→Hoitopäiväkohtainen omavastuu  = 16,92 €/pv 
Palvelusetelin arvo tehostetussa palveluasumisessa (ikääntynyt) 97,53 € – Vähenne-
tään omavastuu 16,92 €/PV 

97,53 

PALVELUSETELIN ARVO/ HOITOPÄIVÄ € =80,61 € 

 

• bruttotuloista vähennetään 588,00 = 1 062,00 €, josta omavastuu on 40 % kuukaudessa 

eli 424,80 €/kk 

• Omavastuuosuudeksi saadaan hoitopäiväkohtainen omavastuu 16,92 €/hpv (424,80 € x 

12 kk / 365 hpv) 

 

Asiakkaalle myönnetään 80,61 €/hpv arvoinen palveluseteli (maksimiarvo 97,53 € - omavastuu 

16,92 €) 

• palveluntuottaja saa sähköisen parastapalvelua.fi automaattisen maksatuksen Kalajoen 

kaupungilta, joka on esimerkkitapauksessa kuukaudessa 31 hpv x 80,61 € yhteensä 2 

498,91 € 

• palveluntuottaja laskuttaa asiakkaalta omavastuun 31 hpv x 16,92 € yhteensä 524,52 € 

sekä vuokran, ateriat ja mahdolliset asiakkaan valitsemat lisäpalvelut 

 

Myönnetyn palvelusetelin arvoa voidaan korottaa ja asiakkaan omavastuuosuutta pienentää, 

jos asiakkaalle tehty toimeentulotukilaskelma sen osoittaa. Palvelusetelin arvoa on korotettava, 

jos asiakaan tai hänen perheensä toimeentulo tai asiakkaan elatusvelvollisuus vaarantuu asiak-

kaan omavastuun vuoksi. 

 

Mikäli asiakkaan tulot muuttuvat oleellisesti palvelusetelin myöntämisen jälkeen tulee asiak-

kaan tai hänen omaisensa ottaa yhteyttä mahdollista setelin arvon tarkistusta varten. 
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